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Geacht bestuuris

- i•J ~ Aanleidinglverzoek\ uord-scharw ,ude
Beachpark Geestmerambacht BV (een gezamenlijk project van De Geus Sport en Wellness en
Active Lifestyle) heeft het voornemen om een activiteitencentrum met horeca te ontwikkelen in

\roed~cha1, i de noordrand van het bestaande recreatiegebied Geestmerambacht. De gemeenteraad heeft
Zuici-Scharw,,u.ie in de vergadering van 9 september 2014 besloten om in principe medewerking te verlenen.

Hierbij is uitgegaan van het Ja, mits’ principe, met de voorwaarde dat het plan op een goede
TELEFOON manier inpasbaar is.

(11116)33~44 fl

Aangezien er in dit gebied provinciale belangen zijn, worden Gedeputeerde Staten van Noord
Holland gevraagd een uitspraak te doen over de onderhavige ontwikkeling.

Het plan
SuF

iuc,i,ec,u,cia,igcdHkn Initiatiefnemer verzoekt de gemeente Langedijk om medewerking te verlenen aan het
ontwikkelen van een ‘Beachpark’ aan de recreatieplas Zomerdel in het recreatiegebied

SAN~ELAu[ Geestmerambacht. Het Beachpark bestaat uit verschillende onderdelen bedoeld voor diverse
i4anlzScti.Ge,,ivcu,ien activiteiten. De accommodatie zal in ieder geval bestaan uit een klimtoren met klimparkoers,

NLISiiNCiiuiDSSi)I)451 tokkelbaan, hindernisparkoers en mountainbikeparkoers. Verder wordt er voorzien in een
13W INCH Ni. DC strandhuis met terrassen, strand en aanleg steigers voor zeilbootjes en kano’s.

De beoogde locatie is gelegen aan de recreatieplas van het Geestmerambacht. De gronden
zijn in eigendom van het Recreatieschap Geestmerambacht. Het bestuur van het
Recreatieschap heeft besloten, dat het realiseren van het Beachpark een positieve
ontwikkeling is binnen het Geestmerambacht en zij staan dus positief tegenover deze
ontwikkeling

Beleid
BestemmingsDlan Geestmerambacht
De locatie, het perceel, is gelegen in het bestemmingsplan “Geestmerambacht” en heeft
hierbinnen de bestemming ‘Dagrecreatie’. Het initiatief, en dan met name het bouwwerk, is
hiermee in strijd. Binnen de bestemming zijn geen nieuwe bouwwerken toegestaan en is
intensief recreatief gebruik niet passend binnen de gebruiksdoelstelling.
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Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
Het initiatief ligt buiten bestaand bebouwd gebied (BBG) en is daarmee in strijd met de
provinciale ruimtelijke verordening
Tevens is het activiteitencentrum gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN),
voorheen EHS.

Ter onderbouwing van de vereiste goedkeuring van de provincie is een ruimtel~ke inpassing
geschreven en is een verkennend natuuronderzoek (mcl. een Nee, tenzij toets’) gedaan naar
de invloed van het plan op het natuurgebied. Beide onderzoeken zijn als bijlage bij deze brief
gevoegd. Ambtshalve z~n de documenten bij de provincie bekend. Het natuuronderzoek is
hierbij als plausibel bevonden.

Ontwikkelingsvisie uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht
De visie voor de ontwikkeling van het recreatiegebied is geformuleerd in de Ontwikkelingsvisie
uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht uit 2005. Deze visie is en blijft van kracht als
fundament en toetsingskader voor de ontwikkelingen in het gebied. Het kader dat de
ontwikkelingsvisie schetst, is geen gefixeerd eindplaatje, maar biedt voldoende ruimte om in te
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en creatieve ideeën van recreatieondernemers. In de
Ontwikkelingsvisie worden vier recreatieve zones onderscheiden. De recreatieve zones
hebben elk een eigen accent qua doelgroepen, bezoekersintensiteit, uitstraling en type
voorzieningen. De recreatieve zones zijn:

‘Sommigen soms’ - Diepsmeer en De Druppels
‘Rust, ruimte en natuur’ - Kleimeer en Uitbreiding Kleimeer
‘Waterpret’ - Recreatieplas Zomerdel
‘Iedereen altijd’ - Koele kreken en Groene Loper

De beoogde locatie bevindt zich aan de noordwestzijde van de bestaande recreatiepias en is
gelegen in de zone ‘Waterpret’. De Ontwikkelingsvisie zegt het volgende: de bestaande
recreatieplas is en blijft het hart van het recreatiegebied. Hier ligt het zwaartepunt op het
huidige gebruik. Alle activiteiten staan in het teken van waterpret en ontspanning aan het
water. De gebruiksmogelijkheden van de plas worden zoveel mogelijk benut. Binnen dit
deelgebied geldt ook weer een interne zonering: het zuidelijke en oostelijke deel is gericht op
‘iedereen en altijd’ (waterfietsverhuur kano’s, strandjes, speelplekken): het noordelijke deel
meer op ‘sommigen, soms’ (bijvoorbeeld waterskiën of duiken). Een ontwikkeling van een
adventure park is in de ontwikkelingsvisie voor het Geestmerambacht al voorzien.

De afgelopen jaren heeft het bestuur van het recreatieschap, waar ook de provincie Noord
Holland in deelneemt, stevige bezuinigingen doorgevoerd (ca.17%). Dit en de verdergaande
noodzaak om te bezuinigen is voor het bestuur reden om te zoeken naar nieuwe
inkomstenbronnen voor het waarborgen van de duurzame instandhouding van het gebied.
Inkomstenbronnen in de vorm van initiatieven die de aantrekkelijkheid van het gebied voor
recreanten uit de regio vergroot. Een toename van het aantal bezoekers is gewenst om het
gebied exploitabel te houden.

Belangrijke afweging is tevens behoud van voldoende openbaar toegankelijk gebied. Het
bestuur van het recreatieschap heeft bij het principebesluit het effect op de openbaarheid al
zwaar laten meewegen. De openbaarheid van het gebied wordt zeker niet nadelig beïnvloed
door deze ontwikkeling. Sterker nog, met de realisatie wordt het zelfs mogelijk vrij gebruik te
maken van de klimtoren, waardoor er een zichtpunt ontstaat en het gebied in een nieuwe
dimensie voor een ieder te beleven is.

Ruimtelijke inpassing Beachpark Geestmerambaclit
In het document wordt de keuze van de locatie en de ruimtelijke inpassing toegelicht.

De keuze voor de locatie:
In de ontwikkelingsvisie worden binnen het recreatiegebied Geestmerambacht verschillende
recreatieve zones onderscheiden die over de verschillende deelgebieden heen liggen. Iedere
zone biedt plaats aan andere soorten recreatie, variërend van intensief naar meer extensief.
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De keuze van de locatie voor het Beachpark in de noordwestel~ke hoek van de plas volgt uit
een aantal functionele wensen, gekoppeld aan het zoneringsmodel uit de Ontwikkelingsvisie
Geestmerambacht

Qua zonering vallen de outdoor activiteiten bij de zone ‘Sommigen soms’. Deze activiteiten
passen volgens de visie in de noordelijke zone van Geestmerambacht, de deelgebieden
Diepsmeer en de Druppels. De watergebonden activiteiten en de horeca passen bij
Waterpret’, de zone waar de centrale plas toe behoort. Doordat beide soorten activiteiten
voorkomen binnen het Beachpark past een locatie op de grens tussen beide deelgebieden
goed bij de ontwikkeling. Daarnaast is in de visie ook aangegeven dat er rondom de plas nog
een onderscheid is tussen het noordelijke deel (sluit aan op Sommigen soms’) en het
zuidelijke deel (Iedereen altijd’) De locatie aan de noordzijde van de plas past hier ook in De
keus om de outdoor activiteiten en de watergebonden activiteiten te koppelen is ook
functioneel; een concentratie van voorzieningen is efficiënter in beheer en toezicht.

De centrale plek aan de plas maakt het een goede plek om een herkenbaar landmark te
maken, het visitekaartje van het Geestmerambacht. De aanwezigheid van het water en de
afwezigheid van zwemgebied maakt de locatie geschikt voor de tokkelbaan. De aanwezigheid
van de mountainbikeroute biedt koppelkansen voor de mountainbike challenge en de
aanwezigheid van de kano-overstapplaats voor de wateractiviteiten. Het zicht over de plas en
het kruisen van droge en natte recreatieve routes maakt het een goede plek voor de horeca en
de aanwezigheid van de groenstructuur biedt als decor kansen voor de outdoor activiteiten
Een andere plek waar al deze factoren samenkomen is er binnen het Geestmerambacht niet.

Ruimtelijke in~assing:
Ruimtelijke kwaliteit wordt in het beleid van de provincie Noord- Holland gedefinieerd als het
totaal van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van het landschap
Om deze waarden te beschrijven wordt in het provinciale beleidsdocument Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie voorgesteld dit te doen aan de hand van vier aspecten, namelijk
de grondvorm, de ruimtevorm. de beeldstructuur en het programma. Aan de hand van deze
vier aspecten zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van het Beachpark
Geestmerambacht. Hierin komen ook de criteria voor beeldkwaliteit terug, zoals deze in de
Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn opgenomen, namelijk de aandacht voor de
ontwikkelingsgeschiedenis, aansluiting bij de ordeningsprincipes, aansluiting bij de
bebouwingskarakteristiek, inpassing van het plangebied in de wijdere omgeving en aandacht
voor de bestaande kwaliteiten van het gebied. Op basis van de bevindingen op deze aspecten
is het concept gemaakt. Deze was vervolgens weer de basis voor de verdere uitwerking van
de landschappelijke inpassing.

De toren als oriëntatiepunt in het centrum van het Geestmerambacht vormt een
herkenningspunt en visitekaartje naar de omgeving toe. Om een hoog punt te realiseren wordt
gebruik gemaakt van de bestaande hoogte van de heuvel, waarde toren op wordt geplaatst.

Andere ruimtelijke elementen zijn de plas, de oever, de hoge rand en het bos
De plas: blijft open;
De oever.’ behoudt doorlopende lijn van oeverbeplanting;
De hoge rand: bestaat uit open ruimtes en de heuvel. Binnen de hoge rand worden de
planonderdelen ingepast door ze als losse elementen te plaatsen binnen de open weides Het
restaurant wordt als het ware in de heuvel geschoven;
Het bos: Het bos blijft een duidelijke sterke rand vormen als begrenzing van de openheid

Het ontwerp is in fases tot stand gekomen in nauw overleg met de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit van de gemeente Langedijk

Verkennend natuuronderzoek 1 ‘Nee, tenzij toets’
De kwalitatieve waarden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn door de provincie
omschreven in het natuurbeheerplan. Het natuurbeheerplan benoemt de wezenlijke
kenmerken en waarden van het NNN. Per onderdeel van het NNN wordt in een
gebiedsbeschrijving aangegeven wat de kwaliteiten zijn
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In het Natuurbeheerplan 2016 zijn de Kleimeer en recreatiegebied Geestmerambacht
benoemd. Over deze gebieden staat het volgende geschreven;
De Kleimeer bestaat uit regelmatig gemaaid rietland en vochtig hooiland van kleigrond. een in
Noord-Holland zeldzaam vegetatietype. Het is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels
Door de recreatieve betekenis van dit gebied wordt bij het gebruik van dit gebied een goede
combinatie van natuur en recreatie nagestreefd. Dit betekent dat er meer recreatieve
ontwikkelingen mogelijk en toegestaan zijn, mits ze de wezenlijke kenmerken en waarden niet
schaden. Geestmerambacht is een recreatiegebied gericht op het opvangen van recreanten
en evenementen. Door de recreatieve betekenis van dit gebied wordt bij het gebruik van dit
gebied een goede combinatie van natuur en recreatie nagestreefd.

Vanwege de ligging van het plangebied in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is door
Grontmij Nederland BV een verkennend natuuronderzoek inclusief een Nee, tenzij toets’
uitgevoerd. Het Nee, tenzij principe houdt in dat nieuwe plannen, projecten of handelingen niet
zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Hierbij is een verdeling gemaakt in de actuele waarden (de waarden die er nu zijn
in het gebied) en de potentiële waarden (de waarden waarvoor het gebied is aangewezen
volgens het Natuurbeheerplan 2016 van de Provincie Noord-Holland). Uit het
Natuurbeheerplan 2016 volgt dat het gebied een recreatiegebied is en blijft en
natuurdoelstellingen heeft. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen geldt het
vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen.
Resterende schade dient te worden gecompenseerd.

Conclusies verkennend natuuronderzoek:
• Omdat de voorgenomen werkzaamheden binnen de begrenzing van NNN-gebied

plaatsvinden, is nadere toetsing in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ aan de orde.
• Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen gaat geen oppervlakte aan Natura

2000-gebied of Beschermd Natuurmonument verloren. Er zijn geen Beschermde
Natuurmonumenten aanwezig binnen de effectafstand ten opzichte van het plangebied.

• Uit het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat Flora en faunawet, tabel
2)3 beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Het gaat hierbij om
migrerende of foeragerende vleermuizen en vogels, geschikt leefgebied van flora en
voorkomende beschermde vissen. Het plangebied blijkt verder een geschikt habitat
voor tabel 1 flora en fauna. Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling van
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt wel de zorgplicht, wat
betekent dat deze soorten niet opzettelijk verwond of gedood mogen worden.

• Uit het uitgevoerde verkennend onderzoek komt naar voren dat door de voorgenomen
ontwikkeling geen ecologische verbindingszones, foerageer- en migratieroutes worden
belemmerd. Door het uitvoeren van mitigerende maatregelen, die worden opgenomen
in het ecologisch werkprotocol, zijn significant negatieve effecten als gevolg van
tijdelijke verstoring op foerageer- en migratieroutes uitgesloten.

Conclusies Nee tenzij toets’;
Het Beachpark Geestmerambacht, past binnen het recreatiegebied Geestmerambacht. Uit het
Natuurbeheerplan 2016 volgt dat het gebied een recreatiegebied is en blijft en
natuurdoelstellingen heeft. Zoals hierboven al is vermeld is nut en noodzaak aangegeven.

• Door de verlichting die wordt toegepast in het Beachpark niet uit te laten stralen op de
omgeving en door de werkzaamheden met ecologisch werkprotocol overdag uit te
voeren, vinden er geen effecten op de actuele waarden plaats

• Met betrekking tot de aspecten donkerte, openheid, rust en stilte en
landschapsstructuur treden effecten op in het gebied ten opzichte van de huidige
situatie (actuele waarden) en ten opzichte van de potentiële situatie (Natuurdoeltype
vochtig bos). Met betrekking tot het Natuurdoeltype treden echter geen permanente
effecten op danwel hebben deze effecten geen negatieve invloed op het functioneren
van het Natuurdoeltype.

• Op grond van verkennend en aanvullend natuuronderzoek dat in 2015 door Grontmij
is uitgevoerd, volgt dat er geen negatieve effecten verwacht worden van de
ontwikkeling op de aanwezigheid van beschermde soorten van de Flora- en faunawet,
dit zijn de actuele waarden Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd
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conform een ecologisch werkprotocol, hierdoor worden negatieve effecten op
beschermde soorten, onder andere broedvogels van de Flora- en faunawet
voorkomen.

• Uit het Natuurbeheerplan 2016 van de Provincie Noord-Holland komt naar voren, dat
de locatie van de ontwikkeling is begrensd als beheer- en ambitietype N16,02; Vochtig
bos met productie Het plangebied bestaat in de huidige situatie grotendeels uit gras
en voor een klein deel uit bos Daarnaast komen de gronden van het plangebied (de
heuvel en gronden grenzend aan het water) niet in aanmerking voor een bosinrichting
en worden als onderdeel van de planontwikkeling ook nieuwe bomen aangeplant.

• De vogelwerkgroep Alkmaar heeft voorts aangegeven dat vogelsoorten die in het
Kleimeer voorkomen gebruik maken van het recreatiegebied Geestmerambacht. Het
gaat hierbij onder andere om de Roerdomp, die in het Kleirneer broedt. Er is
onderzocht of er als gevolg van de ontwikkeling effecten optreden op de roerdomp
door vernietiging van het leefgebied en effecten van verstoring. In het Kleimeer en het
Recreatiegebied Geestmerambacht wordt geen leefgebied van de Roerdomp
aangetast. Wat betreft verstoring loopt langs de rietkraag waar het strandje komt,
een recreatiepad waar gelopen wordt met honden. Hierdoor vindt er in de
huidige situatie al verstoring plaats. Er dient nog wel nagegaan te worden wat de
effecten zijn van geluid op de Roerdomp als gevolg van de kabelbaan en horeca.

Geconcludeerd wordt dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling de wezenlijke
kenmerken en waarden van het gebied niet significant worden aangetast.

Toegevoegde waarde Beachpark op NNN-gebied Geestmerambacht
Het plan voor het Beachpark is voorzien in het recreatiegebied Geestmerambacht. Zoals
genoemd en eerder uitgelegd in deze brief tast realisatie van het plan Beachpark
Geestmerambacht de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied niet aan. Het plan
voorziet juist in het verbeteren van de belangrijke wezenlijke kenmerken en waarden van het
Geestmerambacht. Het plan heeft zowel direct als indirect een positieve invloed op de kwaliteit
van Natuurnetwerk Nederland. Hieronder zal dit aspect van het plan nader worden toegelicht.

Uit de beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden is op te maken dat het voor de
kwaliteit van dit deel van het NNN van belang is dat het recreatiegebied Geestmerambacht
goed functioneert Het gebied functioneert goed als de recreatieve betekenis van het gebied
optimaal is ingevuld. De ontwikkelingsvisie Geestmerambacht geeft aan hoe de provincie en
de gemeente de optimale invulling zien, zoals eerder al toegelicht in deze brief.
Ondanks dat belangrijke ambities uit de visie zijn gerealiseerd blijft de huidige situatie van
Geestmerambacht op een aantal onderdelen achter bij de gewenste ontwikkeling zoals de
betrokken overheden deze voor ogen hebben. Zo kon door het wegvallen van middelen
slechts beperkt gebiedsuitbreiding plaatsvinden en zijn verschillende voorzieningen niet
gerealiseerd.
Ook het bieden van een aantrekkelijk aanbod van commerciële recreatieve voorzieningen in
de zone sommigen soms’ is maar beperkt van de grond gekomen. Het zijn juist deze
recreatieve voorzieningen die een gebied een extra impuls kunnen geven waardoor het
gewenste gebruik toeneemt en daarmee ook de recreatieve betekenis. Specifiek ontbreekt het
in het Geestmerambacht aan voldoende aanbod voor de meer sportieve, actieve en op
vermaak gerichte recreant. Ook het huidige horeca-aanbod is zeer beperkt. Het plan voor het
Seachpark combineert beiden waardoor de voorziening voor een grote groep recreanten
aantrekkelijk is.
Ook voor bezoekers die geen gebruik willen maken van het commerciële aanbod van sport en
horeca biedt het plan mogelijkheden Zo is de klimtoren voor een groot deel vrij toegankelijk
en kan iedere bezoeker het gebied vanuit een geheel nieuwe invalshoek beleven. Vanuit de
toren zijn de natuur- en landschappelijke waarden goed waar te nemen. Dit onderdeel van het
plan vertoont daarmee overeenkomsten met uitkijktorens die op andere plaatsen in het land
zijn geplaatst in natuurgebieden om de bijzondere waarden van gebieden te kunnen beleven.
De opvangmogelijkheden van het recreatiegebied worden door het plan vergroot. Daarmee
wordt ook invulling gegeven aan een belangrijk doel voor Geestmerambacht, namelijk het
ontlasten van het kwetsbare kust- en duingebied wat betreft het opvangen van recreanten
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Door het realiseren van het plan wordt dus direct een belangr~ke impuls gegeven aan het
goed functioneren van het gebied waarmee de kwaliteit van het NNN wordt vergroot.

Ook indirect levert het plan een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het NNN. De kwaliteit
van het NNN valt of staat met het juiste beheer. In het ene deel van het NNN is dat een beheer
specifiek gericht op het behouden van natuurwaarden, in het andere deel is dat beheer gericht
op het zo optimaal mogelijke gebruik door recreanten. In het gebied Geestmerambacht ligt het
accent op de laatste vorm van beheer. Dankzij een afgewogen beheer wordt gestreefd naar
een aantrekkelijk gebied voor uiteenlopende gebruikersgroepen, variërend van natuurgerichte
recreant tot de op actie en vermaak ingestelde recreanten.
Het beheer van het gebied staat echter zwaar onder druk. Overheden zijn genoodzaakt te
bezuinigen op hun financiële bijdragen in het beheer. Daarnaast nemen de provincie en
gemeente Schagen per 1 januari 2017 niet meer deel aan het Recreatieschap. Het
recreatieschap wil maatregelen nemen om een afname in kwaliteit van het beheer tegen te
gaan. Een belangrijke manier om dit te bereiken is het verkrijgen van extra inkomsten Het
plan voor het Beachpark levert inkomsten op voor het recreatieschap die volledig worden
aangewend voor beheer. Ook op deze wijze levert het plan voor het Beachpark een positieve
bijdrage aan de kwaliteit van dit deel van het NNN,

Afsluiting
Het voornemen is om het Beachpark Geestmerambacht te ontwikkelen als nieuwe trekker
binnen recreatiegebied Geestmerambacht. Het is de ambitie om het recreatiegebied een
nieuwe impuls te geven en nieuwe gebruikers en doelgroepen naar het gebied te trekken
Door de aanwezigheid van diverse outdoor- en watergebonden activiteiten en met de jaarrond
geopende horeca onderscheidt de plek zich ook duidelijk van de seizoenshoreca rondom de
ligweides en trekt het een andere doelgroep. Het Beachpark biedt een aanvullend programma
van activiteiten bij de bestaande voorzieningen.

Doordat het recreatieschap te maken heeft met teruglopende budgetten, en de voorgenomen
uittreding van de provincie uit het recreatieschap Geestmeramambacht, wordt gezocht naar
particuliere ontwikkelingen om beheer en onderhoud van het hele gebied te kunnen
financieren. De ontwikkeling van het Beachpark biedt daarvoor een goede kans

Gezien voorgaande onderbouwing worden de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
gevraagd in principe medewerking te verlenen aan onderhevig initiatief.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Meulen van de afdeling
Beleid en Projecten via 0226-334433 of k.vandermeuIen(~gemeentelangedijk.nl

Hoogach n
namen b gemeester en wethouders

dr . J.F, . ( s) Cornelisse S. (Erik)’Annaertt—
burgemeester gemeentesecretaris/directeur


