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Voor het recreatieschap Geestmerambacht 
loopt een governance onderzoek.
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10%
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46%
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49%
28%
15%
5%
3%

* De percentages zijn afgerond.

Deelnemers

Provincie NH
Zaanstad
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Castricum
Heiloo
Alkmaar

De besturen van de recreatie-
schappen krijgen vanaf 1
januari 2022 ondersteuning 
van het Bestuursbureau voor 
de Recreatieschappen. De 
uitvoeringsorganisatie voor de 
recreatieschappen is Recreatie 
Noord-Holland NV.

Uitvoering voor recreatieschappen Regelingen en verordeningen

Stem 
verhouding

Bijdrage-
verdeling %*

Recreatieschappen

Deelnemers

Provincie NH
Amsterdam
Haarlem
Haarlemmermeer
Velsen

Uw provincie of gemeente is deelnemer in 
1 of meer recreatieschappen. Deze samen-
werkingsverbanden ontwikkelen, beheren 
en exploiteren recreatieve voorzieningen. 
Zij brengen in samenhang daarmee een 

natuurlijk milieu tot stand en een 
duurzaam beheer van het landschap.

49%
24%
4%
3%
5%
5%
2%
7%

50%
20%
14%
12%
4%

Spaarnwoude
Park

Afspraken met betrekking tot het 
recreatieschap liggen vast in de 
afzonderlijke gemeenschappelijke 
regelingen en in de organisatie-
verordeningen. Deze documenten 
en alle algemeen bestuur vergader-
stukken zijn op de website van het 
betreffende recreatieschap te vinden.De verantwoordelijkheid van het beleid van de recreatieschappen ligt bij een algemeen bestuur. 

Provinciale staten en de deelnemende gemeenteraden benoemen de leden van het algemeen 
bestuur. Ambtelijk krijgen de leden ondersteuning van een adviescommissie. Voor het dagelijks 

besturen kiezen de algemeen bestuursleden uit hun midden een dagelijks bestuur en een voorzitter. 



Taken en rollen van
 bestuurders en uitvoerders

Voor de ‘werking’ van de recreatieschappen zijn, 
naast regels en inkomsten, ook bestuurders, 

uitvoerders en adviseurs nodig. In de organisatie-
verordening staan de verschillende rollen 

beschreven. Hieronder een verkorte weergave.

Voorzittersoverleg

De recreatieschappen fungeren gezamenlijk 
als opdrachtgever van de uitvoerings-

organisatie. Het bestuursbureau 
ondersteunt de opdrachtgever

bij deze rol.

Bestuursbureau

Recreatieschappen

Algemeen bestuur

stelt financiële kaders vast;
stelt beleid, investerings- en 
beheerplannen op;
informeert actief over beleid
en beheer. 

Dagelijks bestuur

stelt agenda algemeen bestuur op;
voert zonodig procedures in het kader van 
bezwaar en beroep;
is bevoegd privaatrechtelijk 
afspraken te maken;
houdt toezicht op de uitvoering van beleid 
en informatievoorziening. 

neemt deel in 4 van de 5 
recreatieschappen;
is enig aandeelhouder van 
de uitvoeringsorganisatie;
is formeel werkgever 
bestuursbureau.

Provincie Noord-Holland

is per 1 januari 2022 voor de 5
recreatieschappen opgericht;
voorbereiden van en adviseren over de 
bestuurlijke besluitvorming;
initiëren van schapsoverstijgende 
beleidsvoorbereidende werkzaamheden;
adviseren over opdrachtgeversrol naar 
de uitvoeringsorganisatie;
bestaat uit een secretaris, adviseur
en secretarieel ondersteuner.

bestaat uit de voorzitters van 
de recreatieschappen;
stemt af over schapsoverstij-
gend en gezamenlijk beleid;
is werkgeverscommissie
voor het bestuursbureau
en zorgt voor feitelijke 
aansturing ervan;
overlegt  tenminste
eenmaal per jaar.

zijn kaderstellend en controlerend;

besluiten tot toe- of uittreden;

leveren zienswijzen op beleid, investerings- en beheerplannen.

benoemen bestuursleden;
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Recreatie Noord-Holland

is uitvoeringsorganisatie voor 
de 5 recreatieschappen en het 
Routebureau; 
zorgt voor beheer, onderhoud, 
exploitatie, planontwikkeling 
en toezicht in de recreatiege-
bieden. Voor de uitvoering 
daarvan verleent het bestuur 
mandaat aan het hoofd van de 
uitvoeringsorganisatie.
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Advisering Afstemming

Advisering

Raden en Staten

Meer informatie:

1 juni 2022

Recreatie Noord-Holland
info@recreatienoordholland.nl

Bestuursbureau Recreatieschappen
info@bestuursbureaurecreatie.nl

Ondersteuning opdrachtgever
Formeel werkgever

Ambtelijke adviseurs
(Beleids)adviseurs 

van de deelnemende 
gemeenten en

provincie.


