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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Onder punt 4.2 heeft de provincie geadviseerd in het 
programma GGM over locaties en voorzieningen. Echter, 
onder punt 4.4 komt dit niet verder terug. Op welke manier 
komt de aanjaagfunctie van de provincie waar het gaat om 
groene recreatie dichtbij huis en verbonden met 
bijvoorbeeld recreatieterreinen terug in de plannen? De 
acties rond GGM lijken nu alleen gekoppeld te worden aan 
wat een ontwikkelaar ‘toevallig’ voorstelt, maar wordt dit 
ook integraal meegenomen en op welke manier?

Dit is een omissie. Onder punt 4.4 had dit onderdeel er uitgehaald 
moeten worden. Het heeft namelijk dezelfde status als hetgeen bij punt 
4.2 genoemd.
De aanjaagfunctie wordt vormgegeven binnen het Programma Groen 
Groeit Mee. Recreatie en toerisme participeren in dit traject. Binnen 
Groen Groeit Mee wordt samen met gemeenten en waterschappen in 
regio-verband gesproken over de potentiële mogelijkheden van groen 
op een integrale basis, met afweging van alle belangen. Het gaat veel 
verder dan wat een ontwikkelaar ‘toevallig’ voorstelt. Het aanjagen 
gebeurt nu dan ook vanuit het programma Groen Groeit Mee.

2 Onder  punt  4.6  geeft  u  aan  te  gaan  werken  aan 
verblijfsrecreatie binnen de NNN, onder de toelichting dat 
bekeken wordt ‘welke mogelijke oplossingen zowel positief 
voor  de  sector  als  voor  de  natuur  zijn’.  Aan  wat  voor 
oplossingen zouden wij  dan moeten denken? Hoe denkt 
de  sector  vakantieparken  dat  aanwezigheid  van 
verblijfsrecreatie positief  voor  de natuur  gaat zijn binnen 
aangewezen NNN?

Zoals eerder aangegeven lopen er in het kader van Vitale 
Vakantieparken diverse pilots. Daarbij zijn er ook pilots in NNN-
gebieden. Deze pilots worden uitgevoerd met de gemeenten en de 
particuliere initiatiefnemer. De uitkomsten van de pilots zullen 
handelingsperspectieven opleveren. Deze zullen besproken worden met 
de sector. Vervolgs zal worden gekeken naar de vervolgaanpak.

VVD 3 Pag.  1:  “Twee  nieuwe  schappen  met  een  eigen 
uitvoeringsorganisatie.” Wij dachten dat de bedoeling was 
dat de schappen geen eigen uitvoeringsorganisatie zouden 
krijgen  maar  dat  deze  onder  gebracht  worden  bij 
Staatsbosbeheer  /  gemeente Wijdemeren.  Is  hier  iets  in 
veranderd?

Bij dit punt als resultaat is bedoeld aan te geven dat het proces van de 
transitie van de beide recreatieschappen, met afspraken voor de 
uitvoering van het werk met Staatsbosbeheer en Wijdemeren, in 2022 
wordt afgerond. Wellicht staat het wat kort omschreven, maar er wordt 
niet afgeweken van hetgeen is aangegeven in de Statenvoorstellen over 
de nieuwe samenwerkingsvorm en uitvoering.

4 Pag.  4:  “Plan  van  aanpak  voor  vervolg  zwemwater  is 
gemaakt”. Kennen wij dit plan al? Zo ja, wanneer hebben 
we  dat  ontvangen?  Zo  nee,  kunnen  we  dit  alsnog 
ontvangen?

In het overzicht is aangegeven welk resultaat wij denken te behalen aan 
het eind van het jaar. Zoals is aangegeven wordt er eerst een extern 
onderzoek gestart en die zal moeten leiden tot een plan van aanpak. Er 
is nu dus nog geen plan van aanpak.
De resultaten van het extern onderzoek zullen met u worden gedeeld, 
evenals het plan van aanpak wat daarop volgt.

5 Algemene vraag: in het uitvoeringsprogramma zien wij niet Het klopt dat in het uitvoeringsprogramma niet gesproken wordt over het 
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terug dat er nieuw recreatie-areaal wordt ontwikkeld. Klopt 
dit? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welke ontwikkeling van 
terreinen vinden er plaats in 2022 / 2023?

ontwikkelen van nieuw recreatie-areaal. In het Programma is 
aangegeven dat het ontwikkelen van nieuwe recreatiegebieden geen 
onderdeel is van het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. 
Vanwege de strategische en integrale benadering voor nieuwe 
recreatiegebieden is het ontwikkelen van nieuwe recreatiegebieden 
onderdeel van de uitwerking van het Programma Groen Groeit Mee. 
Recreatie en Toerisme participeert hier ambtelijk in. Dit is in het 
jaarprogramma ook opgenomen.

PvdD 6 Bij de ontwikkelingen Henschotermeer staat als resultaat - 
Exploitabele  recreatieontwikkeling  mogelijk  maken.  Mist 
hier  het  resultaat  ‘natuurwaarde  behouden  en  waar 
mogelijk  versterken’  zoals  in  het  ontwikkelkader 
afgesproken? Of is het doel (zoals wij vrezen) echt vooral 
gelegen in het commercieel uitbaten van dit gebied? 

Zoals bij eerdere vragen over het Henschotermeer is aangegeven zullen 
de plannen van de exploitant van het Henschotermeer beoordeeld 
worden aan de hand van het vastgestelde Ontwikkelkader. Daarnaast 
zullen voor de onderdelen van de plannen die niet passen binnen het 
bestemmingsplan een aangepast bestemmingsplan worden opgesteld. 
Deze zal door de provincie op de gebruikelijke wijze worden 
beoordeeld, dus ook vanuit het NNN-perspectief.
Het Henschotermeer heeft een recreatieve bestemming  en is een 
recreatiegebied met een bovenlokale uitstraling waar intensief gebruik 
van wordt gemaakt. Aan het beheer en onderhoud van het gebied zijn 
kosten verbonden die de exploitant met voorzieningen wil 
terugverdienen.

7 Daarnaast  horen  we  graag  wat  de  status  is.  Zijn  de 
plannen  inmiddels  officieel  ingediend,  of  is  er  zicht  op 
wanneer  we  de  definitieve  plannen  van  de  ondernemer 
kunnen worden verwacht?

De status is nog steeds gelijk aan de laatst gegeven informatie. Wij 
wachten op het indienen van de concrete plannen van de exploitant en 
een concept-bestemmingsplan.
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