INEZV

Raadsinformatiememo
Datum
Ons kenmerk
Aan
Kopie aan
Van
Onderwerp

dinsdag 24 juni 2014
14.015710
De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte
Wethouder J. Bouwes
Informatie over uittreden Provincie Noord-Holland uit Recreatieschap Geestmerambacht

Geachte dames en heren,
In december 2013 heeft het provinciaal bestuur besloten uit de gemeenschappelijke regeling
(GR) Geestmerambacht te treden.
Dit besluit wordt op grond van de bepalingen van de GR geëffectueerd per 1 januari 2016. Over
de door de provincie te betalen afkoopsom moet overeenstemming worden bereikt. De
voorbereidingen hiertoe zijn direct nadat het besluit van de provincie bekend werd gestart. Er is
een procedureschema opgesteld dat er in voorziet dat een ambtelijke werkgroep advies
uitbrengt aan het provinciaal bestuur en aan het algemeen bestuur van het recreatieschap. Er
hebben al enkele ambtelijke overleggen plaatsgevonden.
Bij het bepalen van de hoogte van de afkoopsom maken de grondposities en grondoverdracht
of grondruil een belangrijk deel uit. Er zijn meerdere partijen die hier eigendommen hebben,
zoals het Geestmerambacht zelf, Staatsbosbeheer en Bureau Beheer Landbouwgronden. Ook
aspecten als begrenzing van de EHS-structuur en RodS (Ruimte om de Stad) aanduidingen
spelen hier een rol van betekenis. Er moeten ook taxaties van gronden en bouwblokken die in
het gebied liggen, plaatsvinden. De provincie is op dit moment de belangrijkste partij voor wat
betreft de inbreng van informatie in de werkgroep. De werkgroep fungeert onder voorzitterschap
van Recreatie Noord-Holland.
In de planning was voorzien dat medio mei 2014 een advies van de werkgroep aan de besturen
van provincie en het schap zou kunnen worden uitgebracht.
De ambtelijke vertegenwoordiger van de provincie heeft onlangs aan de werkgroep bericht dat
er vertraging optreedt.
Het schap heeft bij monde van haar ambtelijk vertegenwoordiger in de werkgroep laten weten
dat deze vertraging wel gevolgen heeft. Om de belangrijkste te noemen: Er zal langere
onduidelijkheid heersen over de overdracht/ruiling/verkoop van percelen. Er zal naar
verwachting vertraging optreden van de locatie-ontwikkelingen als Geestmerloo (begraafplaats
op Alkmaars grondgebied) en Noorderhoeve (plannen voor een zorgcomplex in de uiterste
noordwesthoek op Langedijker grondgebied). Er is straks een kortere onderhandelingsperiode
voor de bestuurlijke besluitvorming om het eens te worden over de afkoopsom.
Of die vertraging consequenties hebben voor de gemeenten in voor- of nadelige zin is nu niet te
duiden. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het recreatieschap heeft in haar vergadering uitbreiding
Geestmerambacht van 11 juni jl. afgesproken dat vice voorzitter L. Dickhoff (wethouder
Heerhugowaard) en secretaris W. Nieuwenhuis (adviseur Recreatieschap) de vertraging
bestuurlijk gaan bespreken met gedeputeerde J. Bond.
Naar verwachting zal eind september/begin oktober meer bekend zijn.
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