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Aan de gemeenteraden van Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk 
 
 
Velsen-Zuid : 22 mei 2019 
Uw kenmerk : -- 
Ons kenmerk : U20190490 adp 
Projectnummer : 1041 
Onderwerp : oprichten van en deelname in een stichting  
Bijlage  : ontwerpbesluit Beheerstichting voor Natuurpark Geestmerloo 
Behandeld door : Fred Rodenbach, telefoon 06-50513244 
 
 
Geachte raden van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk, 
 
Het doet ons plezier u te kunnen melden dat Natuurpark Geestmerloo gerealiseerd gaat worden. Dit 24 hectare 
grote gebied in het recreatiegebied Geestmerambacht wordt tussen oktober 2019 en juni 2020 ingericht. Het 
ligt direct ten noorden van de wijk Daalmeer/Alkmaar-Noord. 
 
Verzoek 
 
Voor de beheerfase die daarop volgt, leggen wij graag aan u voor dat wij voornemens zijn om een beheer-
stichting op te richten en hierin deel te nemen. Voordat het algemeen bestuur van uw gemeenschappelijke 
regeling Recreatieschap Geestmerambacht hierover zal besluiten, stellen we u in de gelegenheid om 
eventuele wensen en bedenkingen aan ons te melden. 
 
Toelichting 
 
Op 4 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht besloten om circa 12 
hectare van het natuurpark voor het gebruik als natuurbegraafplaats in erfpacht uit te geven aan Natuurpark 
Geestmerloo B.V. Ook is besloten om de afspraken tussen het recreatieschap en deze vennootschap over de 
aanleg en het beheer van het natuurpark in overeenkomsten vast te leggen. Onderdeel van die afspraken is 
dat de vennootschap het beheer en onderhoud van het natuurpark voor 75 jaren financiert. Om dat goed te 
regelen is het nodig om een beheerstichting op te richten, waarbij het recreatieschap en de vennootschap 
zitting hebben in de stichting. 
 
Het recreatieschap wil graag de zekerheid dat ook in toekomende jaren voldoende geld beschikbaar is voor 
het beheer. Daarom moet de vennootschap in de eerste jaren een deel van de inkomsten uit de verkoop van 
graven overhevelen naar de beheerstichting. Hiermee kan het beheer in toekomende jaren betaald worden. 
 
Het oprichten van en de deelneming in een stichting is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Volgens 
artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan dit alleen wanneer het oprichten van en het 
deelnemen in een stichting noodzakelijk wordt geacht (voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang) en mag het besluit tot daadwerkelijke oprichting en de deelneming in van een stichting, pas 
genomen worden nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij 
in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te 
brengen. 
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Afsluiting 
 
We vragen u om uiterlijk 30 september 2019 uw reactie aan ons kenbaar te maken. De reacties vanuit de 
deelnemers worden vooraf aan het algemeen bestuur van het recreatieschap voorgelegd en behandeld in de 
vergadering van 13 november 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht, 

 
 

Gerben Houtkamp 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 


