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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 
Aantal bijlagen:  -       Agendapunt: 3a 
 
Onderwerp Reserveringen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 
                   Geestmerambacht 
 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. 
 
De zes recreatiegebieden in Noord-Holland die worden beheerd door Recreatie Noord-
Holland zijn aangelegd in de periode van 1970 tot heden. In de afgelopen jaren is gebleken 
dat in de oudere recreatiegebieden, met een leeftijd van 25 tot 40 jaar, een situatie is 
ontstaan van achterstallig onderhoud. Het grootste deel van dit achterstallig onderhoud is 
met behulp van de UNA-subsidies van Provincie Noord-Holland weggewerkt. 
 
Om achterstallig onderhoud in de recreatiegebieden in de toekomst te voorkomen is het 
noodzakelijk een budget beschikbaar te hebben voor groot onderhoud en te reserveren voor 
vervanging van inrichtingselementen. Door Recreatie Noord-Holland is een methodiek 
ontwikkeld om te bepalen hoeveel de recreatieschappen jaarlijks zouden moeten reserveren 
om de inrichtingselementen te vervangen na een vastgestelde afschrijvingstermijn. 
Daarnaast is per recreatieschap bepaald welk groot onderhoud in de komende jaren moet 
worden uitgevoerd om het kwaliteitsniveau van het recreatiegebied op peil te houden. In 
Geestmerambacht wordt het kwaliteitsniveau “acceptabel” nagestreefd.  
 
Het ideaalbeeld is een gezonde exploitatiebegroting waaruit het jaarlijks beheer en groot 
onderhoud van terreinen en voorzieningen met het gewenste kwaliteitsniveau kunnen 
worden betaald. Daarnaast zou er een bestemmingsreserve moeten zijn die toereikend is om 
vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. Als er geen gezonde exploitatiebegroting en/of 
geen (voldoende) bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen voor 
vervangingsinvesteringen aanwezig is zal aan het recreatieschap een voorstel worden 
gedaan voor een optimalisering van de financiële situatie. 
 

 

Situatie achterstallig onderhoud, groot onderhoud en benodigde vervangingsinvesteringen op 
korte termijn. 
 
Achterstallig Onderhoud: 
In het Geestmerambacht is er geen of nauwelijks achterstallig onderhoud. De huidige 
voorzieningen leveren daarom ook geen gevaar op voor de recreanten. Bij de herinrichting van de 
recreatieplas is bovendien een deel van de terreininrichting vervangen. 
 
Groot Onderhoud 
In het recreatiegebied Geestmerambacht zijn een aantal voorzieningen waaraan op korte termijn 
groot onderhoud gepleegd dient te worden. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het 
aanbrengen van een nieuwe toplaag op delen van de fiets- en wandelpaden. In de jaren daarna 
zullen de dekken van vlonders en bruggen worden vervangen. 
 
Vervangingsinvesteringen 
Op dit moment zijn er een aantal voorzieningen in het gebied die aan vervanging toe zijn. Het gaat 
dan voornamelijk om banken, picknicksets, speelvoorzieningen en pompen. 
 

M E D E D E L I N G 
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Uitgaande van de bestaande inrichtingselementen en kwaliteitsniveaus in Geestmerambacht 
is een berekening gemaakt van de verwachtte jaarlijkse kosten voor beheer, groot 
onderhoud en de gewenste reservering voor vervangingsinvesteringen. In de algemeen 
bestuursvergadering van 28 mei 2008 is al een meerjarenraming beheer aan het algemeen 
bestuur voorgelegd, waarin deze kosten zijn gespecificeerd. De berekening volgens de 
methodiek die nu is gebruikt komt overeen van de berekening die destijds is gedaan. 
 
Beheerkosten Meerjarenraming beheer 

(standaard eenheidsprijzen; exclusief 
personeel en organisatie) 

Programmabegroting 2009 
(bedrijfskosten terreinbeheer 
uitvoering) 

Jaarlijkse kosten beheer                €  94.723,99 € 75.695,00 
Groot onderhoud                 € 90.000,00 € 46.505,00  
Vervangingsinvesteringen  € 95.936,00 € 78.000,00 
Totaal                € 280.659,99 € 200.200,00  
 

In het bestuursstuk dat in mei 2008 is gepresenteerd is gesteld dat het in de begroting 2008 
beschikbare budget voldoende is om de kosten voor jaarlijks beheer en groot onderhoud te 
dekken en te reserveren voor vervangingsinvesteringen. In de begrotingswijziging 2009 zijn 
de budgetten voor bedrijfskosten echter naar beneden bijgesteld om de verhoging van de 
personele kosten a.g.v. de in 2009 aangegane contractrelatie tussen Recreatie Noord-
Holland en Recreatieschap Geestmerambacht te kunnen dekken. In de toelichting bij deze 
begrotingswijziging is aangegeven dat een tijdelijke verlaging (gedurende 1 of 2 jaar) van de 
bedrijfskosten naar verwachting grote gevolgen zal hebben voor de omvang en kwaliteit van 
te leveren leveranties, diensten en werken. In de praktijk blijkt dat de verlaging geen of 
weinig gevolgen heeft voor het jaarlijks onderhoud, maar wel voor de reservering voor 
vervangingsinvesteringen. De gelden die beschikbaar zijn gesteld om een reservering op te 
bouwen voor de vervanging van inrichtingselementen worden nu benut voor groot 
onderhoud. Er wordt daardoor jaarlijks niet of weinig gereserveerd voor het financieren van 
vervangingen van inrichtingselementen. 
 

In figuur 1 is weergegeven hoe de reserve voor vervangingsinvesteringen zich zou moeten 
ontwikkelen volgens de concept berekeningen en hoe de bestemmingsreserve voor groot 
onderhoud/vervangingsinvesteringen zich zal ontwikkelen als het totale budget voor jaarlijks 
onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen gelijk blijft aan het budget in 2009.  
 
Figuur 1. verloop bestemmingsreserve incl. / excl. jaarlijkse reservering van € 80.000 vanaf 2011 
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Zoals blijkt uit het bovenstaande figuur beschikt Geestmerambacht niet over een toereikende 
bestemmingsreserve om vervanging van inrichtingselementen aan het einde van de 
levensduur te kunnen bekostigen in de komende 15 jaar. Er zijn verschillende opties 
denkbaar voor het financieren van groot onderhoud en vervangingen in de komende jaren. 
 
Optie1: Een structurele verhoging van het budget voor groot onderhoud, waardoor er jaarlijks 
een reservering kan worden gedaan voor vervangingsinvesteringen. Vooralsnog wordt er 
van uitgegaan dat er structureel ca. € 80.000,- extra nodig is voor groot onderhoud en 
vervangingen. Dekking hiervoor kan worden gevonden door: 
• Verhoging van de participantenbijdrage; 
• Extra inkomstenwerving; 
• Besparing op het beheer als gevolg van het efficiencyvoordeel dat naar verwachting kan 

worden behaald na het in beheer nemen van Park van Luna en Uitbreiding 
Geestmerambacht.  

Het voordeel van deze optie is dat het schap zelf over voldoende middelen beschikt voor 
groot onderhoud en vervangingen, waardoor zelfstandig een afweging kan worden gemaakt 
voor investeringen op basis van criteria die door het algemeen bestuur van het 
recreatieschap kunnen worden bepaald.  
Het nadeel van deze optie is dat er structureel budget vrijgemaakt moet worden in de 
begroting van het recreatieschap of dat de participanten een extra bijdrage moeten leveren 
aan het recreatieschap. 
 
Optie 2. Participanten stellen incidenteel budget beschikbaar voor vervangingsinvesteringen. 
Het voordeel hiervan is dat er geen structurele verhoging van de participantenbijdrage hoeft 
plaats te vinden. Nadelen van deze optie zijn dat de bijdrage aan het recreatieschap van de 
participanten sterk kan fluctueren en dat er mogelijk gedurende een lopend boekjaar budget 
vrijgemaakt moet worden in de begrotingen van de participanten. 
 
Optie 3. Bepaalde inrichtingselementen niet vervangen of vervangen door een goedkopere 
oplossing (meestal heeft dit consequenties voor de beleving van het recreatiegebied door 
recreanten). Door Recreatie Noord-Holland kan worden geïnventariseerd welke 
inrichtingselementen in Geestmerambacht hiervoor in aanmerking komen. 
 
 
 
 


