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Betreft     : Kadernota 2024 

 

Geacht college,  

Met trots bieden wij u de Kadernota 2024 van het Recreatieschap Westfriesland aan. De Kadernota 

bevat de kaders voor de begroting van 2024.  

Binnen de regio zijn afspraken gemaakt om de informatievoorziening naar de raden te verbeteren. 

Eén van die afspraken is dat de kadernota’s voor 15 december aangeboden moeten worden. Het is 
ons gelukt om aan die afspraak te voldoen. Conform dezelfde afspraken kan uw raad tot uiterlijk 

1 maart 2023 een zienswijze indienen op dit stuk. De zienswijzen op de Kadernota zullen wij, na 

besluitvorming hierover door het algemeen bestuur, verwerken in de Begroting 2024. 

Ondanks de enorme inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de blijvende effecten van corona 

presenteren wij u een sluitende Kadernota 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027. Daarbij 

moeten wij wel aangeven dat er een reële kans is dat de uitkomst van de gaande zijnde CAO-

onderhandelingen en een benodigde bijstelling van het beheerplan in 2023 structurele negatieve 

effecten hebben op het resultaat. Deze mutaties zullen in de rapportages worden verwerkt.   

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 

De Kadernota bevat geen nieuw beleid. Dat betekent echter niet dat er niet wordt gewerkt aan de 

(door)ontwikkeling van de recreatievoorzieningen. Dit doen wij via de uitvoering van het Natuur- en 

Recreatieplan Westfriesland. De middelen hiervoor komen uit de hiervoor ingestelde reserve.  

Voldoende natuur en recreatie voor de toekomst 

Het dagelijks bestuur ziet een grote uitdaging in de opgaven die op onze regio afkomen op het gebied 

van natuur en recreatie. De natuur- en recreatiegebieden staan onder druk terwijl er meer dan ooit 

behoefte aan is. En die druk en behoefte zullen alleen maar toenemen. Het woonakkoord noemt 

aantallen van 9.000 extra woningen in 2040. Al die mensen moeten ergens recreëren. Tegelijkertijd 

leggen energie, klimaat en bedrijvigheid een steeds grotere claim op het landschap.  



 

 

Het bestuur zal een visie én ambitie gaan vormen hoe voor nu én voor de toekomst te zorgen voor 

voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit zal (mogelijk) 

leiden tot een herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Uiteraard zal u 

hierbij nauw betrokken worden. 

Een nieuwe visie en ambitie hebben zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen. Het is op dit moment 

te prematuur om aan te kunnen geven hoe die eruit gaan zien. Zodoende is er ook nog geen bedrag 

opgenomen in de Kadernota.  

 

De financiële gevolgen zullen onderdeel zijn van het proces dat wij ingaan om tot een nieuwe visie en 

ambitie te komen. Eventuele gevolgen voor 2024 en verder zullen worden verwerkt in de 

rapportages. 

 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag 

tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 

 

 

  

Rosalien van Dolder 

Voorzitter Recreatieschap Westfriesland  

 

 

Bijlage:  Kadernota 2024 


