
      

Bundel van de Commissie Ruimte van 1 juni 2017

 

 

 

1 19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.

Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:45 - Informatie over De Ronde Hoep
Op verzoek van de agendacommissie wordt de commissie Ruimte bijgepraat n.a.v. de bijgevoegde
documenten (die eerder zijn verstrekt).
Het betreft geen inhoudelijke behandeling/discussie, het gaat alleen om beeldvorming,
informatieverstrekking over het watersysteem en de invloed van een gemaal in de Houtribdijk.

Voorgestelde behandeling:
- 10 min. presentatie door iemand van Waternet, de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam
- 10 min. vragen door de commissieleden

Informatie over De Ronde Hoep

Brief aan de leden van de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu Tweede Kamer

Petitie onder de titel 'Red de Zuyderzeedijk'

2.b 20:05 - Beleidsnotitie Duurzaamheid (2017/25)
Voorgesteld besluit:
1. 	vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, inclusief
onderliggend maatregelenpakket;
2.	het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van,  in ieder geval,  de
volgende beleidsambities:
-	de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn;
-	de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend;
-	verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door inzet op energiebesparing en
duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de gemeentelijke gebouwen;
-	bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal en gasloos bouwen,
toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, geluidadaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;
-	vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind;
-	energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas. In de periode 2040-
2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij;
-	verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam verkeer boven ander (auto)verkeer
en stimulering van elektrisch vervoer;
-	circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);
-	maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen van het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen;
-	bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en
100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025;
-	in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar voor alle gemeentelijke
gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) per gebouw;
-	in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties vervangen door ‘slimme
meters’ en in 2018 beschikt de gemeente over een digitaal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik
en kosten;
-	in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd;
-	het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd;
-	met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuurlijk besluitvormingsproces op
alle relevante beleidsvelden;

Dossier 525 voorblad



 

Raadsvoorstel 2017/25: Beleidsnotitie Duurzaamheid

Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel

2.c 20:45 - Jaarstukken Groengebied Amstelland (2017/26)
Voorgesteld besluit:
Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van het Groengebied
Amstelland.

Dossier 542 voorblad

Raadsvoorstel 2017/26: Jaarstukken Groengebied Amstelland

Brief bij jaarstukken GGA

Jaarrekening 2016 GGA

Begrotingswijziging 2017 GGA

Programma begroting 2018 GGA

2.d 21:05 - SCHORSING 15 MINUTEN
3 Oordeelsvorming

Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
3.a 21:20 - Beleidsnotitie Duurzaamheid (2017/25)

Voorgesteld besluit:
1. 	vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, inclusief
onderliggend maatregelenpakket;
2.	het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van,  in ieder geval,  de
volgende beleidsambities:
-	de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn;
-	de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend;
-	verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door inzet op energiebesparing en
duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de gemeentelijke gebouwen;
-	bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal en gasloos bouwen,
toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, geluidadaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;
-	vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind;
-	energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas. In de periode 2040-
2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij;
-	verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam verkeer boven ander (auto)verkeer
en stimulering van elektrisch vervoer;
-	circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);
-	maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen van het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen;
-	bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en
100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025;
-	in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar voor alle gemeentelijke
gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) per gebouw;
-	in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties vervangen door ‘slimme
meters’ en in 2018 beschikt de gemeente over een digitaal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik
en kosten;
-	in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd;
-	het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd;
-	met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuurlijk besluitvormingsproces op
alle relevante beleidsvelden;

3.b 21:40 - Jaarstukken Groengebied Amstelland (2017/26)
Voorgesteld besluit:
Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van het Groengebied
Amstelland.

4 Overleg met het college
4.a 21:55 - Vragen aan het college
4.b 22:05 - Lange termijn agenda

Lange termijn agenda

4.c 22:10 - Regionale aangelegenheden
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

5 Rondvraag
6 22:20 - Sluiting



2.a Informatie over De Ronde Hoep

1 Informatie over De Ronde Hoep 

Ronde Hoep 
 
Vorige week ontving u van de heer Geuzinge van Stichting de Ronde Hoep een email met daarin 
meer informatie over het initiatief van de heren Spaargaren en Vroege mbt een gemaal in de 
Houtribdijk. 
Dit gemaal zou volgens de schrijvers een alternatief kunnen bieden voor inzet van de Ronde Hoep tot 
calamiteitenberging. 
In het vragenhalfuur in de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA over dit onderwerp vragen 
gesteld. 
Aan de heer Geuzinge is in antwoord bijgevoegde brief gestuurd door de portefeuillehouder. Dit is 
een brief van de heer Spaargaren aan de Vaste Kamer Commissie over dit onderwerp. 
 
De reactie van het Waterschap AGV over een mogelijk alternatief voor de calamiteitenberging is als 
volgt: 
 
In het plan van Dhr. Spaargaren wordt beoogd om een gemaal met een capaciteit van 320 
m3/seconde te realiseren. Doel van dit gemaal: Maximaal meerpeil niet boven +0,2 m NAP laten 
komen. Dit is een waterstand waarop de bestaande dijken rondom het Markermeer bewezen hebben 
stabiel te zijn.  
De Markermeer staat niet in open verbinding met het Noordzeekanaal(NZK) en Amstel-Rijn Kanaal 
(ARK). Zou dit wel het geval zijn, dan wordt ook het waterpeil in de NZK/ARK richting +0,2 m NAP. 
Blijft de Amstel in verbinding staan met de NZK/ARK dan zal ook in de Amstel het waterpeil stijgen tot 
+ 0,2 m NAP. Dan loopt het water in de Amstel overal over de dijken. Om deze reden wordt de Amstel 
afgesloten van het NZK/ARK zodra het waterpeil in het NZK/ARK boven de -0,2 m NAP komt en 
daarmee worden wij afhankelijk van gemaal Zeeburg. Alleen onder deze situatie (volledige isolatie) 
kan de Ronde Hoep worden ingezet. Indien de Amstel niet wordt geïsoleerd is de inzet van de 
RH  zinloos.   
  
Het spuien van water vanuit de NZK/ARK op het markermeer om zo het waterpeil op het NZK/ARK te 
reduceren is mogelijk zolang het waterpeil in het Markermeer lager is dan in het NZK/ARK systeem. 
Deze stap zal ook zeker genomen op het moment dat hier de mogelijkheden toe zijn (Bij verkeerde 
wind gaat dit zeer waarschijnlijk niet). 
 
Indien gewenst kan de portefuillehouder het Waterschap vragen om in een commissievergadering 
nadere informatie te geven over dit onderwerp 
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Aan de leden van de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu-Tweede Kamer. 

Betreft: Versterking van de Markermeerdijken Hoorn-Amsterdam. 

 

Geachte leden van de Commissie, 

Introductie 

Op 21 november 2016 stuurden wij u een brief aangaande bovenstaand onderwerp. 

Op uw verzoek heeft de minister bij brief van 15 december 2016 haar reactie op onze 

brief gegeven. Naar aanleiding daarvan hebben de bewoners het 

samenwerkingsverband van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 

Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie, genaamd de Alliantie 

Markermeerdijken, om informatie verzocht. Het betreft de in de brief van minister 

vermelde nadere veiligheidsanalyse, de veiligheidsopgave voor de komende 50 jaar 

en de verwachte extra hoogteopgave van een halve meter over de komende 50 jaar. 

De Alliantie heeft laten weten deze informatie niet in schriftelijke vorm te kunnen 

verstrekken. Op voorstel van de Alliantiemanager  hebben wij in een gesprek inzicht 

trachten te verwerven. De Alliantiemanager bleek overigens niet aanwezig te zijn.  In 

deze aanvullende brief reageren wij op onze bevindingen in het gesprek, alsmede op  

de reactie van de minister. 

Risico van zware dijken 

 Het  is gebleken dat de Alliantie al langere tijd bezig is met het aanpassen van het ontwerp 

voor de versterking van de dijken aan de nieuwste inzichten. Onze indruk is dat naar beste 

weten  te werk wordt gegaan. Het voornaamste resultaat tot nu toe is hogere dijken.  Naast 

de bestaande dijk wordt, op de zeer zettingsgevoelige ondergrond, een zwaar nieuw en 

hoger dijklichaam aangebracht.  Daaraan zijn grote onzekerheden verbonden.  In de praktijk 

is gebleken dat omvangrijke oppersing en verschuiving van naastliggende grondpakketten 

kan optreden. Bebouwing, wegen en kabels worden daardoor beschadigd of moeten als 

verloren worden beschouwd. Bij de versterking van het dijktraject Hoorn-Enkhuizen hebben 

omwonenden dat aan den lijve ondervonden. Zie de bijlage. De afhandeling van de schade is 

een voorbeeld hoe het niet hoort. Het Hoogheemraadschap verwijst naar de aannemer. 

Maar deze is op het project failliet gegaan. Niet zo vreemd als de kosten een factor 2 à 3 

hoger zijn geworden dan de raming van het Hoogheemraadschap. Bij de aannemer valt dus 

niets meer te halen.  

De bewoners achter het tracé Hoorn- Amsterdam vrezen nu hetzelfde lot te moeten 

ondergaan. Er wordt met grote argwaan naar de plannen gekeken.  In ons gesprek heeft de 

Alliantie aangegeven dat er lering is getrokken uit de eerdere ervaring. Een standaard 

reactie. De praktijk zal moeten uitwijzen wat de les gaat opleveren.   



2 
 

De uitvoering is aangepast. Er wordt op grote schaal een verticale drainage met 

voorbelasting aangebracht, om de slechte ondergrond zoveel mogelijk te laten zetten en 

stabiliseren.  Daarna wordt de nieuwe dijk op hoogte gebracht. Aan deze drainage zijn 

eveneens grote risico’s verbonden. De situatie met de Westfrisiaweg laat zien wat in de 

praktijk de onzekerheden zijn met het voorspellen van zettingen. En dan te bedenken dat 

een zwaar dijklichaam heel wat anders is dan een nieuwe weg. Er doet zich in de specifieke 

situatie van het Markermeer nog een ander, mogelijk groter, risico voor. Wij hebben daar 

een  werk uitgevoerd, waarbij zand moest worden gewonnen uit de zandlaag onder het 

dikke afdichtende pakket. Gebleken is dat de waterdruk  in het zand 0,50 m tot 0,75 m lager 

was dan het waterpeil van het meer. Dat betekent dat het risico groot is dat de verticale 

drainageoppervlakte water in de zandlaag brengt. Dat stroomt vervolgens af naar de polder. 

De kwel neemt sterk toe. Er zijn tevens stabiliteitsproblemen aan verbonden. De opwaartse 

druk onder de bestaande dijk en het aangrenzende poldergebied met wegen en bebouwing 

wordt groter.  

Wij hebben gevraagd naar een gedegen risico analyse van mogelijk aan de uitvoering 

verbonden problemen. Daar is een aanvang mee gemaakt, maar moet nog grotendeels 

worden uitgevoerd.  

Wij achten het volstrekt onverantwoord om een besluit te nemen over het vigerende 

ontwerp, zonder dat een gedegen  analyse heeft aangetoond dat de risico’s binnen 

aanvaarbare grenzen liggen. Wij gaan een stap verder. Ook bij een gedegen risico analyse 

zal de onzekerheid  groot blijven. Dat is nu eenmaal inherent aan de situatie. Wij vinden 

daarom het aanbrengen van een zwaar nieuw dijklichaam op de slappe ondergrond een 

principieel verkeerde ontwerpkeuze.  

Ons alternatief 

Wij hebben vaker te maken gehad met dit soort situaties. Een ontwerper met 

uitvoeringservaring zoekt dan een uitweg. Die ligt in dit geval voor de hand en hebben wij in 

onze brief van 21 november 2016 omschreven. Een gemaal in de Houtribdijk en een lage 

vooroever aanstorting onder een flauw talud tegen de bestaande dijk. Het gemaal 

garandeert een meerpeil dat niet boven de opgetreden standen komt. De bestaande dijk is 

daarbij stabiel gebleken. De vooroever-bestorting reduceert de golfoploop/overslag. 

Desgewenst kan de kruin van de huidige dijk wat worden verlaagd. De extra breedte kan 

worden benut om recreatieve wensen in te vullen. Er vindt een minimale aantasting plaats 

van beschermde natuurgebieden. Wij begrijpen dat een flauwe vooroever-bestorting 

tegemoet komt aan de wensen van de Provincie. Het unieke karakter van de historische dijk 

blijft behouden. 

Het voert in het kader van deze brief te ver om in detail in te gaan op de vraag of de 

bestaande dijk onder de bovenstaande condities stabiel genoeg is. Wij verwijzen naar de 

interne nota van de Alliantie: “ Keuzes OI2014/WBI2017 “. Daarin wordt onder meer 
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aangegeven dat er bij de bestaande dijk onder de dagelijkse condities, die vrijwel 

overeenkomen met de condities bij een gemaal, geen risico voor overstroming is. Dat is het 

basis uitgangspunt van de nieuwe normering. Ook over andere faalmechanismen, zoals 

buitenwaartse stabiliteit en extreme regenval worden praktische  opmerkingen  gemaakt. 

Ook deze belastinggevallen leiden niet tot overstroming. Onze gesprekpartners gaven met 

enige schroom aan, nu eenmaal gebonden te zijn aan wettelijke voorschriften en procedures 

en dus niet anders te kunnen handelen. Wat wij daarvan vinden?  Als wij bestaande 

voorschiften en regels ook zo hadden gevolgd, zouden we nu nog in discussie zijn over de 

vraag of de Stormvloedkering in de Oosterschelde eigenlijk wel zou blijven staan. Wij 

verwijzen ook naar een interview van de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat in de NRC 

van 20 januari 2017. Quote: “Bovendien willen wij anders omgaan met regels. Niet dat we 

alle regels willen afschaffen. Maar kunnen we onze mensen zo opvoeden dat ze veel meer 

gaan werken vanuit de bedoeling, vanuit de waarde die achter deze regels zit”. 

Afwatering op het Noordzeekanaal 

Recent zijn we op het volgende gestuit. Een artikel in de Telegraaf van 14 januari 2017 heeft 

de aandacht gevestigd op de calamiteiten polder de Ronde Hoep in het stroomgebied van de 

rivier de Amstel. Uit een verkenning is ons gebleken dat RWS een opdracht heeft verstrekt 

aan een onderzoeksbureau om een risico analyse uit te voeren naar de kans op overstroming 

in de op het Noordzeekanaal afwaterende boezems van Rijnland, Hollands Noorderkwartier, 

De Stichtse Rijnlanden en Amstel-Gooi -Vecht. De probleemanalyse laat zien dat bij stijging 

van het peil op het Noordzeekanaal tot N.A.P., de uitslag van de boezems op het 

Noordzeekanaal geheel of gedeeltelijk moet worden gestopt. In de afwaterende polders en 

boezems loopt de waterstand op. De Ronde Hoep wordt dan als calamiteitenpolder onder 

water gezet, met alle gevolgen van dien voor de bewoners en bedrijven. Het risico voor de 

andere boezems en de eventueel daar te treffen maatregelen wordt dus onderzocht. 

Het risico dat het peil op het Noordzeekanaal te hoog oploopt, wordt hoofdzakelijk bepaald 

door de spui- en gemaalcapaciteit in IJmuiden. Bij een stijging van de zeespiegel , al dan niet 

in combinatie met een stormopzet, neemt de spuicapaciteit af of valt weg.  Voorts moet 

rekening worden gehouden met een op de praktijk gebaseerde faalkans van het gemaal. Wij 

verwachten dat het onderzoek zal uitwijzen dat er sprake is van een substantieel risico. Niet 

alleen in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar breder. Dit risico kan vrijwel worden 

uitgesloten als het Noordzeekanaal ook op het Buiten IJ/Markermeer zijn water kwijt kan. 

Daarmee wordt de inzet van calamiteitenpolders voorkomen met alle daaraan verbonden 

problemen voor bewoners en bedrijven. Met een  gemaal in de Houtribdijk kan het peil op 

het Buiten IJ /Markermeer voldoende laag worden gehouden, zodat het Noordzeekanaal 

gegarandeerd daarop kan lozen. 
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Samenvatting 

De  situatie van de dijken rond het Markermeer en de afwateringsproblematiek van de 

genoemde boezems hangen nauw samen en  moet ons inziens vanuit een integrale en brede 

visie worden opgelost. Wij zien  in het kader van het Deltaprogramma op meerdere 

terreinen een versnipperde aanpak door specialisten op deelgebieden. Dat leidt tot 

suboptimale oplossingen met een te hoog kostenniveau. Ook hier geldt: je kan aan risico’s 

rekenen tot je een ons weegt, maar je kan beter voor een praktische oplossing kiezen die het 

risico elimineert. 

Wij hebben contact gehad met de gemeente Ouder- Amstel. De verantwoordelijke 

wethouder steunt onze visie dat de mogelijkheid van lozing van het Noordzeekanaal op het 

Markermeer -in risicovolle situaties-  moet worden onderzocht. Een gemaal in de Houtribdijk 

krijgt dan een extra zeer nuttige functie met mogelijk substantiële kostenbesparingen als 

resultaat. Grote ellende en schade voor de bewoners en bedrijven in calamiteitenpolders 

wordt voorkomen. 

Wij benadrukken nogmaals het advies uit onze brief van 15 september 2016. Laat de, 

inmiddels breder geagendeerde, situatie nader onderzoeken door onafhankelijke ervaren 

ontwerpers met uitvoeringservaring. De uitvoeringsrisico’s van het vigerende ontwerp 

voor de Markermeer dijken zijn ons inziens te groot. Wij achten het aanbrengen van een 

zwaar nieuw dijklichaam op een zeer slappe ondergrond een principieel verkeerde 

ontwerpkeuze. 

De opmerking in onze eerdere brief over de investerings- en onderhoudskosten  van 

“meekoppelkansen”, die niet nodig zijn voor de veiligheid, blijft staan. Inmiddels zijn extra 

wensen van deze aard in het ontwerp opgenomen. 

De in onze eerdere brief vermelde kostenbesparing van orde 250 miljoen euro valt naar 

verwachting hoger uit. De kosten van het vigerende ontwerp van de dijkversterking 

schatten wij thans als gevolg van de complexere uitvoering hoger in. De Alliantie kan of wil 

daar geen informatie over verstrekken. De calamiteitenpolders en de schade bij inzet 

daarvan wordt vermeden. De extra kosten van een wat groter gemaal in de Houtribdijk 

zijn, hiertegen afgezet, relatief laag. 

 

Wij zijn desgewenst gaarne bereid een toelichting te geven. 

15 februari 2017 

Hoogachtend, 

Ing. C.J. Vroege, Ir. F. Spaargaren (woordvoerder, tel. 06-5350 0127) 

 



1 Petitie onder de titel 'Red de Zuyderzeedijk' 

Verzonden: dinsdag 18 april 2017 13:06 
Onderwerp: RE: Informatieavond 
Urgentie: Hoog 
 

Beste Raadsleden,  

  
Een nieuw plan voor de beheersing van het (brakke) waterpeil van het 

Markermeer zou ook wel eens de redding kunnen betekenen van onze 

polder tegen het Calamiteiten-plan. 

Vandaar dat we bijgaande petitie onder de titel “Red de Zuyderzeedijk” aan 

jullie ter ondertekening voorleggen.  

 

Er is een directe link op de website van de Zuyderzee Alliantie: 

http://reddezuyderzeedijk.blogspot.nl 

 

en ook https://petities.nl/petitions/red-de-zuyderzeedijk-en-bespaar-ruim-200-

miljoen-belastinggeld?locale=nl 

  

Het plan is opgesteld door twee gepensioneerde ingenieurs van Rijkswaterstaat 

die ruimschoots hun sporen hebben verdiend in het grootschalige waterbeheer 

van Nederland. 

Zij waren destijds o.m. mede verantwoordelijk voor de aanleg van de 

Stormvloedkering in de Oosterschelde.  

Het plan gaat uit van een gemaal in de Houtribdijk en zal enkele honderden 

millioenen euro goedkoper uitkomen dan  de nu voorziene oplossing van dijk 

verhoging en verzwaring. 

Aangezien volgens dit plan ook de calamiteitenberging in de Ronde Hoep kan 

worden voorkomen kan bij dat financiele voordeel ook de besparing worden 

opgeteld van de kosten die dan niet meer voor de inrichting en 

schadevergoeding van de RH  behoeven te worden betaald. 

  

Toelichting 

  

Het volgende moge ter toelichting dienen. 

 

Zoals bekend wordt de inzet van de Ronde Hoep als calamiteitenbergingsgebied 

afhankelijk gesteld van het waterpeil in het Noordzee-kanaal. 

Komt dat boven NAP te liggen dan wordt het IJ-front afgesloten en kan het 

overtollig water van de boezem alleen nog via het gemaal IJburg worden 

afgevoerd. 

Als dan bij extreme neerslag de water-aanvoer de afvoer overtreft (of  het gemaal 

faalt ) zal het overstromingsrisico worden afgewenteld door het water in de Ronde 

Hoep te bergen.  

De tussen aanhalingstekens geplaatste tekst is aangehaald uit een brief die door 

genoemde heren op 15 februari jl aan de Vaste Commissie Infrastructuur en 

Milieu-Tweede Kamer is gestuurd. 

  

“Het risico dat het peil op het Noordzeekanaal te hoog oploopt wordt hoofdzakelijk 

bepaald door de spui- en gemaalcapaciteit in IJmuiden.  



Bij een stijging van de zeespiegel, al dan niet in combinatie met stormopzet, neemt 

de capaciteit af of valt weg.  

Voorts moet rekening gehouden worden met een op de praktijk gebaseerde 

faalkans van het gemaal. 

Wij (dwz Spaargaren en Vroege) verwachten dat het onderzoek zal uitwijzen dat er 

sprake is van een substantieel risico. 

Niet alleen in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar breder”.   

  

“Dit risico kan vrijwel worden uitgesloten als het Noordzeekanaal ook op het Buiten 

IJ/Markermeer zijn water kwijt kan. 

Daarmee wordt de inzet van calamiteitenpolders voorkomen met alle daaraan 

verbonden problemen voor bewoners en bedrijven 

Met het gemaal in de Houtribdijk kan het peil op het Buiten IJ/Markermeer 

voldoende laag worden gehouden, zodat het Noordzeekanaal gegarandeerd daarop 

kan lozen. “ 

  

De Zuyderzee Alliantie heeft op aanbevelen van de heer Spaargaren een petitie 

voor de Tweede Kamer gemaakt. 

Daarin wordt om uitstel van besluitvorming wordt gevraagd  opdat nader 

onderzoek kan worden gedaan naar o.a. een gemaal op de Houtribdijk en 

'bewezen sterkte'.  

Die petitie wil men begin juni aanbieden in Den Haag.  

  

De Zuyderzee Alliantie hoopt op zoveel mogelijk handtekeningen en vraagt ook 
uw geinteresseerde familie, vrienden, collega’s en kennissen te vragen mede 

te ondertekenen  

Tevens om de link op uw facebookpagina te willen plaatsen met het verzoek aan 

uw facebookvrienden de petitie te ondertekenen en weer te delen met hun 

facebookvrienden. 

De petitie moet “viraal” gaan  zoals dat heet.  

  
Samenvattend: het blijkt uit de analyse van de heren Spaargaren en Vroege 

dat er een beter en goedkoper alternatief mogelijk, die de noodzaak van de 

aanwijzing van de Ronde Hoep als overloopgebied wegneemt. 

En dat is een nieuwe reden om gezamenlijk tegen de desbetreffende 

inrichtings plannen van de Ronde Hoep op te komen en de petitie van de 

Zuyderzee Alliantie te steunen. 

  

Met vg 

 

Mart Kea, 

Hans van der Lee 

Jan van der Kroon 

Roel Geuzinge en Jaap Ellerbroek, namens de Stichting Ronde Hoep 

Willem Jan Aalders 
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Samenvatting 
Overheid, bedrijfsleven en burgers hebben een maatschappelijke verantwoordelijk-

heid om een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving achter te laten voor de 

generaties die zullen komen. Zo moet Nederland in 2050 energieneutraal zijn met 

gesloten kringlopen (‘zero waste’).   

 

In de afgelopen jaren heeft gemeente Ouder-Amstel vooral op pragmatische wijze 

invulling gegeven aan het werken aan haar bijdrage aan een duurzame 

samenleving. Door aan te haken bij wat er onder andere vanuit de regio gebeurde 

en de kansen die zich voordeden zoveel mogelijk te benutten, deed Ouder-Amstel 

wat zij kon.  

Nu is de tijd om een eigen gemeentelijk duurzaamheidsbeleid te formuleren. Welke 

ambities heeft de gemeente Ouder-Amstel en hoe wil zij hier – met de beschikbare 

menskracht en middelen – uitvoering aan geven? Dat is verder uitgewerkt in de 

beleidsnotitie Energiek & Circulair. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In 2007 hebben de bestuurders in de regio Amstelland & Meerlanden tijdens een  

Regionale themabijeenkomst de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te 

zijn. Hiervoor werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 

Uithoorn zoveel mogelijk samen om dat te bereiken (op onderdelen ook met de 

gemeenten Haarlemmermeer, De Ronde Venen en Amsterdam). Een energie neutrale 

regio wordt als volgt gedefinieerd: 

 

“In 2040 wordt de energie welke in de regio wordt gebruikt ook in de regio duurzaam 

opgewekt.”  

Deze doelstellingen gingen vooraf aan die van het nationale Energieakkoord. De 

komende jaren zal meer zicht komen op de (regionale) haalbaarheid van de gestelde 

doelen. Het Nationale energieakkoord geldt hierbij als ‘vangnet’.  

Wat is er aan de hand? 
Vanuit de Klimaattop en Europese kaders zijn afspraken vastgelegd in het Nationaal 

Energieakkoord (NEA). Dat is afgesloten door een groot aantal maatschappelijke 

organisaties en overheden (zoals het Interprovinciaal Overleg, de Unie van 

Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en VNO-NCW).  

Een belangrijk onderdeel daarvan betreft het vraagstuk van de energietransitie; één 

van DE grote uitdagingen, naast de verdere verduurzaming, energiebesparing en 

grondstoffenbeleid. Welke weg en aanpak volgen we daarbij? Inmiddels is het 

startschot voor de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen gegeven. 

Nederland moet aardgasvrij worden. Een ontwikkeling die niet alleen de overheid 
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(Rijk, provincie en gemeenten) raakt maar ook het bedrijfsleven, de corporaties en 

onze inwoners.  

Wat gaan we doen? 
In de notitie zetten we onze doelstellingen verder uiteen en geven we aan hoe we die 

doelstellingen willen gaan realiseren. We hebben daarbij gekozen voor de twee 

centrale thema’s, namelijk Energie en Circulaire Economie.  

 

Wat betreft het thema Energie ligt de komende jaren een belangrijke uitdaging op 

het tegengaan van de uitputting van fossiele brandstoffen, het terugdringen van het 

energiegebruik en het vergroten van het aandeel c.q. de overschakeling naar 

duurzaam opgewekte energie vanuit bronnen als wind, zon, warmte en geothermie.  

 

Voor het thema Circulaire Economie liggen uitdagingen op afvalpreventie, het 

sluiten van kringlopen en het hergebruik van grondstoffen door betere 

ketensamenwerking en het kiezen voor meer duurzame materialen. 

 

Na een korte schets van de (inter)nationale en onderliggende beleidskaders 

behandelen we de stand van zaken in Ouder-Amstel, de ambities en doelen. We gaan 

in op de verschillende rollen die we als gemeente hebben en we komen met een 

maatregelenpakket.   

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Er zijn verschillende manieren om een lokale of regionale ambitie vast te leggen. 

Gangbare formuleringen zijn veelal in termen gevat zoals CO2-neutraal, energie-

neutraal of klimaatneutraal.  

 CO2-neutraal: over een jaar gemeten is er binnen het grondgebied netto geen 

CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen; 

 Energieneutraal: over een jaar gemeten wordt er binnen het grondgebied net 

zoveel energie opgewekt als er wordt gebruikt; 

 Klimaatneutraal: over een jaar gemeten is er binnen het grondgebied netto geen 

uitstoot van broeikasgassen (CO2 én andere, zoals methaan of koelmiddelen).  

Los van de gekozen insteek zal uiteindelijk voldaan moeten worden aan de (inter) 

nationale doelstellingen. Het is daarom ook van belang om inzicht te krijgen in het 

realistisch/haalbare programma voor energiebesparing, duurzame energieopwekking, 

hergebruik van grondstoffen, ketensamenwerking en gebruik van duurzame 

materialen binnen ons grondgebied. De verkregen data kan vervolgens gebruikt 

worden voor toetsing en bijstelling van het maatregelenpakket.  

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Door energiebesparing en een toenemende opwek van hernieuwbare energie zal de 

uitstoot van broeikasgassen in Nederland de komende jaren dalen. Dat is ook nodig 

om te kunnen voldoen aan de Europese klimaatdoelstelling voor 2020 e.v.  

 
Wij willen binnen onze financiële mogelijkheden een zo groot mogelijk resultaat 

bereiken. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke 

momenten.  

Uitvoering van het programma vindt plaats binnen de bestaande begroting en met 

inzet van de reservering uit het collegeprogramma voor duurzaamheid. Mocht dit niet 

toereikend zijn dan zal hiervoor een nieuw voorstel worden gedaan aan de raad. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Naast verschillende interne afdelingen zijn ook externe partijen betrokken bij het 

thema duurzaamheid. Afhankelijk van het onderwerp en de maatregelen vindt overleg 

daarmee plaats. Ook de communicatie wordt daarop afgestemd. 

 

Wat is het vervolg? 
Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 bevat een 

pakket aan maatregelen voor de komende jaren. Het betreft een dynamisch 

programma. In het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus zal actualisatie daarvan 

plaatsvinden.  

 
 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26-04-2017, nummer 

2017/25, 

 

BESLUIT : 
 

1.  vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 

2017-2021, inclusief onderliggend maatregelenpakket; 

2. het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming 

van,  in ieder geval,  de volgende beleidsambities: 

- de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn; 

- de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend; 

- verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door 

inzet op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de 

gemeentelijke gebouwen;  

- bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal 

en gasloos bouwen, toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, 

geluidadaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;  

- vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind; 

 - energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals 

aardgas. In de periode 2040-2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij; 

- verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam 

verkeer boven ander (auto)verkeer en stimulering van elektrisch vervoer; 

- circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);  

- maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen 

van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; 

- bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-

doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 

2020 en 2025; 

- in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar 

voor alle gemeentelijke gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) 

per gebouw; 

- in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties 

vervangen door ‘slimme meters’ en in 2018 beschikt de gemeente over een 

digitaal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik en kosten; 

- in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd; 

- het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd; 

- met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het 

bestuurlijk besluitvormingsproces op alle relevante beleidsvelden; 

 

 

Ouder-Amstel, 15-06-2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

A.A. Swets 

 

M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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1. INLEIDING 
In de afgelopen jaren heeft gemeente Ouder-Amstel vooral op pragmatische wijze 

invulling gegeven aan het werken aan haar bijdrage aan een duurzame samenleving. 

Door aan te haken bij wat er onder andere vanuit de regio gebeurde en de kansen die 

zich voordeden zoveel mogelijk te benutten, deed Ouder-Amstel wat zij kon. Nu is het 

tijd om een eigen gemeentelijk duurzaamheidsbeleid te formuleren. Welke ambities heeft 

de gemeente Ouder-Amstel en hoe wil zij hier – met de beschikbare menskracht en 

middelen – uitvoering aan geven? Dat leest u in deze notitie Energiek & Circulair. 

1.1 Onze visie op duurzaamheid 

Duurzaamheid betekent “aansluiten op de behoeften van het heden, zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te 

brengen”1. Oftewel: genieten van de welvaart die het huidige leven ons biedt, maar 

tegelijkertijd goed zorgen voor mens en milieu zodat ook de generaties na ons dat 

kunnen blijven doen. Als we nu niets doen aan problemen als de uitputting van 

grondstoffen en fossiele brandstoffen, CO2-uitstoot en opwarming van de aarde, laten we 

volgende generaties met een enorm probleem achter. Daarom is een omslag in denken 

en doen nodig. Duurzaam denken en doen, betekent zorgen voor een balans tussen de 

drie P’s: People (mensen), Planet (aarde) en Profit (winst). Daarmee biedt werken aan 

duurzaamheid ook nieuwe kansen door bijvoorbeeld herinrichting van processen, 

technische innovatie en betere ketensamenwerking. 

1.2 Onze focus 

Gemeente Ouder-Amstel is met zo’n 13.000 inwoners een relatief kleine gemeente, met 

een beperkt budget en beperkte menskracht. Duurzaamheid heeft raakvlakken met vele 

gemeentelijke beleidsvelden. Om onze middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te 

zetten, moeten we een focus aanbrengen in ons duurzaamheidsbeleid. Onze focus ligt 

voor de komende 4 jaar op de hoofdthema’s Energie en Circulaire Economie. 

 

Wat betreft het thema Energie ligt de komende jaren een belangrijke uitdaging op het 

tegengaan van de uitputting van fossiele brandstoffen, het terugdringen van het 

energiegebruik en het vergroten van het aandeel c.q. de overschakeling naar duurzaam 

opgewekte energie vanuit bronnen als wind, zon, warmte en geothermie. We zetten wat 

het thema Energie betreft met name in op de kansen en mogelijkheden in de gebouwde 

omgeving (bestaande bouw en nieuwbouw) en op duurzame mobiliteit. 

Voor het thema Circulaire Economie liggen uitdagingen op afvalpreventie, het sluiten 

van kringlopen en het hergebruik van grondstoffen door betere ketensamenwerking en 

het kiezen voor meer duurzame materialen. 

 

In deze notitie wordt uiteengezet wat onze doelstellingen zijn op deze twee (deel)thema’s 

en hoe wij deze doelstellingen willen gaan realiseren. 

 

                                                      

 

1 Brundtland Commissie, Our Common Future, 1987 
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1.3 Financiering 

Uitvoering van de in deze nota opgenomen maatregelen vindt plaats binnen de 

bestaande begroting en met inzet van de reservering uit het collegeprogramma voor 

duurzaamheid. Mocht dit niet toereikend zijn dan zal een voorstel voor een aanvullend 

krediet volgen. 
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2. BELEIDSKADERS 
Werken aan een duurzame samenleving (met focus op Energie en Circulaire Economie) 

houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Bij het formuleren van gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid moet dan ook rekening gehouden worden met c.q. aangesloten 

worden bij de kaders vanuit mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en regionaal 

niveau. Onderstaand een overzicht van deze kaders. 

2.1 Mondiaal / Europa 

Mondiaal: Klimaatakkoord Parijs 

Tijdens de Klimaatconferentie eind 2015 in Parijs zijn de Verenigde Naties gekomen tot 

het Klimaatakkoord Parijs. De Europese Unie heeft op 4 oktober 2016 het 

Klimaatakkoord Parijs geratificeerd en op de VN-Klimaatconferentie op 4 november 2016 

in Marrakesh is het verdrag officieel in werking getreden. De belangrijkste inhoudelijke 

doelstelling van dit akkoord is de beperking van de mondiale temperatuurstijging naar 

maximaal 1,5-2 C opwarming. De betrokken partijen zetten zich in om de wereldwijde 

uitstoot van broeikasgassen en overige schadelijke stoffen te verminderen in combinatie 

met de beschikbare technieken en verplichten zich hieraan een financiële bijdrage te 

leveren. 

 

Europa: 20-20-20 doelstellingen 

Naast de ratificatie van het wereldwijde Klimaatakkoord, heeft de Europese Unie ook 

Europese doelstellingen gesteld. Voor 2020 zijn dit de zogenoemde ’20-20-20 

doelstellingen’: 20% energie uit duurzame bronnen, 20% minder uitstoot van 

broeikasgassen t.o.v. 1990 en 20% minder energieverspilling. Iedere lidstaat – dus ook 

Nederland – draagt met eigen nationale doelen bij aan deze Europese doelstellingen. 

 

Voor 2030 heeft de Europese Commissie het doel gesteld om de CO2-uitstoot te 

verminderen met 40% ten opzichte van 1990 en van de verbruikte energie 27% 

hernieuwbaar te hebben. Het doel voor 2050 is vastgesteld op 80% minder uitstoot van 

CO2.  

 

Verenigde Naties: Sustainable Development Goals 

In 2016 heeft de VN met de Sustainable Development Goals (SDG’s) 17 mondiale doelen 

voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Het thema Circulaire Economie komt hierin op 

diverse manieren aan bod: 

- bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 

productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (zoals ontkoppeling 

economische groei en achteruitgang milieu); 

- bevorder duurzame industrialisatie en innovatie (zoals de aanpassing van industrieën 

om hen duurzaam te maken, met focus op een grotere doeltreffendheid bij het 

gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en 

industriële processen); 

- maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 

(zoals inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en de opbouw van capaciteit voor 

participatieve, geïntegreerde en duurzame planning); 
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- verzeker duurzame productie en consumptie (zoals halvering mondiale voedsel-

verspilling, duurzame overheidsopdrachten en duurzaamheidseducatie); 

- behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme 

hulpbronnen (zoals het voorkomen van marien zwerfvuil); 

- bescherm biodiversiteit en ecosystemen (zoals het integreren van ecosysteem- en 

biodiversiteitswaarden in nationale en plaatselijke planning en in ontwikkelings-

processen). 

 

Europees Actieplan Circulaire Economie 

Een EU-actieplan Circulaire Economie zit momenteel nog in het Europese en nationale 

besluitvormingsproces. Het actieplan bevat een pakket aan maatregelen dat ervoor moet 

zorgen dat bedrijven en consumenten de overgang naar een sterkere en circulaire 

economie kunnen maken, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt. 

Centraal staat de volledige levenscyclus van producten. Aan het Actieplan zijn voorstellen 

verbonden op het gebied van afvalstoffen en streefdoelen ten aanzien van afvalbeheer en 

recycling. 

2.2 Nationaal 

Nationaal Energieakkoord 

Met het Nationaal Energieakkoord (2013) heeft Nederland de Europese energie- en 

klimaatdoelstellingen als volgt vertaald naar nationale doelstellingen: 

- een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; 

- 100 PetaJoule energiebesparing per 2020; 

- toename van het aandeel duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 2023. 

 

Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 blijkt dat het aandeel duurzame energie 

in Nederland tussen 2013 en 2023 (zeer) sterk zal stijgen (van 4,5% in 2013 naar 12,7% 

in 2020 en 15,9% in 2023), maar dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 14% 

duurzame energie in 2020 waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Dit vraagt om een 

intensivering van de maatregelen uit het Energieakkoord.  

 

Van Afval naar Grondstof 

Het nationaal afvalbeleid is vormgegeven in het Rijksprogramma Van Afval naar 

Grondstof (VANG).  

Met het deelprogramma VANG - Huishoudelijk Afval (HHA) streeft het Rijk naar 75% 

afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner in 2020. 

 

Rijksbreed programma Circulaire Economie 

Om de Nederlandse economie versneld te transformeren naar een Circulaire Economie, 

zijn in een Rijksbreed programma drie strategische doelen geformuleerd: 

- grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut; 

- waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet-duurzaam 

geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, 

hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen; 

- we ontwikkelen nieuwe productiemethoden, gaan nieuwe producten ontwerpen en 

gaan gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van 

consumeren. 
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Rijksbeleid elektrisch rijden 

De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden omdat dit schoner en zuiniger is dan rijden 

op benzine of diesel. Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende 

stoffen uit, zoals fijnstof. Dit is belangrijk voor de luchtkwaliteit, vooral in stedelijke 

omgeving en langs drukke wegen. Als er in de komende jaren bovendien meer groene 

stroom beschikbaar komt, wordt het milieuvoordeel van elektrisch rijden nog groter. 

 

(Mede) door het Rijksstimuleringsbeleid groeit het aantal elektrische en hybride auto’s de 

afgelopen jaren in Nederland zeer snel. Momenteel rijden er zo’n  100.000 elektrische 

voertuigen in Nederland. Doelstelling van het kabinet is dat dit in 2020 verdubbeld is 

naar 200.000 elektrische voertuigen. In de Brandstofvisie (opgesteld als uitwerking van 

het Nationaal Energieakkoord) is de ambitie opgenomen dat in 2035 alle nieuw verkochte 

auto’s in Nederland zero-emissie zijn met een elektrische aandrijving. Streven van de 

markt is dat in 2050 ieder personenvoertuig een elektrische aandrijflijn heeft. 

 

Vanuit de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 is de ambitie gesteld dat in 2020 

10% van de nieuw verkochte personenauto’s is voorzien van een elektrische aandrijflijn 

en stekker (en in 2015 50%, en minimaal 30% daarvan (oftewel 15%) volledig 

elektrisch. 

 

Een goede publieke laadinfrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor een 

succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto en het benutten van economische 

kansen voor Nederland. Met de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur 

slaan markt- en overheidspartijen de handen ineen voor het realiseren van publiek 

toegankelijke laadinfrastructuur. Als onderdeel van deze Green Deal stelt de 

Rijksoverheid een bijdrage2 beschikbaar aan medeoverheden – gemeente, provincie of 

regio – voor het realiseren van laadinfrastructuur 

2.3 Provinciaal 

Energie 

Vanuit haar Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 werkt de Provincie Noord-Holland 

samen met lokale overheden, bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke organisaties 

aan een duurzame energievoorziening. Het beleid van de provincie richt zich op minder 

energie gebruiken, meer energie duurzaam opwekken en restwarmte van bedrijven beter 

benutten. Dit doet zij o.a. via het aanjagen van innovaties en het stimuleren van 

projecten die daaraan bijdragen binnen de volgende 7 thema’s: 

- gebouwde Omgeving; 

- energiebesparing in de Industrie; 

                                                      

 

2 De Ministeries van EZ en IenM stellen over een periode van 3 jaar (juli 2015 - juli 2018), samen 5,7 miljoen euro 

beschikbaar voor deze uitkering (goed voor circa 10.000 publieke laadpunten). In december 2016 kondigde 
Minister Kamp (MinEZ) aan nog 1,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen (goed voor nog eens circa 3.000 
publieke laadpunten).  
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- verduurzaming Glastuinbouw; 

- wind; 

- zon; 

- biomassa en Groen Gas; 

- warmte en Koude. 

 

Voor het thema ‘Gebouwde Omgeving’ is er het provinciale Servicepunt Duurzame 

Energie (http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/) dat namens de Provincie alle 

Noord-Hollandse gemeenten ondersteunt bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van 

lokaal/regionaal energiebeleid en betrokken partijen bij elkaar brengt. Daarnaast is er 

het Provinciale Duurzaam Innovatiefonds en komt er waarschijnlijk een vervolg op de 

provinciale subsidieregeling ‘Zon op Maatschappelijk Vastgoed’. 

 

Circulaire Economie 

Met de Circulair Noord-Holland Scan is voor de provincie bepaald welke sectoren van 

wezenlijk belang zijn in het kader van de Circulaire Economie. Dat betreft 

gezondheidszorg, toerisme, logistiek, groot- en detailhandel, industrie, agrarisch en 

bouw. Vervolgens is per sector vastgesteld waar de grootste bedrijvenclusters zich 

bevinden. Per cluster is een analyse uitgevoerd van de grondstoffenstromen om te kijken 

waar de grootste kansen liggen voor de circulaire economie. Naar verwachting besluiten 

Gedeputeerde Staten in april 2017 over het verdere ontwikkelperspectief. 

2.4 Regionaal 

Regio Amstelland-Meerlanden 

In 2007 hebben de bestuurders in de regio Amstelland-Meerlanden de ambitie 

uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn (gedefinieerd als ‘In 2040 wordt de 

energie welke in de regio wordt gebruikt ook in de regio duurzaam opgewekt’)3. De 

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (en op onderdelen 

ook de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam) werkten vanuit de 

gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieu Overleg (RMO) samen om deze ambitie te 

bereiken. Met het overhevelen van de meeste milieutaken naar de Omgevingsdienst is 

deze gemeenschappelijke regeling opgeheven. 

 

Wat betreft het deelthema ‘verduurzaming particuliere woningbouw’ is de regionale 

samenwerking op informele wijze voortgezet via de regio-aanpak vanuit het VNG 

Energieprogramma met de AM-gemeenten, gemeente De Ronde Venen en gemeente 

Amsterdam. Uit deze samenwerking is onder andere het Regionaal Energieloket 

voortgekomen.  

 

Metropoolregio Amsterdam / Stadsregio Amsterdam 

Via onder andere de Economische Agenda wordt binnen de Metropool Regio Amsterdam 

(MRA) en de Stadsregio Amsterdam (SRA) intensief samengewerkt op de onderwerpen:  

                                                      

 

3 Deze doelstellingen gingen vooraf aan die van het nationale Energieakkoord. De komende jaren zal meer zicht 

komen op de (regionale) haalbaarheid van de gestelde doelen. Het Nationale Energieakkoord geldt hierbij als 

‘vangnet’.  
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1. ruimte voor wonen en werken; 

2. slimmer en innovatiever werken;  

3. versnellen van de transitie naar een schone economie. 

 

De ambitie is “om de economie van de regio Amstelland-Meerlanden een substantiële 

bijdrage te laten geven aan een duurzame, internationaal concurrerende metropoolregio 

die minder afhankelijk is van externe bronnen en die zich ontwikkelt tot internationale 

grondstoffenhub”.  

 

Daartoe worden de  volgende sporen gevolgd:  

a. beter benutten van grondstoffen: pilotgebieden circulaire economie;  

b. lokale duurzaamheidsnetwerken verbinden; 

c. koppeling warmtenet Metropoolregio;  

d. verkenning regionaal fonds duurzame/circulaire economie; 

e. verkenning mogelijkheden duurzame stadsdistributie.  

 

MRA Elektrisch 

Op het Amstel Businesspark in Duivendrecht zijn laadpalen beschikbaar bij de Makro 

Zelfbedieningsgroothandel en bij Zuidpark aan de Spaklerweg (40 e-laad-punten met 4 

snel-laders). Daarnaast is bij de Makro ook een groengaslaad-station aanwezig. Door de 

gunstige fiscale bijtelling zijn de afgelopen jaren ook veel particulieren met leaseauto’s 

overgegaan tot het plaatsen van een laadvoorziening op het eigen terrein. 

 

In samenwerking met de MRA, gemeente Amsterdam, Allego en PitPoint zullen er de 

komende jaren nog meer e-laadvoorzieningen gerealiseerd worden. Samen met veel 

andere regiogemeenten heeft Ouder-Amstel vorig jaar ingestemd met een overdracht 

van het beheer en onderhoud van de oplaadpalen voor elektrisch vervoer aan het 

programma MRA-Elektrisch.  Hierbij is het tarief verlaagd waardoor nu in de regio op het 

grootste deel van de laadpalen hetzelfde tarief zal gaan gelden (0,32/kWh dal, 0,34/kWh 

piek). Bovendien zijn met NUON afspraken gemaakt over het aanscherpen van 

technische eisen. Ouder-Amstel is ook aangemeld voor deelname aan toekomstige 

experimenten, bijvoorbeeld om de elektrische auto tot spil te maken in het kader van de 

energietransitie. 

 

Regionaal Bestuursoverleg Water (BOWA) 

Het (regionale) Bestuursoverleg Water (BOWA) streeft naar een circulaire waterketen. 

Vanuit het BOWA zijn momenteel twee werkgroepen opgezet. De werkgroep 

Klimaatadaptatie beperkt zich tot nu toe tot onderzoek naar hittestress en de vraag of de 

openbare ruimte voldoende is ingericht om extreme neerslag te verwerken. De 

werkgroep Duurzaamheid gaat zich richten op de aspecten klimaatneutraal en circulaire 

economie in relatie tot water. De komende jaren worden de ambities en plannen verder 

uitgewerkt. 

 

Groengebied Amstelland 

Het Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-

Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen betreffende 

het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Groengebied 

wil de komende tijd o.a. de mogelijkheden onderzoeken van gezamenlijke projecten met 



 

 

10  © SME Advies 

de gemeente op het gebied van Energie (zoals duurzame energieopwekking samen met 

De Windvogel), educatie en Circulaire Economie (zoals het innovatieve voedselconcept 

FoodZO!). 
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3. STAND VAN ZAKEN 

3.1 Energie 

Volgens de meest actuele informatie uit de Klimaatmonitor werd in 2015 in gemeente 

Ouder-Amstel 75 TJ aan duurzame energie opgewekt. Dit komt overeen met 3,1% van 

het totale energiegebruik in de gemeente (2.427 TJ). De daarmee samenhangende 

gerealiseerde CO2-reductie bedraagt zo’n 12.093 ton4.  

 

In de loop der jaren zijn in Ouder-Amstel al diverse projecten en maatregelen genomen 

gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Hieronder een overzicht 

van de belangrijkste projecten en maatregelen uit de afgelopen jaren.  

3.1.1 Windturbine De Amstelvogel  

In de gemeente Ouder-Amstel bevindt zich al geruime tijd één windturbine: “De 

Amstelvogel“ bij de Ouderkerkerplas. Deze turbine is eigendom van De Windvogel (zie 

kader). De turbine in de oksel van de A2/A9 heeft een vermogen van 2MW en een 

jaaropbrengst van 4.100 MWh (oftewel 14,76 TJ). Daarmee kunnen 1.200-1.300 

huishoudens bediend worden. Dit geeft een CO2-besparing van 2.380 ton (bron: De 

Windvogel).  

 

De Windvogel  

De Windvogel is een landelijke coöperatieve vereniging met als doel de productie van duurzame 

energie in Nederland te bevorderen. Eén van de ambities is om zoveel mogelijk Nederlandse 

huishoudens te voorzien van duurzame elektriciteit afkomstig van wind- en zonne-energie. De 

Windmolen telt landelijk momenteel meer dan 3.300 leden en bezit zes windmolens en twee 

zonnevelden. De leden investeren in de coöperatie, hebben zeggenschap over de organisatie en 

realiseren rendement over hun inleg. Door zoveel mogelijk samen te werken met 

energiecoöperaties, gemeenten en andere initiatiefnemers wil De Windvogel een doorbraak van 

duurzame energie in Nederland stimuleren. De prioriteit van De Windvogel ligt bij windenergie op 

het land, de meest rendabele vorm van duurzame energie. Daarnaast investeert De Windvogel ook 

in projecten met zonnepanelen. Afgelopen periode zijn al gesprekken gestart met het Groengebied 

Amstelland en De Windvogel om mogelijkheden bij de Ouderkerkerplas en langs de A9 te 

verkennen (zie paragraaf 3.1.3). 

3.1.2 Koudewinning Ouderkerkerplas  

Door haar grote diepte kan de Ouderkerkerplas fungeren als natuurlijke koudebron. Naar 

voorbeeld uit onder andere Scandinavië en Canada is NUON, in samenwerking met het 

Groengebied Amstelland en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, in de jaren 

‘90 gestart met het onttrekken van koude aan de Ouderkerkerplas. Daarmee voorziet 

NUON kantoren en andere gebouwen in het Kantorenpark Zuidoost van een duurzame 

koeling. Deze koudewinning vormt een duurzaam alternatief voor de traditionele 

airconditioning-units in kantoorpanden. De koeling die aan de Ouderkerkerplas 

onttrokken wordt zorgt ervoor dat het elektriciteitsverbruik voor koeling in kantoren vier 

                                                      

 

4 Bron: Nationale Klimaatmonitor, www.klimaatmonitor.databank.nl  
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keer lager is. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot tot wel 75% (18.500 ton per jaar) 

(bron: NUON).  

In Ouder-Amstel loopt het koude-netwerk momenteel tot en met het pand van Endemol 

langs de Holterbergweg in Duivendrecht. Mogelijk wordt dit net in de toekomst nog 

verder uitgebreid. 

3.1.3 Zonnepanelen op geluidscherm A9  

Het geluidscherm langs de noordzijde van de A9, ter hoogte van Ouderkerk is momenteel 

nog voorzien van zonnepanelen. Een (groot) deel van de installatie blijkt echter niet 

meer in gebruik als gevolg van diefstal van omvormers. In het kader van de 

snelweguitbreiding SAA plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen, welke 

(vooralsnog) niet voorzien worden van zonnepanelen (zit niet in de huidige aanbesteding, 

tenzij een aanbiedend consortium die zelf oppakt). 

 

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken op of 

nabij de snelweg. De Minister van IenM heeft de ambitie uitgesproken dat alle RWS-

objecten vanaf 2030 energieneutraal dienen te zijn. Onder andere het wegennet en de 

directe omgeving krijgen een rol bij duurzame energieopwekking. Tijdens de Dag van de 

Samenwerking van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord op 9 maart 2017 zijn twee 

duurzaamheidsdeals gepresenteerd (opwek en circulaire economie). Gemeente Ouder-

Amstel heeft samen met gemeente Amstelveen de deal over duurzame energieopwekking 

medeondertekend. De komende periode worden deze deals verder geconcretiseerd. 

Rijkswaterstaat wil met zichtbare locaties de weggebruiker en de omgeving te laten zien 

dat de weg energieneutraal is. Vanuit Ouder-Amstel is de mogelijkheid aangedragen voor 

energieopwekkende panelen in de geluidschermen, zonnevelden langs de A9 en drijvende 

zonnepanelen op een gedeelte van de Ouderkerkerplas. Bij Rijkswaterstaat is in dat 

kader aangedrongen op intensieve samenwerking met het Groengebied Amstelland, de 

Windvogel, de provincie Noord-Holland en AGV/Waternet.  

3.1.4 Gemeentelijke Subsidieregeling Duurzame Energie (2013-2016) 

Na vaststelling en bekendmaking van de ‘Gemeentelijke Subsidieregeling Duurzame 

Energie 2013-2016’ zijn diverse aanvragen van particulieren bij de gemeente ingediend 

(en toegekend) voor subsidie voor energiebesparende maatregelen in en aan de woning. 

In de periode 2013-2016 is in totaal €33.266 aan subsidie toegekend aan 89 

huishoudens. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgevoerde energie-

maatregelen. 

 

Tabel 1 - Uitgevoerde energiemaatregelen i.h.k.v. Subsidieregeling Duurzame Energie (2013-2016) 

Dakisolatie 44x (totaal 970 m2) 

HR++ glas 29x (totaal 458 m2) 

Vloerisolatie 26x (totaal 2.653 m2) 

Spouwmuurisolatie 20x (totaal 1.571 m2) 

Paneelisolatie 3x (totaal 130 m2) 

Isolatie massieve vloer 2x (totaal 110 m2) 

Zonneboiler 1x 

Douche-warmteterugwin 1x 
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3.1.5 Zonnepanelen op particuliere woningen 

In de afgelopen jaren hebben verschillende particuliere woningeigenaren zonnepanelen 

op het dak van hun woning geplaatst. Met behulp van luchtfoto’s zijn deze zonnepanelen 

in kaart gebracht (zie onderstaande tabel). Dit komt in totaal neer op een opbrengst van 

zo’n 274.050 kWh (uitgaande van een gemiddelde opbrengst destijds van 210 kWh per 

paneel).  

 

Tabel 2 - Zonnepanelen op particuliere woningen (situatie t/m 2015) 

Kern  
Aantal 

locaties 

Aantal 

Panelen 

Totaal 

oppervlakte (m2) 

Kern Ouderkerk aan de 

Amstel  

108 878 1432 

Kern Duivendrecht  32 237 387 

Amstel Business Park  2 76 124 

Polder De Ronde Hoep  3 117 190 

TOTAAL  145 1305 2133 

 

3.1.6 Actie SamenZonneEnergie 

In 2016 is voor de vijfde keer via iChoosr de actie SamenZonneEnergie georganiseerd 

voor een provinciale groepsaankoop van zonnepanelen. Ook de gemeente Ouder-Amstel 

nam deel aan deze actie. In totaal hebben ruim 5.500 inwoners van de provincie Noord-

Holland zich ingeschreven voor de groepsaankoop. Na een gehouden veiling is Sungevity 

aan de slag gegaan met de inschrijvingen. Alle deelnemers kregen een aanbod voor een 

compleet zonnepanelen-systeem. Door mee te doen aan de groepsactie konden de 

deelnemers besparen op de aanschafkosten. Uiteindelijk zijn er in totaal 644 

zonnesystemen geplaatst in de diverse deelnemende gemeenten (in totaal ging het om 

6.173 zonnepanelen). In Ouder-Amstel hebben inmiddels in totaal 46 bewoners via 

SamenZonneEnergie hun zonnepanelen laten plaatsen. Uiteindelijk worden er bij 78 

woningen zonnepanelen geplaatst. Uitgaande van een gemiddelde opbrengst van 270 

kWh per paneel, is dit goed voor een totaalopbrengst van 190.350 kWh. 

3.1.7 Actie Winst uit je Woning 

In november 2016 is in de gemeente Ouder-Amstel (samen met Diemen, 

Haarlemmermeer en Uithoorn) de actie ‘Winst uit je Woning’ gestart, een gezamenlijke 

inkoopactie van isolatiemaatregelen (spouwmuur en vloer) en zonnepanelen. 

Huiseigenaren ontvangen via deze actie een onafhankelijk advies over de 

isolatiemogelijkheden van hun huis en hulp bij het eventueel aanvragen van beschikbare 

subsidies. Door de gezamenlijke inkoop kan men ook profiteren van scherpe prijzen voor 

de isolatiematerialen. De actie bevindt zich op moment van opstellen van deze nota in 

afrondingsfase. 

De actie heeft in Ouder-Amstel tot nu toe (stand van zaken april 2017) geresulteerd in 

195 adviesaanvragen (108 voor zonnepenalen, 120 voor vloerisolatie en 82 voor 

muurisolatie). Er hebben 103 huisbezoeken plaatsgevonden. De actie heeft (vooralsnog) 

geresulteerd in een totaal van 80 opdrachten (28 voor zonnepanelen, 38 voor 

vloerisolatie en 14 voor spouwmuurisolatie). De totale investering op basis van de 
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opdrachten bedraagt € 194.177 (incl. BTW) en geeft een CO2-emissiereductie van 86,277 

kg per jaar. 

3.1.8 Duurzame Mobiliteit - laadpalen elektrische voertuigen 

Vanuit het project MRA-Elektrisch (MRA-E) wordt momenteel gewerkt aan een sluitende 

businesscase voor het plaatsen van nieuwe laadpalen. Op het Amstel Businesspark in 

Duivendrecht zijn al 40 e-laadpunten (met 4 snelladers) aanwezig. Daarnaast hebben de 

afgelopen jaren ook veel particulieren met elektrische/hybride leaseauto’s een 

laadvoorziening op eigen terrein geplaatst. Via de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

worden er in 2017 en verder nog meer nieuwe e-laadvoorzieningen geplaatst. In 

samenwerking met de gemeente Amsterdam, Allego en PitPoint zullen er de komende 

jaren nog meer laadvoorzieningen gerealiseerd worden. 

 

Samen met een aantal regiogemeenten heeft Ouder-Amstel in 2016 ingestemd met de 

overdracht van het beheer en onderhoud van de e-laadpalen aan MRA-E. Hierbij is het 

tarief verlaagd waardoor nu in de regio op het grootste deel van de laadpalen hetzelfde 

tarief zal gaan gelden. Bovendien zijn met NUON afspraken gemaakt over het 

aanscherpen van technische eisen.  

3.2 Circulaire Economie 

In 2016 is gestart met het gemeentelijk beleid ‘Van afval naar grondstoffen’. Nadat in 

2013 is overgestapt op ondergrondse  inzameling van grondstoffen is het 

scheidingspercentage in Ouder-Amstel drastisch teruggelopen. Om dit proces te keren 

zijn in 2016 door de raad twee maatregelen genomen. Ten eerste is de inzameling van 

plastic uitgebreid naar PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons). Ten tweede 

is aangesloten bij de nascheidingslijn van het AEB. Voor nadere maatregelen om afval 

om te zetten in grondstoffen wordt separaat beleid ontwikkeld. 

 

In de gemeentelijke bedrijfsvoering (afdeling Inkoop) is wel incidenteel aandacht voor 

maatschappelijk verantwoord c.q. duurzaam inkopen, maar dit is nog niet structureel 

ingebed. 

 

Educatie over zwerfvuil voor het basisonderwijs in Ouder-Amstel vindt plaats met lessen 

en leskisten van NME (Natuur en MilieuEducatie). Het project ‘Milieubende’ ging in 2016 

niet door, maar wordt in 2017 weer opgepakt.  
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4. AMBITIES EN DOELSTELLINGEN 

4.1 Op weg naar energieneutraal 

Volgend op de nationale en regionale doelstellingen, stelt de gemeente Ouder-Amstel 

zich als stip op de horizon de ambitie om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Voor de 

looptijd van deze nota (tot 2021) volgt Ouder-Amstel de landelijke doelstellingen uit het 

Nationaal Energieakkoord: 

- een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; 

- een toename van het aantal duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 

2023. 

 

Met een aandeel van 3,1% duurzame energieopwekking (stand van zaken 2015) en een 

gerealiseerde energiebesparing van 2%  vanuit onder andere samenwerking met de 

regiogemeenten, is een eerste stap gezet. Maar als de gemeente Ouder-Amstel de 

gestelde nationale en regionale doelstellingen wil halen, is een versnelling nodig en zal er 

fors ingezet moeten worden op de volgende uitdagingen: 

1. energie besparen door het verbruik sterk terug te dringen;  

2. duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zon en wind;  

3. energietransitie, zoals uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas; 

4. verduurzaming van de mobiliteit, met bijvoorbeeld elektrische auto’s.  

 

Speerpunt van het gemeentelijk beleid binnen deze energieambitie is allereerst de 

verduurzaming (energiebesparing en duurzame energieopwekking) van de bestaande 

gebouwde omgeving. Hierbinnen worden de volgende sectoren/doelgroepen 

onderscheiden:  

- particuliere woningeigenaren;  

- VvE’s;  

- (sociale) huurders;  

- bedrijven;  

- scholen;  

- sportverenigingen. 

 

Daarnaast wordt bij nieuwbouw (zoals De Nieuwe Kern) maximaal ingezet op 

duurzaamheid. Wat betreft het thema Energie gaat het dan om de volgende 

uitgangspunten: 

- een energie neutrale leefomgeving/woonwijk;  

- een duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting (restwarmte/all-electric); 

- benutting van duurzame bronnen en opwek (warmte- en koudenet, zonne-energie);  

- alleen no regret maatregelen. 

 

En tenslotte wordt vanuit het thema energie ingezet op duurzame mobiliteit. Focus in 

deze nota ligt hierbij op elektrisch vervoer en laadpunten. Voor andere 

mobiliteitsonderwerpen wordt verwezen naar onder andere het Fietsstimuleringsplan.  

  



 

 

16  © SME Advies 

 

4.2 Circulaire Economie 

Op het thema Circulaire Economie stelt gemeente Ouder-Amstel zich de volgende 

ambities: 

- behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo 

restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025. Bij de realisatie van deze ambitie wordt 

onder andere gekeken naar de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, 

intensivering van de papierinzameling en uitbreiding van de mogelijkheid om grof 

afval gescheiden aan te bieden. 

‐ circulaire Economie wordt meegenomen in de uitgangspunten nieuwbouwplannen 

(zoals De Nieuwe Kern): 

o toekomstbestendige bouw (flexibel en re-/demontabel);  

o aansluiten bij innovaties (smart grids/robuust/toekomstbestendig (opslag);  

o een robuust watersysteem (grond-, -hemel en afvalwater) met voldoende 

berging;  

o circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);  

‐ op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, onderschrijft de gemeente 

Ouder-Amstel de doelstellingen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen. 
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5. ROLLEN GEMEENTE BIJ DE 

ENERGIETRANSITIE 
In het werken aan de energietransitie zijn verschillende wegen en aanpakken te volgen. 

Het startschot voor het terugdringen van het energiegebruik en het afbouwen van het 

gebruik van fossiele brandstoffen is gegeven. Een ontwikkeling die niet alleen de 

overheid (Rijk, provincies en gemeenten) raakt, maar ook het bedrijfsleven, de 

netbeheerders, woningcorporaties en onze inwoners. Voor een effectieve en efficiënte 

uitvoering van de te nemen acties en maatregelen, is het van belang om goed zicht te 

hebben op de verschillende partijen die betrokken zijn en de rol die ieder van hen hierbij 

speelt. Hieronder een toelichting op de verschillende rollen van de gemeente in de 

energietransitie. 

5.1 Voorbeeldrol  

Allereerst heeft de gemeente een belangrijke voorbeeldrol om de urgentie, nut en 

noodzaak van het nemen van duurzame maatregelen kracht bij te zetten. Door als 

gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld te geven, wordt een duidelijk signaal 

afgegeven. De gemeente besluit immers zelf tot het treffen van maatregelen gericht op 

duurzame eigen bedrijfsvoering en investeert daar ook in. Communicatie maakt 

onderdeel uit van deze voorbeeldrol. 

5.2 Faciliterende en verbindende rol 

Burgers en bedrijven nemen in toenemende mate zelf initiatieven, waarbij de 

maatschappij soms/vaak sneller beweegt dan de overheid:  

- er zijn individuele en collectieve initiatieven op het gebied van woningisolatie, 

groepsaankoop zonnepanelen et cetera;  

- bedrijven zien innovatiekansen en ontwikkelen nieuwe energietechnologieën 

(windmolens, zonnevelden, eigen energiebedrijven);  

- beleggers willen steeds vaker investeren in duurzame projecten in plaats van fossiele 

energie.  

Om deze maatschappelijke initiatieven zo optimaal mogelijk tot hun recht te laten 

komen, heeft de gemeente met name een faciliterende en verbindende rol. Daarbij 

rekening houdend met alle belangen die er spelen en het vroegtijdig betrekken van alle 

relevante partijen. 

5.3 Adviserende rol 

Initiatieven vanuit de markt en plannen van de overheid kunnen elkaar ondersteunen en 

versterken. Dat vraagt van de overheid een meer adviserende rol in plaats van (enkel) 

toezichthouder/handhaver. De toekomstige energietransitie krijgt niet alleen vorm 

doordat van bovenaf beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. En ook de wetgeving zal op 

punten moeten worden aangepast en bijvoorbeeld ‘experimenteerruimte’ moeten bieden. 
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5.4 Stimulerende en faciliterende rol 

In de bestaande gebouwde omgeving ligt er een grote opgave voor inwoners, bedrijven 

en andere organisaties om hun energiegebruik (zowel voor elektra als voor 

warmte/koeling) te verminderen. 

 

De gemeente kan een belangrijke rol vervullen in de reductie hiervan door stimulering en 

facilitering van inwoners en bedrijven bij het treffen van de energiebesparende 

maatregelen. 

 

Wat betreft de warmteopgave ligt bij de gemeente (en provincie) vooral een rol op de 

planmatige aanpassing van de ruimtelijke ordening en het faciliteren van de ontwikkeling 

van de infrastructuur. Voor grootschalige warmtenetten is de directe invloed van de 

gemeente minder groot, omdat de investeringen gedaan moeten worden door derden. De 

rol van de gemeente is daarin voornamelijk stimulerend en faciliterend (partijen bij 

elkaar brengen, processen stroomlijnen en versnellen en dergelijke). Communicatie is 

hierbij essentieel. 

5.5 Dialoogpartner 

De overheid stelt in dialoog met de netbeheerders en maatschappelijke organisaties 

energietransitieplannen op. Inzet hierbij is een duurzame energievoorziening die gebrui-

kers onder gelijke condities toegang geeft tot een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam 

netwerk. Een netwerk dat ook slim en flexibel moet zijn.
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6. MAATREGELEN 
Om te komen tot een effectieve inzet van middelen en de daadwerkelijke realisatie van de gestelde ambities, is het belangrijk 

inzicht te hebben in de verschillende opties/maatregelen en hun effect. Dat kunnen maatregelen zijn die al uitgevoerd worden of die 

op korte of (middel)lange termijn gerealiseerd worden. Om structurele of om eenmalige maatregelen, goedkoop of duur, met veel of 

minder effect. In de praktijk zal het vaak gaan om een combinatie van maatregelen. De uitdaging is om met de beperkte middelen 

en menskracht een zo groot mogelijk resultaat te behalen. 
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© SME Advies  21 

6.1 Maatregelen gericht op energiebesparing 

6.1.1 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen  

In opdracht van de gemeente is enkele jaren geleden door adviesbureau ECO2 onderzoek 

gedaan naar energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen. Daarbij ging 

het om Sporthal Bindelwijk, het gemeentehuis, Dorpshuis Duivendrecht en de 

gemeentewerf in Ouderkerk aan de Amstel.  

Inmiddels is er het nodige veranderd, inclusief de wetgeving (EPBD/EED). Om daar op in 

te spelen wordt er een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) voor de 

gemeentelijke gebouwen in Ouder-Amstel opgesteld en komt er een energielabel per 

gebouw. Er zal een maatregelenpakket (minimaal label C) komen met een 

terugverdientijd van 10 jaar.  

 

Actie/doel:  

- Q3 2017 is een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) opgesteld voor de 

gemeentelijke gebouwen. Vanuit het DMJOP geconstateerde gebreken die direct 

moeten worden opgepakt, worden nog in 2017 hersteld. 

- Bij het DMJOP is een maatregelenpakket opgesteld voor maatregelen met een 

terugverdientijd van 10 jaar tot minimaal label C. 

- Q3 2017 zijn de volgende gemeentelijke gebouwen voorzien van een energielabel: 

gemeentehuis, Buurthuis de Waver, gemeentewerf, KDO Polderweg, Sporthal 

Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht. 

6.1.2 Energiemonitoringsysteem gemeentelijke gebouwen  

In het kader van de energielabeling/certificering (EPBD) en de opstelling van een 

Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) voor de gemeentelijke gebouwen, is 

inzicht in en monitoring van het energiegebruik van de gemeentelijke panden en 

installaties noodzakelijk. 

Een goed (digitaal) monitoringsysteem verzamelt en analyseert met slimme meters en 

software data over het energieverbruik per pand en/of installatie. Naast inzicht in het 

energieverbruik en de besparing die eventuele maatregelen opleveren, genereert het 

monitoringsysteem ook data over de staat van onderhoud en de juiste werking van een 

installatie. En als het systeem naast monitoring ook facturering omvat (met bijvoorbeeld 

inzicht in het gehanteerde versus afgesproken tarief, waardoor we de juiste 

gecontracteerde transportcapaciteit kunnen bepalen), zorgt het systeem ook voor 

ontlasting van de afdelingen Inkoop en Middelen en wellicht ook tot een structurele 

kostenbesparing. 

 

Actie/doel: In 2017 vindt een nadere verkenning plaats voor aanschaf van een goed 

energiemonitoringsysteem voor de gemeentelijke gebouwen. 

6.1.3 Duurzame Openbare Verlichting  

Gelijktijdig met de uitvoering van (grote) projecten aan de openbare verlichting in 

Ouder-Amstel, wordt de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. 

Daarnaast zal een deel van de hoofdroutes worden voorzien van LED-verlichting. Het 
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beheerplan openbare verlichting wordt nog verder geactualiseerd, in afstemming met de 

nog op te stellen beheerplannen voor het wegen- en groenonderhoud. Waar mogelijk zal 

een versnelling van de vervanging door LED-verlichting plaatsvinden. 

 

Actie/doel: In 2017 en verder wordt - gelijktijdig met de uitvoering van projecten aan 

openbare verlichting - de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. Waar 

mogelijk zal een versnelling van de vervanging plaatsvinden.  

6.1.4 Regionaal Energieloket Amsterdam & Amstelland-Meerlanden  

Het Regionale Energieloket vormt dé centrale plek voor burgers en bedrijven in het kader 

van de verdere verduurzaming van particuliere woningen. Vanaf november 2016 kunnen 

woningeigenaren/ bewoners bij dit digitale loket terecht voor informatie over advies over 

energiemaatregelen, subsidiemogelijkheden en (gezamenlijke) inkoopacties. Het 

Energieloket is een marktonafhankelijk, faciliterend platform dat vraag 

(woningeigenaren) en aanbod (aannemers, installateurs en productleveranciers) voor 

woningverduurzaming bij elkaar brengt. 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een informatie- en communicatiecampagne om het 

energieloket meer naamsbekendheid te geven in de regio. Lokale bouw- en installatie-

bedrijven, (energie)leveranciers, adviseurs en plaatselijke duurzaamheidsinitiatieven 

kunnen aansluiten bij het loket. Inwoners worden zo geïnformeerd en gestimuleerd om 

hun woning meer energiezuinig te maken.  

 

Het Regionaal Energieloket is een resultaat vanuit de samenwerking tussen de 

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, De Ronde Venen, Haarlemmer-

meer, Ouder-Amstel en Uithoorn in het kader van het ‘VNG Ondersteuningsprogramma 

Energie’. Het loket wordt uitgevoerd door een zelfstandige marktpartij die functioneert 

als digitale intermediair tussen partijen. Momenteel vindt regionaal overleg plaats over 

de rol en toekomst van het Regionaal Energieloket. 

 

Actie/doel: In 2017 wordt het Regionaal Energieloket operationeel ingezet richting de 

inwoners van Ouder-Amstel (in combinatie met bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten en 

een netwerk van energieambassadeurs). 

6.1.5 Netwerk Energieambassadeurs 

Energieambassadeurs zijn bewoners die worden getraind en begeleid om andere bewo-

ners te stimuleren tot en te ondersteunen bij het nemen van energiemaatregelen aan 

hun woning. 

 

Actie/doel:  

- In 2017 wordt een start gemaakt met het opzetten van een netwerk van energie-

ambassadeurs, gekoppeld aan een informatieavond van het Energieloket. 

- In 2018 is het netwerk van energieambassadeurs operationeel. 
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6.1.6 Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren  

In regionaal verband wordt gekeken naar een aanpak gericht op de verduurzaming van 

appartementen via Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Wat betreft ouderdom, 

energielabel en aantal woonfuncties is hier nog een aardige besparing te halen. Volgens 

informatie van VvE-Belang zijn er in Ouder-Amstel 102 VvE’s met in totaal 875 woon-

functies. Acties waaraan gedacht wordt zijn het aanbieden van specifieke VvE-

voorlichting/informatievoorziening en/of het aanbieden van een energiescan of –advies 

over energiebesparingsopties aan (grote) VvE’s. 

 

Actie/doel:  

- In 2018 is 60% van de VvE’s in Ouder-Amstel geïnformeerd over de mogelijkheden 

voor verduurzaming van hun vastgoed. 

- In 2020 heeft 50% van de VvE’s in Ouder-Amstel maatregelen voor verduurzaming 

genomen. 

6.1.7 Verduurzaming erfgoed 

Er is veel onduidelijkheid over energiemaatregelen bij monumenten; welke ingrepen 

mogen wel en welke zijn juist niet toegestaan en welke maatregelen veroorzaken juist 

schade en schimmels bij het monument? Toch willen ook monument-eigenaren energie 

en geld besparen én een comfortabeler monument bezitten. 

 

Onlangs is het gemeentelijk monumentenbeleid vastgesteld. In 2017 en 2018 worden in 

vervolg daarop de gemeentelijke monumenten aangewezen. In het kader daarvan wordt 

bezien of en in welke vorm communicatie over de mogelijkheden tot verduurzaming 

richting de monumentbezitter plaatsvindt (bijv. informatiebijeenkomst, folder, scan).  

Ook zal onderzocht worden hoe het Regionale Energieloket daarin een rol kan spelen. 

 

Actie/doel: Bij de aanwijzing van gemeentelijke monumenten (2017 en 2018) wordt ook 

de communicatie over de mogelijkheden tot verduurzaming richting de monument-

bezitter meegenomen. 

6.1.8 Handhaving Wet milieubeheer  

Vanuit het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen met een 

jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 

aardgasequivalenten verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een 

maximale terugverdientijd van 5 jaar. Om discussies over de terugverdientijden van 

maatregelen te voorkomen, zijn per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen. Als 

een bedrijf of instelling kan aantonen dat voldaan is aan deze erkende maatregelen, kan 

het bevoegd gezag ervan uitgaan dat voldaan word aan de energiebesparings-

verplichtingen in het Activiteitenbesluit.  

 

De Omgevingsdienst NZKG en het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van 

Duo+, zien toe op de naleving van het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer door bedrij-

ven en instellingen in Ouder-Amstel. 
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Actie/doel: Handhaving van de Wet milieubeheer is een doorlopende activiteit (wettelijke 

verplichting) vanuit de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst NZKG. 

6.1.9 Project Stroomversnelling/(B)NoM met Stichting Eigen Haard 

Het programma Stroomversnelling/(Bijna) Nul op de meter betreft een ambitieus 

initiatief met als doelstelling: het energieverbruik in Nederlandse huur- en koopwoningen 

terugdringen naar nul, te beginnen met 111.000 woningen in 2020. Dit lukt alleen met 

medewerking en inzet van alle betrokken partijen: bouwers, woningcorporaties, 

woningeigenaren, Rijksoverheid en gemeenten.  

 

Op verschillende plaatsen in Nederland vinden 

inmiddels (proef)projecten plaats. Sinds in 

2013 vier bouwers en zes woningcorporaties 

met het Stroomversnelling-programma begon-

nen, zijn al enkele honderden woningen gere-

noveerd tot een Nul-op-de-Meter (NoM)-

woning. De proefprojecten laten onder andere 

zien dat vooral de laatste stappen om uitein-

delijk tot een NoM-woning te komen, vragen 

om grote investeringen. 

 

Stichting Eigen Haard heeft ook ambities en 

verplichtingen om haar woningvoorraad te 

verduurzamen. Alle nieuwbouwwoningen van 

Eigen Haard worden opgeleverd met energie-

label A. Bij renovatie is het uitgangspunt om 

minimaal 2 labelstappen te verbeteren en uit 

te komen op energielabel B.  

 

Over enkele jaren staat de renovatie van 38 woningen van het J.C. van der Looskwartier 

te Ouderkerk aan de Amstel op de planning van Eigen Haard. De gemeente Ouder-

Amstel wil in overleg met Eigen Haard de mogelijkheden onderzoeken van een gezamen-

lijk project Stroomversnelling / (Bijna) Nul-op-de-Meter voor deze renovatie. 

 

Actie/doel: In 2018 worden de mogelijkheden voor een gezamenlijk (B)NoM-project in 

combinatie met renovatieprojecten van Eigen Haard onderzocht.   

Wat is Stroomversnelling/NoM? 

De gedachte achter het Stroomversnelling/ 

NoM-concept is dat het bedrag dat een 

bewoner in de komende jaren kwijt zou zijn 

aan zijn energierekening, wordt geïnvesteerd 

in het renoveren van de woning naar energie-

neutraal. Met het geld dat na renovatie 

bespaard wordt op de energierekening 

worden de kosten voor renovatie afbetaald. 

Voor de bewoner blijven de woonlasten dus 

gelijk, maar hij heeft wel een energiezuinige 

en meer behaaglijke woning. De Rijksoverheid 

steunt het programma Stroomversnelling 

door o.a. belemmerende regels en wetgeving 

te schrappen of aan te passen. 
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6.2 Maatregelen gericht op Duurzame Energieopwekking 

6.2.1 Zon op gemeentedak  

In navolging van de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Lelystad en Uithoorn 

participeert ook de gemeente Ouder-Amstel in het project Zon op Gemeentedak. Dit 

betekent dat de gemeente een dak van een gemeentelijk pand beschikbaar stelt voor de 

plaatsing van zonnepanelen. De leverancier van zonnepanelen (Rooftop Energy) 

installeert de zonnepanelen en onderhoudt het systeem. De gemeente betaalt per jaar 

voor de elektriciteit die het systeem opgewekt heeft. Met deze constructie liggen 

financiering/investering, installatie, service en technisch exploitatie volledig bij een derde 

partij. Na een periode van 15 jaar krijgt de gemeente de keuze om het zonnesysteem 

over te nemen tegen een vooraf bepaalde vergoeding of wordt het systeem verwijderd. 

 

Het project Zon op gemeentedak is in 2016 gestart met divers voorbereidend onderzoek 

(archief, fysiek, constructief). In 2017 wordt gestart met het aanbrengen van zonne-

panelen op vier gemeentelijke panden in Ouder-Amstel: het gemeentehuis, sporthal 

Bindelwijk, Dorpshuis Duivendracht en de gemeentewerf. Uitbreiding van de actie naar 

nog meer gemeentelijke panden wordt onderzocht. 

 

Actie/doel:  

- Eind 2017 liggen zonnepanelen op twee gemeentelijke daken.  

- In 2018 liggen zonnepanelen op alle (hiervoor geschikte) gemeentelijke daken. 

6.2.2 Regionaal Warmtenet MRA 

De gemeente Ouder-Amstel participeert middels een samenwerkingsovereenkomst in het 

programma Warmte en Koude van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Insteek is de 

oprichting/ontwikkeling van een groot regionaal warmtenet dat loopt van IJmuiden tot 

Almere en van Purmerend tot Aalsmeer. Doelstelling is om in 2040 in totaal 500.000 

woning-equivalenten te voorzien van duurzame industriële restwarmte. Daarmee gaat de 

Metropoolregio de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage 

geleverd aan de Rijksdoelstelling van een volledig fossielvrij energiesysteem in 2050. 

Inmiddels hebben meer dan 31 partijen (overheden, energiebedrijven, potentiële 

warmteleveranciers en enkele woningcoöperaties) de samenwerkingsovereenkomst 

getekend. 

 

Wat betreft het warmteaanbod is het begin voor het regionaal warmtenet al gemaakt:  

‐ westpoort Warmte brengt warm water van de afvalcentrale AEB naar westelijk 

Amsterdam en straks ook naar Amsterdam Noord; 

‐ vanuit de Diemer centrale van Nuon lopen warmteleidingen naar oostelijk 

Amsterdam en Almere. Eneco gebruikt warmte van de Diemer Centrale voor 
Amstelveen; 

‐ in Purmerend ligt een warmtenet dat onlangs van warmte uit een fossiele bron is 
overgeschakeld op houtsnippers van Staatsbosbeheer.  

 

Vooralsnog is voor de warmteafzet de nadruk gelegd op concentraties van (woon)-

gebouwen met een warmtevraag hoger dan 20.000 m3 aardgas per jaar. Als het 
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warmtenet er eenmaal ligt kunnen ook gebouwen met een lager verbruik (particuliere 

woningen) aangesloten worden en ook een deel van de nieuwbouw.  

 

Op dit moment maken in de regio 170.000 woningequivalenten gebruik van collectieve 

warmte. Er zal snel inzicht moeten komen in vraag en aanbod van warmte en de net-

werken en technieken die nodig zijn om tot de gestelde doelstelling van 500.000 

woningequivalenten in 2040 te kunnen komen. Het huidige warmte-aanbod in de MRA is 

daar ruim voldoende voor. Voor de toekomst (2040 e.v.) is een groter en robuust 

netwerk nodig van grote bronnen zoals restwarmte van Tata Steel, geothermische 

bronnen en afvalverbranders op biomassa. Verder kan warmte benut worden van 

kleinere bronnen zoals datacentra en de betonindustrie. Dergelijke bronnen zijn o.a. ook 

in Duivendrecht aanwezig. Aansluiting daarvan op het bestaande warmtenet zal verder 

onderzocht worden. 

In Ouder-Amstel liggen er kansen voor aansluiting op het regionaal Warmtenet bij 

bijvoorbeeld De Nieuwe Kern (woningen en sportvoorzieningen), het Amstel Businesspark 

(bedrijven), appartementencomplexen zoals de Zonnehofflats van Eigen Haard in Duiven-

drecht. 

 

Actie/doel: actieve participatie in MRA-samenwerkingsverband Warmte en Koude met als 

regionaal doel dat in 2040 in totaal 500.000 woning-equivalenten worden voorzien van 

duurzame industriële restwarmte via een groot regionaal warmtenet. 

6.2.3 Energietransitieplan 

Het Grand Design van het regionale Warmte- en Koudenet kan niet gerealiseerd worden 

zonder flinke (bestuurlijke en financiële) stellingnames en investeringen. Denk hierbij 

aan: 

- financieel en bestuurlijk een commitment van alle deelnemers over de duurzame 

opwek en de uiteindelijke afname; 

- stellingname van Rijk en gemeenten over ambitie Nederland aardgasvrij (in 2050);  

- geen nieuwbouwprojecten meer realiseren op aardgas (De Nieuwe Kern);  

- nieuwe wetgeving wat betreft de aansluit- en leverplicht op/van aardgas;  

- prijs van warmte moet meer concurrerend worden;  

- opstellen van een ‘Ladder van Duurzaamheid’ (in navolging van de Ladder van 

Lansink op afval);  

- onderzoek naar mogelijkheden voor (diepe) geothermie.  

 

De Provincie benadert het komende jaar alle Noord-Hollandse gemeenten over de opstel-

ling van de energietransitieplannen. In het door iedere gemeente op te stellen energie-

transitieplan zal onder andere verder ingegaan worden op bovenstaande punten. 

 

Actie/doel: in 2018 heeft de gemeente Ouder-Amstel een eerste aanzet voor een 

energietransitieplan, waar o.a. het regionale warmtenet onderdeel van uitmaakt. 

6.2.4 Groepsaankoop zonnepanelen en isolatiemaatregelen  

In 2016 heeft Ouder-Amstel voor het eerst meegedaan met een groepsaankoop voor 

zonnepanelen, georganiseerd door SamenZonneEnergie (iChoosr). We deden dat samen 
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met nog elf andere Noord-Hollandse gemeenten. Daarnaast is in het najaar van 2016 

gestart met de actie Winst Uit Je Woning voor de organisatie van een groepsaankoop 

voor woningisolatiemaatregelen.  

 

In regionaal verband (vanuit het regionale (VNG)project gericht op verduurzaming 

particuliere woningbouw’) wordt besproken of dergelijke groepsaankoopacties in de 

toekomst centraal via het Regionale Energieloket kunnen lopen. Via de gemeentelijke 

website en de lokale pers kan dit vervolgens onder de aandacht gebracht worden bij de 

bewoners van Ouder-Amstel. 

 

Actie/doel: Ouder-Amstel doet jaarlijks mee aan minimaal één (regionale) groeps-

aankoopactie voor energiemaatregelen. 

6.2.5 Zon op bedrijfsdaken 

Ouder-Amstel kent diverse bedrijventerreinen zoals het ABP, De Molenkade en de 

Ambachtenstraat. Veel bedrijven hebben nog geen zonnepanelen. Hier liggen dus grote 

kansen voor duurzame energieopwekking. Omdat bedrijven primair gericht zijn op hun 

bedrijfsvoering, is het zaak om bedrijven hierin te ontzorgen en het plaatsen van 

zonnepanelen voor hen aantrekkelijk te maken. Dit kan via de postcoderegeling zoals 

hieronder (§6.2.7) beschreven. Daarnaast wordt gekeken of Ouder-Amstel kan 

aansluiten bij de Amsterdamse Zoncoalitie. De Amsterdamse Zoncoalitie is een breed en 

open samenwerkingsverband van installatiebedrijven, zonaanbieders, energie-

coöperaties,  Alliander, Amsterdam Smart City en de gemeente Amsterdam. De 

Zoncoalitie ondersteunt bedrijven om te komen tot een goede business case en brengt ze 

in contact met de daarbij passende zonneaanbieder.  

 

Actie/doel: In 2017 vindt nadere verkenning plaats van de mogelijkheden voor aanhaken 

bij de Zoncoalitie Amsterdam in combinatie met mogelijkheden voor de postcoderegeling.  

6.2.6 Windenergie  

Bij De Windvogel bestaat de wens tot uitbreiding van het aantal windturbines nabij de 

huidige windturbine. De plaatsing van extra windturbines in de gemeente is echter 

momenteel niet mogelijk. Volgens geldend provinciaal beleid moeten voor iedere nieuw 

te plaatsen turbine, twee oude turbines gesloopt worden en mogen nieuwe turbines 

alleen met zes op een lijn geplaatst worden. Ontwikkelingen voor toepassing van 

(kleinere) windmolens op bijvoorbeeld bedrijfsdaken worden met interesse gevolgd. 

 

Actie/doel: In 2017 worden de mogelijkheden van kleinere windmolens onderzocht. 

Zodra het binnen de provinciale regelgeving mogelijk is, zet Ouder-Amstel in op realisatie 

van een tweede grote windturbine. 

6.2.7 Gezamenlijke zon-initiatieven i.c.m. Postcoderoos-regeling  

Samen met diverse partijen (burgers, coöperaties, bedrijven buurgemeenten) onderzoekt 

Ouder-Amstel de mogelijkheden van gezamenlijke initiatieven tot plaatsing van 

zonnepanelen in combinatie met de Postcoderoos-regeling. Daarmee is het ook voor 

bewoners (en bedrijven) die geen eigen dak beschikbaar hebben, mogelijk om in 
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zonnepanelen te investeren en te profiteren van de opbrengsten hiervan. Bij dergelijke 

initiatieven spelen vaak allerlei juridische en fiscale randvoorwaarden, waardoor 

samenwerking met één of meer hierin ervaren coöperaties (zoals De Windvogel, 

Zuiderlicht.nu en Greencrowd) raadzaam is.  

 

In dit kader wordt nu een inventarisatie gedaan van geschikte daken (maatschappelijk 

vastgoed en/of bedrijfspanden) voor een Postcoderoos-project. Daarnaast wordt met 

partijen als De Windvogel, Groengebied Amstelland, Rijkswaterstaat, Waternet en de 

Provincie Noord-Holland gekeken naar de mogelijkheden voor verdere verduurzaming 

van de (omgeving van de) Ouderkerker Plas. Opties hiervoor zijn bijvoorbeeld 

zogenoemde ‘zonneweides’ langs de A9 en de A2 (zie ook §6.2.8) of drijvende 

zonnevelden. Ook rond deze zonneweides/zonnevelden zou eventueel een Postcoderoos-

project opgezet kunnen worden. 

 

Actie/doel: In 2017 vindt nadere verkenning (en zo mogelijk opstart/uitvoering) plaats 

van een Postcoderoos-project gekoppeld aan zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed 

c.q. bedrijfspanden en/of zonneweides bij de A2 en de A9 en/of drijvende zonnevelden in 

de Ouderkerker Plas. 

6.2.8 Zon op maatschappelijk vastgoed/ESCo  

Ook in het maatschappelijk vastgoed zijn kansen voor verduurzaming door het 

energiezuiniger maken van de gebouwen en/of het plaatsen van zonnepanelen.  

 

Schoolgebouwen 

In onze gemeente zijn met name bij de Jan Hekmanschool in Ouderkerk aan de Amstel 

kansen voor het plaatsen van zonnepanelen. Gebouweigenaar Eigen Haard gaat dit zelf 

oppakken. Bij de Amstelschool en Het Kofschip kan de plaatsing van zonnepanelen 

mogelijk worden meegenomen in het kader van de mogelijke verbouw/nieuwbouw die 

mogelijk binnen enkele jaren plaatsvindt. 

 

Sportaccommodaties 

In 2016 zijn de sportverenigingen in Ouder-Amstel door de gemeente - in samenwerking 

met de organisatie EnergieEstafette5 - geïnformeerd over de mogelijkheden om hun 

sportclub duurzaam en toekomstbestendig te maken. Tijdens een informatieavond is aan 

de sportclubs een energiebesparingsonderzoek (o.a. nodig voor een eventuele 

subsidieaanvraag) aangeboden. Bij vier sportverenigingen (TCO, SVO, WVOP en het 

Amstelbad) is een scan uitgevoerd. Andere sportverenigingen hadden zelf al een actie 

gehouden of een onderzoek laten doen.  

 

Voor de financiering van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed kan (waarschijnlijk) 

een beroep gedaan worden op de provinciale subsidieregeling ‘Zonnestroom Maatschap-

pelijk Vastgoed’. 

                                                      

 

5 EnergieEstafette (http://www.energieestafette.nl/) helpt clubs bij de bewustwording omtrent hun energiegebruik, 

het voorkomen van onnodig verbruik en geeft adviezen omtrent besparingsopties en subsidie- en 

financieringsmogelijkheden. 
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Daarnaast zal voor al het maatschappelijk vastgoed bekeken worden of door de inzet van 

een zogenaamde Energy Service Company (ESCo) of andere financieringsconstructies de 

mogelijkheden voor investeringen in energiemaatregelen bij maatschappelijk vastgoed 

vergroot kunnen worden. 

 

Actie/doel:  

- In 2018 hebben alle sportverenigingen in Ouder-Amstel hun gebouwen verduur-

zaamd.  

- In 2018 liggen er zonnepanelen op het dak van de OBS Jan Hekmanschool. 

- Plaatsing van zonnepanelen wordt meegenomen in verbouw/nieuwbouwplannen van 

de Amstelschool en Het Kofschip. 

6.2.9 Zonneweides in buitengebied  

Wanneer plaatsing van zonnepanelen op daken of in combinatie met andere functies 

(zoals parkeerplaatsen en (voormalige) stortplaatsen, ‘wachtlandschappen’ voor bijv. 

toekomstige bouwlocaties, weginfra, etc.), wil de Provincie Noord-Holland initiatieven 

voor zonneweides in het landelijk gebied onder (strikte) voorwaarden ruimtelijk mogelijk 

maken.  

Aandachtspunten hierbij zijn het waarborgen van de bijzondere beschermingsgebieden 

en het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke kenmerken van het 

landelijk gebied.  

In overleg met verschillende partijen zoals het Groengebied Amstelland, De Windvogel, 

de provincie NH, Rijkswaterstaat en/of marktpartijen, zal onderzoek plaatsvinden naar 

eventuele plaatsingsmogelijkheden in het buitengebied. 

 

Actie/doel: In 2017 zijn de mogelijkheden voor zonneweides in het buitengebied van 

Ouder-Amstel in kaart gebracht.  

6.3 Maatregelen gericht op Energie & Mobiliteit 

6.3.1 Duurzame mobiliteit algemeen 

Naast energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving, staan 

we ook voor een gezamenlijke uitdaging om op een meer verantwoorde wijze met onze 

mobiliteit om te gaan. Mobiliteit zorgt voor druk op onze directe leefomgeving en draagt 

bij aan de CO2-uitstoot. Duurzame mobiliteit vraagt om een aanpak en herziening van 

het bestaande mobiliteitssysteem, gebruik maken van technologische veranderingen en 

een omschakeling overstappen naar nieuwe duurzame vervoersmiddelen. Om hier 

optimaal scherp op te zijn en blijven, dient duurzaamheid vast onderdeel te zijn van het 

gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid. Daarnaast moet duurzame mobiliteit expliciet 

worden meegenomen in nieuwbouwplannen (zie §6.5.3). 

Strategische Visie Mobiliteit Amsterdamse Regio 

Met het oog op de vorming van de Vervoerregio Amsterdam, de nieuwe Omgevingswet en opgaven 

voor de toekomst, is door de MRA een Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse Regio 

voor de periode tot 2040 opgesteld. Het aspect duurzaamheid is opgenomen in deze visie in met 

name de strategie ‘Zuiniger, Schoner, Stiller’. Na vaststelling door de Regioraad zal de visie vanaf 

2018 de rol van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan als beleidskader voor verkeer en vervoer 

overnemen. 
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Actie/doel: 

- Duurzaamheid / duurzame mobiliteit wordt als vast onderdeel opgenomen in het 

gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid. 

- Duurzame mobiliteit wordt expliciet meegenomen bij de ontwikkeling van 

nieuwbouwlocaties, zoals De Nieuwe Kern. 

6.3.2 Laadpalen voor elektrische voertuigen  

In 2012 zijn de MRA-gemeenten gestart met het project MRA-Elektrisch (MRA-E). De 

daarvoor afgesloten samenwerkingsovereenkomst loopt tot 2020. In 2013 is de 

samenwerking uitgebreid naar de hele provincie Noord-Holland en Flevoland en in 2014 

heeft de provincie Utrecht zich ook aangesloten. Het MRA-E project wordt o.a. 

gefinancierd vanuit Europese middelen. 

 

Het MRA-E project creëert meerwaarde voor de regiogemeenten en is een geschikte en 

effectieve vorm om elektrisch vervoer in regionaalverband te stimuleren. Met en voor de 

regiogemeenten voer het MRA-E Projectbureau concrete projecten uit. Ouder-Amstel 

heeft zich in dit kader aangemeld voor deelname aan toekomstige experimenten, 

bijvoorbeeld om de elektrische auto tot spil te maken in een betere afstemming van 

vraag en aanbod van duurzame energie. 

 

Actie/doel:  

- Als deelnemer aan MRA-E neemt Ouder-Amstel (in ieder geval tot einde van 

samenwerkingsovereenkomst in 2020) deel aan relevante projecten en experimenten, 

zoals het inzetten van de elektrische auto als spil in de betere afstemming van vraag 

en aanbod van duurzame energie; 

- De komende vier jaar worden in Ouder-Amstel per jaar 10 laadpalen bijgeplaatst. 

6.3.3 Verduurzaming gemeentelijk wagenpark  

Enige jaren geleden is een scan uitgevoerd van het gemeentelijk wagenpark waarbij 

gekeken is naar de mogelijkheden van vervanging van dieselvoertuigen door voertuigen 

met alternatieve aandrijving/brandstoffen (elektrisch/groen gas). Op basis van deze scan 

is bepaald dat in geval van aanschaf of vervanging van voertuigen, uitdrukkelijk 

onderzoek moet plaatsvinden naar alternatieven voor diesel. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

de aanschaf van elektrische voertuigen voor de toezichthouders handhaving orde 

openbare ruimte en betaald parkeren.  

 

In het verleden hebben de chauffeurs van de buitendienst een rijstijltraining ‘Het Nieuwe 

Rijden’ ondergaan. Dit zorgt niet alleen voor een zuinigere rijstijl, maar ook de levens-

duur van de voertuigen wordt verlengd en het aantal schades wordt teruggebracht. Ten 

aanzien van de vrachtwagenchauffeurs geldt eenmaal per 5 jaar een nascholings-

verplichting. Het verdient aanbeveling een dergelijke rijstijltraining periodiek (iedere vijf 

jaar) aan te bieden aan alle chauffeurs. 
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Actie/doel:  

- Bij aanschaf of vervanging van voertuigen voor het gemeentelijk wagenpark wordt 

(daar waar mogelijk in verband met functie en gebruik) gekozen voor elektrische 

voertuigen of voertuigen op groen gas.  

- Alle chauffeurs die gebruik maken van het gemeentelijk wagenpark volgen een 

rijstijltraining ‘Het Nieuwe Rijden’. In het kader van de POP-gesprekken worden daar 

afspraken over gemaakt. 
  

6.4 Maatregelen gericht op Circulaire Economie 

6.4.1 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

Meerdere ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten hebben in december 

2016, door ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-

2020, nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. In dit 

nieuwe manifest zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan de minimumeisen. Op 

basis van eigen ambities bepaalt iedere organisatie daarbij zelf zijn doelstellingen. Dat 

gebeurt via een plan van aanpak dat binnen zes maanden na ondertekening moet zijn 

opgesteld. 

 

Het kabinet wil via het Manifest een concrete bijdrage leveren aan de realisatie van 

verschillende beleidsdoelen, zoals het: 

- tegengaan van klimaatverandering, door klimaatmitigatie en met aandacht voor 

klimaatadaptatie; 

- realiseren van een circulaire economie; 

- verminderen van de milieudruk; 

- beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal; 

- verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden; 

- verduurzamen van product- en marktketens; 

- stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie; 

- toepassing van biobased grondstoffen en materialen; 

- stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt; 

- tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het 

verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens; 

- Social return. 

 

Onze beleidsambitie is in 2017 het Manifest Verantwoord MVI 2016-2020 Inkopen 

eveneens te ondertekenen en in samenwerking met Diemen, Uithoorn en Stichting Rijk 

ons aan te melden als kopgroepgemeenten die bezig gaan met het gezamenlijk ontwik-

kelen van beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam en 

circulair). Op 19 januari 2017 is ambtelijk afgesproken dat de gemeente Diemen als 

trekker gaat fungeren voor duurzaam inkopen in Duo+. De inkoopfunctie wordt deels 

verplaatst naar de Shared Service Organisatie (SSO) van Duo+. 

 

Actie/doel:  

- In 2017 ondertekent gemeente Ouder-Amstel het Manifest Maatschappelijk Verant-

woord Inkopen en wordt het gemeentelijk Actieplan Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen uitgewerkt. 
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6.4.2 Circulaire waterketen 

Vanuit het (regionale) Bestuursoverleg Water (BOWA) zijn onlangs de werkgroepen 

Klimaatadaptatie en Duurzaamheid opgezet. Vanuit het BOWA en deze werkgroepen 

wordt gewerkt aan een circulaire waterketen. De komende jaren worden de ambities en 

plannen verder uitgewerkt. 

 

Actie/doel: In 2017 en verder worden de ambities en plannen vanuit de BOWA-

werkgroepen Klimaatadaptatie en Duurzaamheid verder uitgewerkt.  

6.4.3 Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid  

Om de gestelde ambitie op huishoudelijk afval (75% bronscheiding en maximaal 100 kg 

afval per inwoner per jaar in de periode van 2020 tot 2025) te realiseren, heeft de Raad 

in april besloten om de volgende maatregelen verder uit te werken: 

- omgekeerde inzameling voor de fracties GFT en papier; 

- tuingroendepots voor inzameling van fijn en grof tuinafval; 

- uitbreiding milieudepots wat betreft verruiming openingstijden en aantal 

afvalstromen; 

- 4x per jaar gratis grof afval inzamelen en laten scheiden op het depot; 

- faciliteren bewonersinitiatief voor het gebruik van compostbakken; 

- communicatie/gedragsverandering in relatie tot de gekozen maatregelen; 

- handhaving in relatie tot de gekozen maatregelen. 

 

Daarnaast worden de bestaande systemen voor de fracties papier, textiel en PMD verder 

geoptimaliseerd en wordt (vanuit het oogpunt ‘goede voorbeeld geven’) het scheiden van 

de afvalstromen binnen de gemeentelijke gebouwen, met name in het gemeentehuis, 

geoptimaliseerd. 

 

Actie/doel: 

- In 2017 wordt het beleid ‘Van Afval naar Grondstoffen’ aangescherpt (inclusief 

optimalisatie van de bestaande systemen) en volgt een communicatiecampagne. 

- In 2017/2018 wordt het scheiden van afvalstromen binnen de gemeentelijke 

gebouwen (met name het gemeentehuis) geoptimaliseerd.  

 

6.5 Overkoepelende / overige maatregelen 

6.5.1 Inzicht en monitoring  

Om (beter) inzicht te krijgen in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in Ouder-

Amstel (inclusief bijbehorende bespaar-/opwekeffecten), is nader onderzoek nodig. Op 

basis daarvan kunnen de energieambities nader uitgewerkt en vormgegeven worden. 

 

Om de vorderingen op de gestelde ambities en onderliggende acties goed te kunnen 

volgen, is een eenduidig monitoringssysteem dat alle partijen gebruiken en vullen met 

data wenselijk. Binnen de AM-gemeenten is vooralsnog afgesproken om lokale data, voor 

zover beschikbaar, zoveel mogelijk in te voeren in het monitoringssysteem Enervisa. Met 
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dit programma kunnen de effecten van de verschillende projecten maatregelen worden 

bijgehouden. 

 

Actie: 

- In 2017 vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijke verduurzamingsmaatregelen 

in de gemeenten, op basis waarvan de energieambities nader uitgewerkt en 

vormgegeven kunnen worden. 

- (Jaarlijkse) monitoring van vorderingen op gestelde ambities en onderliggende acties 

via een eenduidig monitoringsysteem. 

6.5.2 Duurzaamheid als vast onderdeel van het gemeentelijk beleid.  

Duurzaamheid heeft raakvlakken en doorkruist vele gemeentelijke beleidsvelden en 

afdelingen (niet alleen op de thema’s Energie en Circulaire Economie). In meerdere of 

mindere mate wordt op verschillende vlakken van het gemeentelijk beleid al (ad hoc) 

invulling gegeven aan duurzaamheid.  

Om goed te werken aan een duurzame samenleving is structurele verankering van 

duurzaamheid in de diverse beleidsdocumenten en plannen van belang. Door een 

Duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan alle gemeentelijke beleidsdocumenten en -

plannen, wordt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuurlijk 

besluitvormingsproces, op alle (relevante) beleidsvelden. 

 

Actie: Met ingang van 2017 is een Duurzaamheidsparagraaf vast onderdeel van alle 

gemeentelijke beleidsdocumenten en plannen. 

6.5.3 Natuur- en milieueducatie  

In samenwerking met de scholen en BSO’s worden diverse lessen en leskisten in het 

kader van Natuur- en Milieueducatie aangeboden via het NME-centrum Amstelveen. Dit 

gebeurde voorheen via de AM-milieusamenwerking en nu via een aparte DVO. In het 

educatief aanbod is extra aandacht voor de thema’s duurzaamheid, energie(besparing) 

en techniek.  

 

Actie/doel: Bevordering van beleving, bewustzijn en gedrag op het gebied van natuur, 

milieu en duurzaamheid van alle (basisschool)kinderen in Ouder-Amstel middels 

educatief aanbod op school en/of BSO. 

6.5.4 Publieksvoorlichting 

Periodiek worden inwoners van Ouder-Amstel via lokale media (gemeentelijke website en 

Weekblad voor Ouder-Amstel) bewust gemaakt van hun mogelijkheden op het gebied 

van energiebesparing en duurzaamheid en het tegengaan van verspilling (o.a. de actie 

‘Koop en Kook Bewust’ ter voorkoming van het onnodig weggooien van voedsel en 

spullen). 

In het kader van het beleid van Afval naar Grondstoffen zal in 2017/2018 een specifieke 

communicatiecampagne plaatsvinden (zie §6.4.5). 
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Actie/doel: Bevordering bewustzijn en gedrag van inwoners Ouder-Amstel op het gebied 

van energie, duurzaamheid en tegengaan verspilling middels periodieke aandacht voor 

deze onderwerpen in de media. 

6.5.5 Duurzame nieuwbouwwijken  

Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken in de gemeente Ouder-Amstel, zoals De 

Nieuwe Kern, wordt maximaal ingezet op duurzaamheid. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten:  

- een energie neutrale leefomgeving/woonwijk; 

- een duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting; 

- benutting van duurzame bronnen en opwek (warmte- en koudenet, zonne-energie); 

- toekomstbestendige bouw (flexibel en re-/demontabel); 

- aansluiten bij innovaties (smart grids/robuust/toekomstbestendig (opslag); 

- een robuust watersysteem (grond-, hemel- en afvalwater) met voldoende berging; 

- circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval); 

- alleen no-regret maatregelen worden genomen; 

- geluidadaptief bouwen; 

- aandacht voor luchtkwaliteit; 

- duurzame mobiliteit (voorrang langzaam/duurzaam verkeer boven autoverkeer). 

 

Actie/doel: Maximale inzet op duurzaamheid bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken. 

 

6.5.6 Duurzame evenementen  

De gemeente Ouder-Amstel streeft naar verduurzaming van evenementen. Binnen het 

beleidskader voor evenementen en de bijbehorende uitvoeringsregels is het thema 

duurzaamheid specifiek benoemd.  

 

Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het duurzaam uitvoeren van evenementen. De 

wijze waarop men een evenement duurzaam kan uitvoeren, is afhankelijk van de voor-

genomen activiteiten en verschilt daarom per evenement. Het is in beginsel aan de orga-

nisator van een evenement hoe en op welke wijze men hier invulling aan geeft. Dit werkt 

men uit in een duurzaamheidsplan. Bij (kleine) evenementen waarvoor geen apart duur-

zaamheidsplan nodig is, wordt in het aanvraagformulier informatie gevraagd over de 

voorgenomen maatregelen. Daarbij moet men beschrijven hoe men inzet op zaken zoals 

ecologie, mobiliteit en economie.  

 

Actie/doel: Maximale inzet op verduurzaming van evenementen. 
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Samenvatting 

Het Groengebied Amstelland kan de begroting niet meer rond krijgen zonder 

ingrepen. Na een consultatieronde wordt voorgesteld zowel te bezuinigen, als extra 

inkomsten te genereren, zowel van de partners als overige. Dit is neergezet in de 

begroting 2018. De raad wordt gevraagd of deze een zienswijze wil indienen op die 

begroting. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 

Het Groengebied is een gemeenschappelijke regeling waar wij vele jaren deel van uit 

maken.  

 

Wat is er aan de hand? 

Het bestuur van het Groengebied heeft geconstateerd dat het niet mogelijk is om met 

de huidige inkomsten en de huidige uitgaven een sluitende begroting te realiseren. 

Daarom is het afgelopen jaar besteed aan overleg met de bestuursleden en de diverse 

gemeenteraden om te bezien hoe het tekort was weg te werken. Feitelijk stonden 

hiertoe drie opties open. 

1. Verhoging participantenbijdrage. Dit betekent dat ieder gemeentebestuur en de 

provincie extra bijdrage aan het Groengebied moeten geven. Dit in contrast tot 

eerder jaren, waarin het Groengebied was opgedragen de bijdrage juist te 

verlagen, of in ieder geval geen inflatiecorrectie toe te passen. 

2. Verhoging van de inkomsten. Dit betekent meer aandacht voor horeca activiteiten 

in de gebieden, meer verhuur van gronden, dan wel meer overige activiteiten. 

3. Verlaging van de kosten. Het betreft hier dan vooral onderhoudskosten. 

Vanzelfsprekend is ook een combinatie van deze opties denkbaar. 

 

Na consultatie bij de vier gemeenteraden en de Provinciale Staten is geconstateerd 

dat het belang van voldoende onderhoud breed wordt onderkend. Het kan niet zo zijn 

dat de voorzieningen achteruit gaan, terwijl er nu juist behoefte is aan goede 

recreatieve voorzieningen in de regio. Ook is geconstateerd dat de gebieden niet 

onevenredig kunnen worden belast, dus dat een verhoging van de inkomsten niet de 

volledige opbrengst kan genereren. Daarom is gekozen voor een mix van verhoging 

van de participantenbijdrage met totaal €400.000 en een doelstelling te komen tot 

meer eigen inkomsten van €250.000 en een versobering van €150.000. 

 

Voor Ouder-Amstel betekent dit dat voorgesteld wordt om de participantenbijdrage 

voor 2017 te verhogen met €9.600, dus van €66.488 (2017) naar €76.520 in 2018. 

 

Naast de begroting liggen ook de jaarrekening en de begrotingswijziging 2017 voor. 

De jaarrekening sluit €250.000 positief. Opgesplitst in structurele en incidentele 

kosten betreft het een structureel deel van €529.000 positief. Dit is €220.000 meer 

dan begroot. Dit komt gedeeltelijk door lagere bedrijfskosten, minder inzet op beheer, 

vooruitlopend op de besluitvorming over de bezuinigingsdoelstelling. Daarnaast zijn er 
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extra inkomsten verkregen. Een deel van de extra inkomsten en mindere uitgaven in 

de begroting 2018 lijkt dus vanuit het perspectief van de jaarrekening 2016 

realistisch. 

Voor incidentele uitgaven sluit de jaarrekening met €280.000 negatief. Dit is €240.000 

beter dan begroot. Het betreft hier met name uitgaven die zijn doorgeschoven naar 

2017. 

De begrotingswijziging 2017 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Wat gaan we doen? 

Uw raad heeft in eerdere jaren aangegeven dat kritisch gekeken moest worden naar 

de participantenbijdrage. In jaren van bezuiniging is het Groengebied verzocht geen 

inflatiecorrectie toe te passen. In de recente discussies is duidelijk geworden dat het 

beleid van de gemeente is dat een beperkte druk door activiteiten aanvaardbaar is, 

maar dat hier zeker grenzen aan gesteld dienen te worden, ter voorkoming van 

overlast voor natuur en omwonenden.  

Ouder-Amstel hecht erg aan de inrichting zoals nu in het gebied is toegepast. 

Bezuinigingen op die inrichting kunnen wel in beperkte mate (zoals duikers in plaat 

van bruggetjes etc.), grote ingrepen worden niet gewaardeerd. 

Het genuanceerde voorstel om een mix van de mogelijkheden te maken past dan ook 

bij eerder ingenomen standpunten. De raad wordt dan ook voorgesteld geen 

zienswijze in te dienen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

Zoals eerder aangegeven kan het Groengebied ook een andere keuze maken door te 

kiezen voor 1 optie, of een andere verdeling. De raad kan in een zienswijze aangeven 

dat een andere bezuiniging wordt geprefereerd. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

n.v.t. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het betreft hier een zienswijzeprocedure conform de WGR. Hier is verder geen verdere 

communicatie nodig. 

 

Wat is het vervolg? 

Het bestuur van het groengebied zal worden gemeld dat de raad van Ouder-Amstel 

geen zienswijze indient op voorgenomen begroting. 

 

 

De secretaris, De burgemeester 

  

L.J. Heijlman. M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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1 Brief bij jaarstukken GGA 

 
 

      Postbus 2571, 2002 RB  Haarlem 
      Genieweg 46a, Velsen-Zuid 
      Telefoon 023 – 520 28 20 
      info@recreatienoordholland.nl 
      www.groengebied-amstelland.nl 
      K.v.K. 34359323 

 

 
Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en 
Ouder-Amstel. Beheersbureau Groengebied Amstelland is gevestigd aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het aanleggen en beheren van recreatiegebieden, wandel-, fiets- en ruiterroutes. 

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling 
Groengebied Amstelland 
 
 
Velsen-Zuid : 25 april 2017 
Ons kenmerk : U2017 BS adp 
Onderwerp : Financiële jaarstukken 
Bijlagen  : 3 
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 023 – 520 28 20 / 06 – 506 539 01 

 
 
Geachte leden van het college en de raden/Staten, 
 
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland de jaarrekening 2016 
(bijlage 1), de begrotingswijziging 2017 (bijlage 2) en de programma begroting 2018 (bijlage 3). Het dagelijks 
bestuur heeft de jaarrekening 2016 en de begrotingswijziging 2017 in haar vergadering van 23 maart 2017 
voorlopig vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft de programma begroting 2018 in haar vergadering van 
20 april 2017 voorlopig vastgesteld. 
 
Uit de doorrekening in 2015 van de totale beheerkosten is gebleken dat er een jaarlijks begrotingstekort is 
van € 800.000 voor beheer van het Groengebied. In 2016 is gestart met een proces om het Groengebied 
gezond te houden. Uit dit proces zijn drie oplossingsrichtingen voortgekomen: het verlagen van de kosten 
door de inrichting te versoberen; het verhogen van de opbrengsten door meer ruimte te geven aan 
marktontwikkelingen; en het verhogen van de bijdrage uit publieke middelen van gemeenten en provincie. 
Deze drie oplossingsrichtingen zijn in de periode januari - april 2017 besproken met de raden van 
Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Amsterdam en getoetst op draagvlak. Door het algemeen bestuur is 
op 20 april 2017 besloten om het structurele beheertekort op te vangen door middel van een combinatie van 
bezuinigingsversobering van € 150.000 een verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 en de 
verwerving van € 250.000 meer inkomsten.  
 
De uitkomst van het besluit over beheerversobering is verwerkt in de programmabegroting 2018. In de 
periode mei tot en met half juni kunnen de gemeenteraden hierop een zienswijze indienen. Op 5 juli 2017 
stelt het algemeen bestuur de programma begroting definitief vast. De verzamelde reacties van de 
gemeenteraden worden meegewogen in dit besluit. 
 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling 
Groengebied Amstelland kunt u binnen twee maanden eventuele bezwaren kenbaar maken. Het algemeen 
bestuur zal in de vergadering van 5 juli 2017 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken. 
 
Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met 
mevrouw K. Schotvanger telefoon 023 520 28 30. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Groengebied Amstelland, 

 
Ing. G. Houtkamp 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 
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1. Achtergrond

2. Doelen Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het 

Amsterdam Rijnkanaal, circa 4000 ha groot. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 3 miljoen bezoeken per 

jaar.

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie 

Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij 

financieren het grootste deel van het jaarlijkse begrotingstekort. Dit wordt aangevuld met andere 

inkomstenbronnen zoals het in (erf)pacht of tijdelijk gebruik uitgeven van gronden voor recreatieve 

activiteiten, horeca en evenementen. 

Groengebied Amstelland heeft verschillende reserves. De Algemene Reserve dient als 

weerstandscapaciteit voor de financiële risico's die het schap loopt. De bestemmingsreserve 

vervangingsinvesteringen wordt ingezet voor het investeren in groot onderhoud en vervanging van 

voorzieningen in het recreatiegebied. En de bestemmingsreserve investeringen wordt voornamelijk ingezet 

voor ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld voor aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden. Een 

deel van deze reserve is bedoeld voor beheer van enkele voorzieningen die vanuit een afkoopsom 

gefinancierd zijn.

De doelen van het recreatieschap zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, 

de doelen uit de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland (2010) en het gevoerde beleid van het 

recreatieschap. De hoofddoelstelling is dat Groengebied Amstelland een aantrekkelijk en gevarieerd 

landschap is waarin het goed recreëren is. Dit is verder uitgewerkt in een doelenboom (zie hieronder), wat 

jaarlijks het vertrekpunt is voor het programmaplan en de begroting.
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Programmaverantwoording

Highlights 

Het positieve exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserves, als voorziening voor de dekking van 

de kosten van onder meer maatregelen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, die zijn 

doorgeschoven naar volgende jaren.

De recreatiegebieden van Groengebied Amstelland worden jaarlijks ruim 3 miljoen keer bezocht. De 

bezoekers waarderen de recreatiegebieden positief, gemiddeld met een 7,2. De gebieden voorzien in een 

groeiende behoefte in de metropoolregio om in de buitenlucht, in een aantrekkelijke groene omgeving, te 

ontspannen en te bewegen.

Een deel van de gebieden is ruim 35 jaar geleden ingericht. Andere gebiedsdelen zijn jonger. Met het ouder 

worden van de voorzieningen in de gebieden neemt ook de noodzaak toe om groot onderhoud uit te voeren 

en inrichtings-elementen die aan het eind van hun levensduur zijn te vervangen. De afgelopen jaren zijn 

hiervoor al de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is het kwaliteitsniveau van de terreinen op dit 

moment redelijk op niveau. Tegelijkertijd blijkt uit een doorrekening die in 2015 is uitgevoerd, dat de huidige 

begroting ontoereikend is om alle recreatiegebieden in Amstelland op het huidige niveau in stand te 

houden. Het berekende tekort bedraagt in totaal € 800.000 per jaar.

Het BBV schrijft voor dat de meerjarenbegroting van het Groengebied structureel in evenwicht moet zijn. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Groengebied gevraagd om te laten 

zien hoe zij dit financiële evenwicht bereikt en behoudt.

Naar aanleiding van deze situatie is in 2016 een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om duurzame 

instandhouding van het gebied te waarborgen. De mogelijkheden bestaan uit versobering en omvorming 

van voorzieningen, verwerving van meer inkomsten en verhoging van de participantenbijdragen. Het 

bestuur besluit in 2017 over dit voorstel en de (financiële) uitgangspunten van het toekomstige beheer. Op 

basis daarvan wordt een meerjarenplanning voor de komende 10 jaar en een ontwikkelings- en 

omvormingsprogramma opgesteld. Vanaf dan wordt jaarlijks in de jaarrekening een terugkoppeling 

gegeven op de voortgang van het omvormings- en ontwikkelingsprogramma. 

Het reguliere programma van het recreatieschap voor 2016 is voor het grootste deel conform de planning 

en begroting uitgevoerd. Het financiële jaarresultaat van het schap in 2016 is positiever dan begroot. Er is 

per saldo circa € 460.000 onderschreden. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het 

doorschuiven van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen naar 2017, voordelige aanbestedingen, 

sobere uitvoering van het beheer in afwachting van de uitkomsten van het proces Beheerversobering en de 

verwerving van meer inkomsten.

Gebiedsbeheer en proces beheerversobering

Het reguliere beheer is grotendeels conform de planning uitgevoerd. Voor enkele gebiedsonderdelen en 

terreinelementen zijn de onderhoudswerkzaamheden zeer sober of niet uitgevoerd. Dit betreft elementen 

die op de lijst staan om omgevormd of uit beheer te worden genomen.

Twee nieuwe grote evenementen

Er hebben twee nieuwe grote evenementen in het groengebied plaatsgevonden: Reggae Lake bij de 

Gaasperplas en Buiten Westen bij de Ouderkerkerplas. Beiden zijn goed verlopen en vormen een 

interessante toevoeging aan het bestaande evenementenaanbod in het Groengebied.

Ontwikkeling evenementenkader Ouderkerkerplas

Het groengebied heeft de gemeente Ouder-Amstel ondersteund bij het voeren van het maatschappelijk 

debat over het evenementenkader voor de Ouderkerkerplas.
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Resultaat 2016 regulier

Jaarrekening 2016 Begroting 2016 Verschil

Lasten 2.766.319        2.899.386        133.067        

Baten 3.296.284        3.208.416        87.868          

Saldo 529.965           309.030           220.935        

Resultaat 2016 incidenteel

Jaarrekening 2016 Begroting 2016 Verschil

Lasten 591.649           693.711           102.062        

Baten 313.809           172.364           141.445        

Saldo -277.840          -521.347          243.507        

•    

•    

Resultaat 2016 totaal

Jaarrekening 2016 Begroting 2016 Verschil

Lasten 3.357.969        3.593.097        235.128        

Baten 3.610.093        3.380.780        229.313        

Saldo 252.124           -212.317          464.441        

Plan voor Hoofdroute Gaasperplas

Het plan voor de hoofdroute bij de Gaasperplas is samen met het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost en in 

overleg met de omgeving nader uitgewerkt. Het bestuur heeft het plan in december vastgesteld.

Ontwikkeling nieuwe website

De nieuwe website is ontwikkeld en wordt in 2017 gelanceerd. De focus zal liggen op inspireren in plaats 

van op hoofdzakelijk informeren.

Realisatie Toeristische Overstapplaatsen en recreatieve netwerken

De Toeristische Overstapplaatsen (TOP´s) zijn gerealiseerd en er is een flinke stap voorwaarts gezet in de 

realisatie van het Sloepennetwerk en het wandelnetwerk bij de Gaasperplas

De onderschrijding op het reguliere programma bedraagt ca. € 220.000. Deze onderschrijding wordt 

grotendeels veroorzaakt door lagere bedrijfskosten (ca. € 70.000) en beperktere inzet op beheer (ca. € 

60.000), doordat in afwachting van de uitkomsten uit het proces voor het toekomstig beheer een deel van 

de onderhoudswerkzaamheden niet of zeer sober is uitgevoerd. Er zijn extra inkomsten (ca. € 90.000) 

verkregen uit nieuwe evenementen en uit hogere pachtopbrengsten.

de incidentele lasten zijn ca. € 102.000 lager, voornamelijk door 

(onderhouds)projecten en vervangingsinvesteringen (o.a. opwaardering 

Gaasperplasgebied (ca. € 60.000)), die doorschuiven naar 2017.

de incidentele baten zijn hoger door ontvangen compensatiegelden van 

Rijkswaterstaat (ca. € 70.000), een afkoopsom voor beheer en onderhoud van 

de Gaaspersingel (ca. € 50.000) en door extra subsidie (ca. € 25.000)
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Reserves

Stand van de reserves per 31-12-2016 31-12-2015 verschil

Algemene reserve 1.830.359       1.679.572     150.787         

Bestemmingsreserve verv.investeringen 749.103          575.794        173.309         

Bestemmingsreserve investeringen 717.523          789.495        71.971-           

Totaal 3.296.985       3.044.861     252.124         

Overzicht participantenbijdrage

2014 + index

+ ophoging 

beheer*

+ ophoging 

beheer** 2015

Indexatie 1,47%

Ophoging beheer 6.720€          3.000€           

Provincie Noord-Holland 751.299€        11.044€          1.875€          837€               765.055€     

Gemeente Amstelveen 420.081€        6.175€            1.048€          468€               427.772€     

Gemeente Amsterdam 1.324.871€     19.476€          3.306€          1.476€            1.349.129€  

Gemeente Diemen 126.563€        1.860€            316€             141€               128.880€     

Gemeente Ouder-Amstel 70.013€          1.029€            175€             78€                 71.295€       

Totaal participantenbijdrage 2.692.827€     39.584€          6.720€          3.000€           2.742.131€  

*ophoging ten behoeve van beheer nieuw aangelegde recreatieve infrastructuur(conform bestuursbesluiten)

** ophoging ten behoeve van beheer Wandelverbinding Ooij – Overdiemen

2015 + index

Herijking pp 

bijdrage* 2016

Indexatie 0,95%

Provincie Noord-Holland 765.055€        7.268€            772.323€     

Gemeente Amstelveen 427.772€        4.064€            2.742€          434.578€     

Gemeente Amsterdam 1.349.129€     12.817€          1.361.946€  

Gemeente Diemen 128.880€        1.224€            2.742€          132.846€     

Gemeente Ouder-Amstel 71.295€          677€               -5.484€         66.488€       

Totaal participantenbijdrage 2.742.131€     26.050€          -€              2.768.181€  

* conform de gemeenschappelijke regeling wordt één keer per 5 jaar de verdeling van de participanten-

bijdrage over de deelnemers gecorrigeerd o.b.v. het inwoneraantal in dat jaar. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing

JR 2015 BGR 2016 JR 2016

netto schuldquote -50% -83% -91%

idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -50% -83% -91%

solvabiliteitsrisico 53% 47% 53%

structurele exploitatieruimte 12% 5% 34%

grondexploitatie nvt nvt nvt

belastingcapaciteit nvt nvt nvt

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 

lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als

onvoldoende. Het groengebied heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiele verplichtingen kan worden vol-

daan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de 

begroting is om tegenvallers op te vangen. De comissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% 

acceptabel is. 

Onderhoud kapitaalgoederen

b. Riolering

c. Water

         Onderhoud schouwplichtige sloten

         Onderhoud stranden en speelsloten

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen ruimschoots boven het niveau van de berekende risico's.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Groengebied 

Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het 

Groengebied zijn in 2016 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd (zie bestuursbesluit 18-2015). Het 

berekende gewenste weerstandsvermogen is verlaagd naar € 670.000,-. De uitwerking hiervan is als bijlage 

opgenomen.

a. Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in beheer bij het recreatieschap, worden periodiek geïnspecteerd om vast te 

stellen in hoeverre onderhoud gepleegd moet worden. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt 

groot onderhoud uitgevoerd.

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn 

aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

         Schelpenpaden Gaasperplas, Overdiemen

         Ruiterpaden Ouderkerkerplas

         Fietspaden Gaasperplas meiberg pad (waternet actie)

         Onderhoud n.a.v. inspectie pompen en gemalen

         Onderhoudscontract pompen en gemalen met inspectielijsten

Wateroppervlakten zijn bepalend voor het landschap en de natuur en hebben een recreatieve functie. 

Peilbeheer en kwaliteitszorg zijn belangrijke uitgangspunten voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet 

gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en waterbemonstering.

         Zwemwaterkwaliteit
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d. Groen

e. Gebouwen

f. Bruggen

Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

         Uw Groep

Het gebiedsonderhoud wordt hoofdzakelijk in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. 

De aannemers zorgen voor tijdig maaien van gazons en weidepercelen, onderhoud van de beplantingen, het 

opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien er op toe dat de aannemers 

tijdig aan hun verplichtingen voldoen en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik 

van het terrein. Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer 

uitgevoerd.

         Onderhoud intensief groen Gaasperplas en Tuin Wester Amstel

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier 

onderhoud wordt indien nodig, aan een aantal gebouwen groot onderhoud gepleegd.

         Paswerk

         Zorg in het groen 

         Maaibestek intensief gras

         Slootwerk van de schouwplichtige sloten

         Afval verwijdering

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm 

op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te 

voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in 

de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen.

De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is 

gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van 

de langlopende leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de 

leningen in de tijd.

         Diverse maai besteken extensief gras

         Lindenhoff Opentuin

         DWI Amsterdam

         Subsidiabel werk aan kantoorpand volgens instandhoudings plan

         Groot onderhoud aan gebouwen n.a.v. inspecties

         Dagelijks onderhoud aan gebouwen door vandalisme ed

jaarlijks worden de Veeneikbrug, fietsbrug over de A2 en de Jac C. Keabrug geïnspecteerd. Kleinere 

bruggen worden periodiek geïnspecteerd. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt (groot) 

onderhoud uitgevoerd.

         Onderhoud bruggen a.d.h.v. inspectielijsten

         Jaarlijks onderhoud aan bruggen, schoonspuiten ed.

         Andere recreatieve voorzieningen

o   2x pontveren n.a.v. onderhoudscontract

o   1x zelfbedienings pontje n.a.v. onderhoudscontract

Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven die samenwerken met mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt:

         Pantar
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Bedrijfsvoering

De verkorte balans

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA 2016 2015 PASSIVA 2016 2015

Vaste activa Vaste financieringsmiddelen

Materiële vaste activa 18,9 25,0 Reserves 3.297,0        3.044,9        

Financiële vaste activa - - Schulden op 

lange termijn - - 

Subtotaal 18,9 25,0 

Subtotaal 3.297,0        3.044,9        

Vlottende activa

Vorderingen en Vlottende passiva

overlopende activa 3.420,5        3.309,0        

Schulden op 

Liquide middelen 2.806,6        2.420,5        korte termijn 2.949,0        2.709,6        

Subtotaal 6.227,0        5.729,5        Subtotaal 2.949,0        2.709,6        

TOTAAL 6.246,0        5.754,5        TOTAAL 6.246,0        5.754,5        

Investeringsprogramma Diemerbos fase 2

Als gevolg van het Tracébesluit voor de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere wordt er in de periode 

2014-2020 geïnvesteerd in en om het Diemerbos in aanpassingen van de rijks infrastructuur. De in het 

Diemerbos opererende partijen, Amsterdam, Diemen, Stadsdeel Zuidoost, Staatsbosbeheer en 

Groengebied Amstelland, liften mee met deze investeringen door in dezelfde periode maatregelen uit te 

voeren die de toegankelijkheid en attractiviteit van het Diemerbos vergroten. Hiertoe is een 

investeringsprogramma opgesteld met de titel “Diemerbos fase 2”. Het investeringsprogramma bestaat uit 

14 projecten, waarvan er inmiddels 10 tot uitvoering zijn gekomen. Eén project blijkt niet haalbaar te zijn en 

is afgevoerd van de lijst.

Om de realisatie van de projecten en de financiering ervan gezamenlijk op te pakken zijn de genoemde 

partijen in april 2014 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis hiervan is een projectrekening 

bij het Nationaal Groenfonds geopend op naam van Groengebied Amstelland, dat ook het beheer over de 

projectrekening voert. Als zodanig is Groengebied Amstelland verantwoordelijk voor de financiële 

administratie en de uitvoering van de projecten conform de subsidievoorwaarden, inclusief de 

eindverantwoording richting de subsidiegevers.

In bijlage II is een financieel overzicht over 2016 gegeven. In bijlage III is de stand van zaken van de 

projecten ultimo 2016 weergegeven.

De balans per 31 december 2016 kan verkort als volgt 

Het Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de 

kasgeldlimiet en de rente-risiconorm gebleven.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-

Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als 

opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. 

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 zijn het raamcontract en de 

dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging 

van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 zal de dienstverlening van Recreatie Noord 

Holland N.V. opnieuw geëvalueerd worden.
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2016
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BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

Omschrijving

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut 18.925         24.999         

subtotaal materiële vaste activa 18.925        24.999        

TOTAAL VASTE ACTIVA 18.925         24.999         

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren algemeen 88.122         1.456           

Vooruitbetaalde bedragen 6.794           2.418           

Nog te ontvangen bedragen 31.126         91.708         

3.294.427    3.213.427    

subtotaal vorderingen en overlopende activa 3.420.469   3.309.009   

Liquide Middelen

Nationaal Groenfonds (proj.rek. Diemerbos) 2.544.708    2.247.008    

ING bank 261.818       173.376       

Kas 52                78                

subtotaal liquide middelen 2.806.578   2.420.463   

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 6.227.047    5.729.472    

TOTAAL-GENERAAL ACTIVA 6.245.972    5.754.471    

31-12-2016 31-12-2015

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een 

rentetypische looptijd korter dan één jaar
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PASSIVA

Omschrijving

VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN

Reserves

Algemene reserve 1.830.359    1.679.572 

Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 749.103       575.794 

Bestemmingsreserve Investeringen 717.523       789.495 

subtotaal reserves 3.296.985 3.044.861 

TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN 3.296.985    3.044.861 

VLOTTENDE PASSIVA

Schulden op korte termijn

Crediteuren 247.734       210.784 

Nog te betalen bedragen 32.603         40.993 

Aangegane verplichtingen 64.682         94.868 

Vooruitontvangen bedragen 59.260         115.958 

2.544.708    2.247.008 

subtotaal schulden korte termijn 2.948.987 2.709.610 

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 2.948.987    2.709.610 

TOTAAL-GENERAAL PASSIVA 6.245.972    5.754.471 

31-12-2016 31-12-2015

In beheer gehouden gelden project rek. 

Diemerbos bij Nat. Groenfonds
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling

Vlottende activa

Reserves

De bestemmingsreserve Middelpolder toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen

- Algemene reserve

- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

- Bestemmingsreserve investeringen

Overige balansposten

Subsidies en bijdragen van derden

Het resultaat is bepaald op basis van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend naar 

het jaar waarin zij gegenereerd worden.  

De bepaling van het resultaat

Het fonds batterij Penbos, de bestemmingsreserve Amsteldijk, de bestemmingsreserve IJsbaan en de 

bestemmingreserve Toekomst Amstelland te laten opgaan in de bestemmingsreserve 

vervangingsinvesteringen

Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het resultaat na bestemming toegevoegd respectievelijk

onttrokken. Een deel van de renteopbrengst voortvloeiend uit de deposito en de zakelijke

spaarrekeningen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Naar aanleiding van het AB besluit van 7 december 2005 is een bestemmingsreserve

vervangingsreserve gevormd ten behoeve van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud. Een deel

van de renteopbrengst voortvloeiend uit de deposito en de zakelijke spaarrekeningen wordt toegevoegd

aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen.

Ontvangsten inzake subsidies en bijdragen van derden ten behoeve van de realisatie van specifieke 

projecten, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven worden in de programmarekening 

verantwoord. 

In het AB van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve investeringen te vormen, hieruit

moet het lopende investeringsprogramma gedekt worden. Een deel van de renteopbrengst

voortvloeiend uit de deposito en zakelijke spaarrekeningen wordt toegevoegd aan de

bestemmingsreserve investeringen.

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en, waar nodig, verminderd met 

een voorziening voor oninbaarheid.

Alle overige balansposten zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland heeft op 18 juni 2009 besloten om van de acht 

reserves/fondsen uitsluitend de algemene reserve, de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 

en de bestemmingsreserve investeringen te handhaven. 

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.

Materiële vaste activa

Op basis van het BBV wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen met een maatschappelijk nut 

en investeringen met een economisch nut.

- Investeringen in het recreatiegebied (openbare ruimte), zoals het groot onderhoud en vervangingen

worden aangemerkt als investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen worden op

basis van het BBV in beginsel ineens ten laste van de exploitatie gebracht en dus niet geactiveerd;

- Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en afgeschreven volgens algemeen

aanvaardbare en bedrijfseconomische grondslagen. Er wordt lineair afgeschreven.

Financiële vaste activa
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TOELICHTING OP DE BALANS 

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Materiële vaste activa 18.925 24.999 

Investeringen met economisch nut

Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Netto investeringen tot boekjaar 139.607          139.607        

Desinvesteringen boekjaar - - 

139.607          139.607        

Afschrijvingen tot boekjaar 114.607      101.992         

Afschrijvingen lopend boekjaar 6.074          12.615 

Afschrijvingen desinvestering boekjr. - - 

Totaal afschrijvingen 120.681          114.607        

Boekwaarde per 31 december 18.925 24.999 

Vlottende activa

Debiteuren algemeen 88.122 1.456 

Vooruitbetaalde bedragen 6.794 2.418 

Nog te ontvangen bedragen 31.126 91.708 

Specificatie:

Rente 267 

Provincie Noord-Holland 10.432 

Nationaal Groenfonds 20.427 

31.126 

De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2016 bestaan uit kosten voor abonnementen, contributies en 

verzekeringskosten over 2017.

Voor een specificatie van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde 

investeringen tot en met 2016 op bladzijde 52
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31-12-2016 31-12-2015

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzetting Rijk's schatkist GGA 3.294.427      3.213.427    

Rijk's schatkist GGA

Drempelbedrag 2016 (0,75% van begrotingstotaal) 250.000

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4

Buiten schatkist gehouden       231.423             74.056          245.261         261.818 

Ruimte onder drempelbedrag         18.577           175.944              4.739                     - 

Overschrijding van het drempelbedrag                  -                      -                     -           11.818 

Liquide middelen

Nationaal Groenfonds (projectrek. Diemerbos) 2.544.708  2.247.008     

ING bank  r/c 67.08.64.218 36.818       28.376          

ING bank zak. spaarrekening 67.08.64.218 225.000     145.000        

Kas 52              78                 

2.806.578      2.420.463    

Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden
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PASSIVA

31-12-2016 31-12-2015

Reserves

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 1.679.572       2.373.670     

Bij: Saldo exploitatie 205.787          287.577        

Bij: Toevoeging rente -                     900               

Bij  Toevoeging i.v.m. negatieve stand bestemm. reserve -                     72.425          

       investeringen 

Af:  Onttrekking beheerslasten Toekomst Amstelland -55.000          -55.000         

Af:  Saldo exploitatie -                     -1.000.000    

Saldo per 31 december 1.830.359       1.679.572     

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

Saldo per 1 januari 575.794          557.892        

Bij: Saldo toevoeging 495.565          372.700        

Bij: Toevoeging rente -                     210               

Af:  Onttrekking -322.256        -355.008       

Saldo per 31 december 749.103          575.794        

Bestemmingsreserve investeringen

Saldo per 1 januari 789.495          -                    

Bij: Saldo toevoeging 8.106              1.004.097     

Af:  Saldo onttrekking -80.078          -142.178       

Af:  Onttrekking  i.v.m. negatieve stand per ultimo 2014 -                     -72.425         

Saldo per 31 december 717.523          789.495        

De dotatie betreft de ontvangen canon van Stichting Watersportpark.

De algemene reserve is gevormd uit de van het Rijk ontvangen afkoopsom ten behoeve van de inrichting van

de Ouderkerkerplas en de resultaatbestemming uit de exploitatie. 

Naar aanleiding van het AB-besluit van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve 

vervangingsinvestering te vormen ten behoeve van vervangingsinvesteringen, groot onderhoud en projecten. 

Als gevolg van doorgevoerde besparingen op de beheerplannen kan jaarlijks € 300.000,- worden toegevoegd 

aan deze reserve. Verder wordt nog € 17.700,- toegevoegd voor onderhoud aan de brug over de A2. Verder 

is, conform begroting, € 55.000,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve ter dekking van de beheerslasten 

Toekomst Amstelland. Deze laatste wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Daarnaast is de financiële 

compensatie van Rijkswaterstaat (ca. € 70.000) voor bomenkap bij de Gaasperplas voor overkapping A9 en 

een afkoopsom van het hoogheemraadschap voor beheer en onderhoud Gaaspersingel (ca. € 52.000) 

toegevoegd.

De onttrekking in 2016 bestaat uit de eigen bijdrage groot onderhoud vervangingsinvesteringen €  283.310,- 

en beheer/onderhoud Toekomst Amstelland € 38.947,-. 

In de AB-vergadering van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve investeringen te vormen. 

Daarnaast is op 18 juni 2009 besloten om de Bestemmingsreserve inrichting de Middelpolder te laten opgaan 

in de reserve investeringen.
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Totaal reserves 3.296.985 3.044.861

31-12-2016 31-12-2015

Schulden op korte termijn

Crediteuren 247.734         210.784       

De post crediteuren is als volgt gespecificeerd:

Recreatie Noord-Holland NV 87.005            

BTW 2016 39.329            

T. Zeldenrijk 27.297            

Van Rijn Service B.V. 26.403            

Bunnik B.V. 21.409            

Lindenhoff Open Tuin B.V. 11.575            

Unihorn B.V. 4.967              

Gber. Griekspoor 4.961              

Hartstocht Boerderij Compostering 4.240              

Overige crediteuren 20.547            

          247.734 

Nog te betalen bedragen 32.603           40.993         

Ophogen schelpenpaden Hoge Dijk             23.134 

Accountantskosten 2016               6.562 

Energie               1.317 

Overig               1.591 

            32.603 

Aangegane verplichtingen 64.682           94.868         

Herstelkosten asfalt AOA*             27.560 

Herstelkosten asfalt Reggea Lake*                  975 

Onderhoud theekoepel               5.657 

Snoeiwerkzaamheden Over Amstel               8.711 

Asfaltschade herstel Diemerbos             15.972 

Klein onderhoud bruggen               5.808 

64.682           

Specificatie:

Specificatie:

De belaste activiteiten betreffen de evenementen Amsteram Open Air, Gaasperpleasure, Reggae Lake 

Festival en Buiten Westen.

* Doordat de ontstane schades van eerdere edities nog niet zijn verholpen, zijn jaarlijks bedragen 

gereserveerd voor de uiteindelijke oplossing. 

De onttrekking bestaat uit investeringen t.b.v. projecten uitvoeringsprogramma, fietspaden, vaar- en 

wandelroutenetwerken voor een totaal bedrag van € 74.671,-. Verder is conform begroting de 

afschrijvingskosten 2016 (€ 5.407,-) van de pont aan de Kalfjeslaan van de reserve onttrokken.

Specificatie:

Groengebied Amstelland  -19 - Jaarrekening 2016



31-12-2016 31-12-2015

Vooruitontvangen bedragen 59.260 115.958 

Bijdrage t.b.v. project Top's Amstelland 1.657 

Bijdrage t.b.v. project Sloepennetwerk 39.461 

Bijdrage t.b.v. project Speelplaats Ouderkerkerplas 15.816 

Borg 2.326 

59.260 

2.544.708      2.247.008 

Deelbudgetten partijen Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos

Dienst Landelijk Gebied/Amsterdam 110.181      117.053         

Gemeente Amsterdam 122.001      48.548 

Gemeente Diemen 311.523      357.740         

Groengebied Amstelland 1.218.493   1.132.233      

Rijkswaterstaat - - 

Staatsbosbeheer 559.922      168.851         

Stadsdeel Zuidoost 193.077      124.121         

       2.515.197      1.948.545 

Overige deelbudgetten Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos

Verevening 29.511        1.096 

Beheerfonds - 291.200         

Renteopbrengsten - 6.166 

29.511 298.462        

2.544.708       2.247.008     

Toelichting bij projectrekening Diemerbos bij het Nationaal Groenfonds

Specificatie:

In de Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos (artikel 1.2) is afgesproken dat de deelnemende partijen de 

eigen bijdragen voor de projecten van het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 in een fonds storten, 

waarin tevens de bijdragen van derden (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en de voorschotten voor de subsidies 

worden gestort. Het fonds heeft gestalte gekregen in de vorm van een projectrekening bij het Nationaal 

Groenfonds. Het beheer van de projectrekening berust bij Groengebied Amstelland.

In de projectbudgetten van 11 projecten is rekening gehouden met reservering van gelden voor het beheer 

voor een periode van 30 jaar, conform artikel 1.1 van de Samenwerkingsovereenkomst. 

In beheer gehouden gelden projectrekening Diemerbos bij 

het Nationaal Groenfonds

De ontvangen bedragen van de Provincie zijn bestemd voor het project Top's Amstelland. Verder zijn reeds 

bedragen ontvangen die bestemd zijn voor het project Sloepennetwerk. Daarnaast is een voorschot van de 

Provincie ontvangen voor het project speelplaats Ouderkerkerplas.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Met de oprichting van Recreatie Noord-Holland, per 1 juli 2004, hebben de besturen van de 

Recreatieschappen ingestemd met het besluit van het provinciaal bestuur dat Recreatie Noord Holland N.V. 

is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen.

De renteopbrengsten van de projectrekening worden in het beheerfonds gestort 

(Samenwerkingsovereenkomst art. 1.5).

Naast de gelden voor investeringen en beheer van de projecten is een beheerfonds opgenomen in de 

projectrekening (Samenwerkingsovereenkomst art. 1.5). Hiermee moet het beheer gefinancierd worden van 

in 2010 aangelegde voorzieningen in het kader van Recreatie om de Stad, waarvoor, door het dichtdraaien 

van de geldkraan door het Rijk, onverwacht geen beheergelden beschikbaar kwamen. De partijen hebben 

afgesproken gedurende de looptijd van het Investeringsprogramma (2014-2020) op zoek te gaan naar een 

structurele oplossing voor het beheertekort, onder meer door nieuwe financieringsmodellen, minder 

intensieve vormen van beheer en verdienmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld het organiseren van 

evenementen).

Vanaf 1 januari 2009 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland N.V. 

afgesloten. Deze overeenkomst had een looptijd van 5 jaar en liep van 2009 t/m 2013. Deze overeenkomst is 

vervolgens met 5 jaar verlengd tot en met 2018. In 2017 zal de dienstverlening van Recreatie Noord Holland 

N.V. opnieuw geëvalueerd worden.

Voor de financiering van de projecten is een vereveningsmogelijkheid afgesproken 

(Samenwerkingsovereenkomst art. 1.4). Als één project financiële meevallers kent wordt het financieel 

overschot, indien nodig, ingezet voor andere projecten in het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2. 

Wanneer na verevening op het investeringsprogramma een overschot blijft bestaan, zal dit overschot ingezet 

worden voor het beheer.

In bijlage II is een financieel overzicht over 2016 gegeven. In bijlage III is de stand van zaken van de 

projecten ultimo 2016 weergegeven.
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HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2016

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer  2.128.110  674.173 - 1.453.937  2.359.517  439.135 - 1.920.382  2.259.458  656.077 - 1.603.381

2 Toezicht  442.085 -  - 442.085  449.466 -  - 449.466  434.627 -  - 434.627

3 Financiën  46.991  267 - 46.724  42.717  1.100 - 41.617  8.579  1.109 - 7.470

4 Bestuursadvisering  240.154 -  - 240.154  227.644 -  - 227.644  227.585 -  - 227.585

5 Secretariaat  44.558 -  - 44.558  45.164 -  - 45.164  43.179 -  - 43.179

6 Communicatie  81.908 -  - 81.908  80.687 -  - 80.687  70.675 -  - 70.675

7 Inrichting & ontwikkeling  374.163  167.472 - 206.691  387.902  172.364 - 215.538  2.838.005  2.596.090 - 241.915

Bijdrage participanten  2.768.181  2.768.181  2.768.181  2.768.181  2.742.131  2.742.131

Totaal lasten en baten  3.357.969  3.610.093  252.124  3.593.097  3.380.780 - 212.317  5.882.108  5.995.406  113.299

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten  252.124 - 212.317  113.299

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  205.787 - 205.787 - - -  375.920 - 375.920

Onttrekking algemene reserve - 55.000 - 55.000 - 113.503 - 113.503 - 1.070.018 - 1.070.018

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  495.565 - 495.565  372.700 - 372.700  372.910 - 372.910

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. - 322.256 - 322.256 335.000 - 335.000 - 355.008 - 355.008

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  8.106 - 8.106 - -  1.000.000 - 1.000.000

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - 80.078 - 80.078 136.514 - 136.514 - 210.505 - 210.505

Totaal lasten en baten  4.067.427  4.067.427 - 3.965.797  3.965.797 - 7.630.937 7.630.937 - 

Gerealiseerde resultaat - - - 

Totalen-generaal  4.067.427  4.067.427 - 3.965.797  3.965.797 - 7.630.937  7.630.937 - 

Jaarrekening 2016 Begroting 2016 Jaarrekening 2015
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TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2016

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.319.813  1.402.151  1.371.931

Inzet RNH regulier  441.405  507.616  444.477

Totaal lasten regulier  1.761.217  1.909.767  1.816.408

Baten:

Opbrengsten regulier  527.836  439.135  450.329

Totaal baten regulier  527.836  439.135  450.329

Saldo regulier - 1.233.381 - 1.470.632 - 1.366.078

Lasten:

Lasten incidenteel  351.736  437.603  400.042

Inzet RNH incidenteel  15.156  12.147  43.008

Totaal lasten incidenteel  366.892  449.750  443.050

Baten:

Opbrengsten incidenteel  130.365 -  166.968

Project subsidies  15.972 -  38.779

Totaal baten incidenteel  146.337 -  205.747

Saldo incidenteel - 220.555 - 449.750 - 237.303

Saldo Gebiedsbeheer - 1.453.937 - 1.920.382 - 1.603.381

Financieel Toelichting
onderschrijding gebiedsbeheer 

(ca. € 465.000)

onderschrijding op zowel de totale 

reguliere lasten (ca. € 146.000) als 

op de incidentele lasten (ca. € 

83.000)

hogere opbrengsten regulier (ca. € 

89.000)

hogere opbrengsten incidenteel (ca. 

€ 146.000)

hogere opbrengsten (ca. € 235.000) en lagere lasten (ca. € 230.000) 

voornamelijk door goedkopere aanbestedingen, sober beheer en 

het doorschuiven van investeringen naar 2017

lagere reguliere lasten door goedkopere aanbestedingen (ca. € 80.000) 

en beperktere inzet RNH (ca. € 66.000) door verschuiving van inzet 

communicatie en het niet of zeer sober uitvoeren van een deel van de 

onderhoudswerkzaamheden.                                                             In 

afwachting van de uitkomsten van het proces Beheerversobering zijn 

bepaalde reguliere beheerwerkzaamheden van voorzieningen die op de 

lijst staan om te worden geschrapt of afgewaardeerd (zoals het uitvoeren 

van onderhoudsinspecties, het uitmaaien van paden en het aanvullen van 

kuilen in paden) in 2016 namelijk niet of slechts zeer sober uitgevoerd. 

Dit heeft geleid tot lagere reguliere lasten. Temporisering van groot 

onderhoud aan halfverhardingen en het doorschuiven van een deel van 

de uitvoering van het project Opwaarderen Gaasperplasgebied, in 

afwachting van besluitvorming over beheerversobering en omvorming, 

heeft geleid tot lagere incidentele lasten (ca. € 83.000). 

hogere inkomsten uit exploitatie terreinen voornamelijk door hogere 

inkomsten uit evenementen (ca. € 50.000) en hogere pachtopbrengsten

hogere incidentele opbrengsten door financiële compensatie van 

Rijkswaterstaat (ca. € 70.000) voor bomenkap bij de Gaasperplas ten 

gevolge van werkzaamheden voor toekomstige overkapping A9, een 

afkoopsom van het hoogheemraadschap voor beheer en onderhoud 

Gaaspersingel (ca. € 52.000) en vergoeding van Staatsbosbeheer voor 

asfaltschade.
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Jaarrekening: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 29.407 - 29.407 

groot onderhoud bruggen/ steigers 88.722 - 88.722 

groot onderhoud beschoeiingen 112.774 - 112.774 

groot onderhoud gebouwen 25.814 - 25.814 

groot onderhoud asfaltverharding 40.897 15.972 24.925 

Overig:

opwaarderen gaasperplasgebied 26.766 - 26.766 

sloop Zon Alom 24.681 24.681 

inventarisatie erdipalen in fietspaden 1.668 1.668 

advieskosten 16.163 - 16.163 

Compensatie bomen Gaasperpark 70.765 -70.765

52.100 -52.100

Verkoop kluunvlonder 7.500 -7.500

366.892 146.337 228.055 

Begroting: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 75.000 - 75.000 

groot onderhoud bruggen/ steigers 85.000 - 85.000 

groot onderhoud beschoeiingen 130.000 - 130.000 

groot onderhoud gebouwen 25.000 - 25.000 

groot onderhoud asfaltverharding 20.000 - 20.000 

Overig:

opwaarderen gaasperplasgebied 84.187 - 84.187 

sloop Zon Alom 23.308 23.308 

advieskosten 7.255 - 7.255 

449.750 - 449.750 

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

Afkoopsom beheer/onderhoud 

realisatie Gaaspersingel
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Reguliere inspanning resultaat b
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uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

werkzaamheden voorbereid en 

gedeeltelijk uitgevoerd; deel uitvoering 

doorgeschoven naar 2017, in 

afwachting van besluitvorming over het 

proces Beheerversobering.

dagelijks onderhouden bestaande 

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit uitgevoerd

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties zijn voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

geactualiseerde meerjarenraming

bijhouden beheersysteem beheersysteem aangevuld

begeleiden evenementen Amsterdam Open Air, Buiten 

Westen en Reggae Lake

geslaagde 6e (meerdaagse) editie 

Amsterdam Open Air, geslaagde 5e 

editie van Buiten Westen, nu voor het 

eerst bij de Ouderkerkerplas en 

geslaagde 1e editie van het festival 

Reggae Lake bij de Gaasperplas.

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit uitgevoerd

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

uitgeven en reguleren 

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

aanvragen tijdig behandeld en naleving 

gecontroleerd

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisatoren tevreden over 

dienstverlening schap

‘opwaarderen Gaasperplas’ plan voor een hoofdroute en de 

omvorming van bruggen naar duikers 

uitgewerkt en in december vastgesteld 

door het bestuur

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren bespaard op kosten regulier beheer 

door goedkopere aanbestedingen en 

begrazing door runderen voortgezet

inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten

begeleiden evenement Gaasperpleasure geslaagde 10e editie

onderhouden contacten andere gebruikers en 

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties onderhouden met andere 

partijen

behandeling klachten klachten tijdig behandeld

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 

werkvoorzieningsschappen

medewerkers Lindenhoff begeleid

‘slopen Zon Alom' pand Zon Alom gesloopt
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2 Toezicht

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  40.239  30.411  35.794

Inzet RNH regulier  401.847  419.055  398.833

Totaal lasten regulier  442.085  449.466  434.627

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 442.085  - 449.466  - 434.627

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                            -                             

Inzet RNH incidenteel -                             -                            -                             

Totaal lasten incidenteel -                             -                            -                             

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel -                             -                            -                             

Saldo Toezicht  - 442.085  - 449.466  - 434.627

Financieel Toelichting
geen bijzonderheden

Reguliere inspanning resultaat b
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vervullen rol gastheer in het gebied rol gastheer vervuld, tevens folder (in 

drie talen beschikbaar) uitgereikt aan 

bezoekers Gaasperplasgebied om ze te 

informeren over de gebruiksregels en 

voorzieningen.

jaarlijks opstellen handhavingsplan handhavingsplan voor 2017 opgesteld

specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving 

verbeteren

in 2016 werd specifiek gecontroleerd op 

overlast door barbecueënde groepen, 

toezichthouders twitterden voor 

zichtbaarheid, bij drukte werd regelmatig 

bij ondernemers langsgegaan en er 

werd vaker te voet en per fiets toezicht 

gehouden conform de wens van 

omwonenden

toezicht houden en handhaven volgens Algemene 

Verordening

toezicht conform handhavingsplan en 

algemene verordening uitgevoerd
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Reguliere inspanning resultaat b
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specifieke handhaving: verbeteren samenwerking 

toezicht en handhaving

politie en toezichthouders van GGA 

wisselden informatie over 

bijzonderheden uit via vaste 

contactpersonen, werkten samen bij 

evenementen en jonge studenten van 

de politie werden meegenomen in het 

groen voor kennisuitwisseling.

specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde 

hotspots

de Ouderkerkerplas en de Gaasperplas 

zijn aandachtsgebieden. Er is aandacht 

voor stranden en horecapunten / 

ondernemers en er wordt blijvend 

geïnvesteerd in contacten met lokale 

handhavers. In 2016 was er extra 

aandacht voor overtredingen bij kleine 

evenementen/bbq´s bij de Gaasperplas. 

Handhavend optreden door boa´s van 

het groengebied blijkt lastig door 

beperkte bevoegdheden.
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3 Financiën

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  13.917  13.436  20.360

Inzet RNH regulier  46.886  52.821  44.954

Totaal lasten regulier  60.803  66.257  65.313

Baten:

Opbrengsten regulier  267  1.100  1.109

Totaal baten regulier  267  1.100  1.109

Saldo regulier  - 60.536  - 65.157  - 64.205

Lasten:

Lasten incidenteel  8.960 -                             - 56.734

Inzet RNH incidenteel  - 22.772  - 23.540 -                             

Totaal lasten incidenteel  - 13.812  - 23.540  - 56.734

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel  13.812  23.540  56.734

Saldo Financiën  - 46.724  - 41.617  - 7.470

Financieel Toelichting
Per saldo overschrijding van ca. 

€ 5.000

overschrijding incidentele lasten van 

ca. € 10.000

Reguliere inspanning resultaat b
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hogere lasten door inhuur accountant voor advies over 

vennootschapsbelasting en btw op inkomsten uit evenementen. 

Daarnaast verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter 

dekking van het personeelsrisico. Per saldo betreft het een korting van 

1,5% op de tarieven van RNH. 

opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en 

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken 

met goedkeurende controleverklaring

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste 

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en 

geactualiseerd
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4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  5.371  2.745  2.210

Inzet RNH regulier  200.675  186.524  187.224

Totaal lasten regulier  206.046  189.269  189.433

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 206.046 - 189.269 - 189.433

Lasten:

Lasten incidenteel  13.460  13.330  17.078

Inzet RNH incidenteel  20.648  25.045  21.074

Totaal lasten incidenteel  34.108  38.375  38.151

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - 34.108 - 38.375 - 38.151

Saldo Bestuursadvisering - 240.154 - 227.644 - 227.585

Financieel Toelichting
hogere lasten regulier

lagere totale lasten incidenteel

Jaarrekening: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

recreatiemonitor 9.886 - 9.886 

advieskosten 988 - 988 

20.794 - 20.794 

Proces beheertekort 2.440 - 2.440 
34.108 - 34.108 

Begroting: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

recreatiemonitor 12.305 - 12.305 

advieskosten 6.070 - 6.070 

20.000 - 20.000 

38.375 - 38.375 

inzet rnh koudewinning 

Ouderkerkerplas

inzet rnh koudewinning 

Ouderkerkerplas

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

voornamelijk door lagere lasten voor recreatiemonitor in 2016.

hogere bedrijfskosten en hogere inzet RNH door extra inspanningen ter 

ondersteuning van de gemeente Ouder-Amstel bij het proces rondom het 

evenementenkader Ouderkerkerplas en aanvullende inspanningen voor 

het proces Beheerversobering
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Reguliere inspanning resultaat b
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adviseren bestuur actuele lopende zaken zijn in de 

bestuursvergaderingen behandeld en er 

zijn 17 besluiten genomen

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden 

over de dienstverlening

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van het programma aan de 

hand van de schapsdoelen (in de 

jaarrekening en begrotingswijziging)

heroverweging inzet reserve voorstel voor inzet reserve in 

voorbereiding

proces Beheerversobering voorstel met verschillende opties voor 

terugdringing van het financiële 

beheertekort, gericht op duurzame 

instandhouding van het groengebied

belangenbehartiging en advisering aan derden belangen schap behartigd; reacties 

gegeven op plannen met directe relatie 

schapsdoelen; input geleverd voor 

beantwoording raadsvragen; participatie 

in proces Ontwikkelstrategie 

Gaasperplas Amsterdam; gemeente 

Ouder-Amstel ondersteund bij 

communicatie over ontwikkelingen bij de 

Ouderkerkerplas

adequaat reageren op actualiteiten vragen adequaat en vlot beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de 

jaaropdracht

programma uitgevoerd binnen de 

gestelde kaders, afwijkingen 

verantwoord in najaarsrapportage en 

jaarrekening

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en 

rapporteren 

aantal bezoekers gemeten, dit wordt 

apart gerapporteerd

koudewinning Ouderkerkerplas overleg met Nuon nog gaande; 

gesprekken lopen door in 2017
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5 Secretariaat

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - - 

Inzet RNH regulier  44.558  45.164  43.179

Totaal lasten regulier  44.558  45.164  43.179

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 44.558 - 45.164 - 43.179

Lasten:

Lasten incidenteel - - - 

Inzet RNH incidenteel - - - 

Totaal lasten incidenteel - - - 

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - - - 

Saldo Secretariaat - 44.558 - 45.164 - 43.179

Financieel Toelichting
geen bijzonderheden

Reguliere inspanning resultaat b
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breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van 

besluitvorming; informatie over 

openbare bestuursvergaderingen 

toegankelijk voor het publiek via de 

website.

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief 

voorbereiding en nazorg

3 bestuursrondes per jaar begeleid, met 

vergadering van AC, DB en AB.  In 2016 

zijn de uitgaande persberichten ook ter 

informatie aan de AC verstuurd.

secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag 

van relevante documenten; 

zorggedragen voor telefonische 

bereikbaarheid van het recreatieschap.
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6 Communicatie

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  12.099  15.496  12.569

Inzet RNH regulier  67.732  56.191  49.212

Totaal lasten regulier  79.832  71.687  61.781

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 79.832  - 71.687  - 61.781

Lasten:

Lasten incidenteel  2.076  9.000  8.894

Inzet RNH incidenteel -                             -                            -                             

Totaal lasten incidenteel  2.076  9.000  8.894

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel  - 2.076  - 9.000  - 8.894

Saldo Communicatie  - 81.908  - 80.687  - 70.675

Financieel Toelichting
Per saldo geen wijzigingen

Reguliere inspanning resultaat b
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hogere inzet RNH regulier door extra inzet voor het vullen van de website 

en ondersteuning van de gemeente Ouder-Amstel bij het proces rondom 

het evenementenkader voor de Ouderkerkerplas. Daarnaast lagere 

(incidentele) bedrijfskosten door doorschuiven investeringen in actuele 

bebording.

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor 

recreanten en omwonenden

actuele informatievoorziening; gericht 

informatie gegeven over 

werkzaamheden in het gebied; folder in 

drie talen (NL, EN, FR) opgesteld voor 

bezoekers Gaasperplasgebied

promoten gebied gebied breder bekend via advertenties, 

via de website en social media; gericht 

gecommuniceerd over de (nieuwe) 

evenementen
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Reguliere inspanning resultaat b
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benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; 

activiteiten en actualiteiten van en in het 

schap verspreid, ca. 50 nieuwsberichten 

op website 

verzorgen digitale media en beheren website website up-to-date

website vernieuwen in voorbereiding

huisstijl aanpassen in voorbereiding

gebruik sociale media Boa´s twitteren en facebookpagina´s 

Gaasperplas en Ouderkerkerplas 

worden goed gebruikt
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7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                            -                             

Inzet RNH regulier  171.778  167.776  171.205

Totaal lasten regulier  171.778  167.776  171.205

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 171.778  - 167.776  - 171.205

Lasten:

Lasten incidenteel  94.918  123.111  2.594.223

Inzet RNH incidenteel  107.467  97.015  72.577

Totaal lasten incidenteel  202.385  220.126  2.666.800

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies  167.472  172.364  2.596.090

Totaal baten incidenteel  167.472  172.364  2.596.090

Saldo incidenteel  - 34.913  - 47.762  - 70.710

Saldo Inrichting & Ontwikkeling  - 206.691  - 215.538  - 241.915

Financieel Toelichting
per saldo onderschrijding 

Inrichting & Ontwikkeling                     

(ca. € 9.000)

Jaarrekening: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Uitvoeringsprogramma 34.156                   29.948                  4.208                     

Investeringsprogramma Diemerbos 9.087                     9.087                    -                             
Toeristisch Overstap Punten 112.013                 104.148                7.866                     

Overige projecten 47.128                   24.289                  22.839                   

202.385                 167.472                34.913                   

Begroting: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Uitvoeringsprogramma 28.058                   28.058                  -                             

Investeringsprogramma Diemerbos 14.206                   14.206                  -                             
Toeristisch Overstap Punten 134.098                 126.000                8.098                     

Overige projecten 43.764                   4.100                    39.664                   

220.126                 172.364                47.762                   

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

per saldo lagere incidentele lasten en baten voornamelijk door 

doorschuiven financiële afronding Toeristische OverstapPunten 

(TOP´s) naar 2017. Daarnaast is de onderschrijding veroorzaakt 

door niet begrote baten.

Groengebied Amstelland  -34 - Jaarrekening 2016



Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd 

indien noodzakelijk

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden initiatiefnemers voor o.a. de nieuwe 

evenementen begeleid

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid  begeleid

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, 

gebouwen en leisure ondernemingen

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en 

eenvoudig toegankelijk 

grondverwerving en grondruil voorbereiding grondverwerving en –ruil 

in goede afstemming met partners

verbeteren recreatieve infrastructuur lopende projecten begeleid

Investeringsprogramma Diemerbos 

Investeringsprogramma Diemerbos en projectrekening 

Diemerbos

subsidie Investeringsprogramma 

Diemerbos bewaakt en 

rekeninghouderschap Projectrekening 

Diemerbos bij Nationaal Groenfonds 

conform afspraken uitgevoerd

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid  begeleid

Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland:

vervullen functie recreatiemakelaar haalbaarheid ruiterpad door 

Diemerpolder en (co)financiering 

sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland 

en wandelroutenetwerk Amstelland 

onderzocht

kraak abcouderstraatweg juridische zaken afgewikkeld

energiearboratorium Ouderkerkerplas vormgeving Community 

Ouderkerkerplas

wandelnetwerk Gaasperplas plankaart en kostenraming gerealiseerd

communicatietraject ontwikkelingen Ouderkerkerplas ontwikkelingen begeleid vanuit GGA

begeleiden 'brug over de Gaasp' realisatie fietsbrug (realisatie 2016-

2020)

Toeristisch Overstap Punten Amstelland project gerealiseerd; financiële 

afronding in 2017

Overige projecten
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Totaal

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.391.439  1.464.239  1.442.864

Inzet RNH regulier  1.374.880  1.435.147  1.339.083

Totaal lasten regulier  2.766.319  2.899.386  2.781.947

Baten:

Opbrengsten regulier  528.103  440.235  451.438

Totaal baten regulier  528.103  440.235  451.438

Saldo regulier - 2.238.216 - 2.459.151 - 2.330.509

Lasten:

Lasten incidenteel  471.150  583.044  2.963.502

Inzet RNH incidenteel  120.499  110.667  136.659

Totaal lasten incidenteel  591.649  693.711  3.100.161

Baten:

Opbrengsten incidenteel  130.365 -  166.968

Project subsidies  183.444  172.364  2.634.869

Totaal baten incidenteel  313.809  172.364  2.801.837

Saldo incidenteel - 277.840 - 521.347 - 298.324

Saldo Totaal - 2.516.057 - 2.980.498 - 2.628.832
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OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

werkelijk begroting werkelijk

Omschrijving 2016 2016 2015

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier  1.374.880  1.435.147  1.339.083

Bestuurskosten  5.371  2.745  2.210

Kantoorkosten  27.807  54.643  32.480

Vervoerskosten  28.815  34.035  33.231

PR & marketing  12.099  9.827  12.569

Bedrijfskosten  1.336.928  1.369.440  1.366.815

Projectkosten*  565.538  680.386  3.140.406

Afschrijvingen  6.074  6.074  12.615

Rentekosten  455  800  474

Bijzondere baten en lasten  - 0 -                    - 57.776

Totaal lasten  3.357.969  3.593.097  5.882.108

Baten

Exploitatieopbrengsten*  527.836  439.135  469.297

Financiële baten  267  1.100  1.109

Overige opbrengsten  130.365 -                    148.000

Project subsidies  183.444  172.364  2.634.869

Totaal baten  841.912  612.599  3.253.275

Resultaat deelprogramma's  - 2.516.057  - 2.980.498  - 2.628.832

Bijdrage participanten  2.768.181  2.768.181  2.742.131

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten  252.124  - 212.317  113.299

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  205.787 -                    375.920

Onttrekking algemene reserve  - 55.000  - 113.503  - 1.070.018

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  495.565  372.700  372.910

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.  - 322.256  - 335.000  - 355.008

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  8.106 -                    1.000.000

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen  - 80.078  - 136.514  - 210.505

Gerealiseerde resultaat -                   -                   -                   

Exploitatieopbrengsten*:

Huren 40.461         45.428         38.434         

Erfpachten 229.321       196.853       196.125       

Vergunning/kioskverkopen 2.985           5.048           450              

Veergelden 16.581         15.143         15.726         

238.488       176.663       218.563       

527.836       439.135       469.297       

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Overige exploitatie inkomsten (voornamelijk 

evenementen)
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Wet FIDO MODELSTATEN A EN B

Modelstaat A (x € 1.000)

Kwartaal 1e 2e

Maand 1 jan 1 feb 1 mrt 1 apr 1 mei 1 jun

Registratie nr. 

Datum ontvangst

Vlottende schuld 0 0 0 0 0 0

Vlottende middelen 0 0 0 0 0 0

Netto vl. schuld 0 0 0 0 0 0

Netto vl. overschot 0 0 0 0 0 0

Gem. schuld 0 0

Gem. overschot 0 0

Kasgeldlimiet 295 295 295 295 295 295

Ruimte onder limiet 295 295

Overschrijding 0 0

Kwartaal 3e 4e

Maand 1 jul 1 aug 1 sep 1 okt 1 nov 1 dec

Registratie nr. 

Datum ontvangst

Vlottende schuld 0 0 0 0 0 0

Vlottende middelen 0 0 0 0 0 0

Netto vl. schuld 0 0 0 0 0 0

Netto vl. overschot 0 0 0 0 0 0

Gem. schuld 0 0

Gem. overschot 0 0

Kasgeldlimiet 295 295 295 295 295 295

Ruimte onder limiet 295 295

Overschrijding 0 0

Toelichting op modelstaat A

De Kasgeldlimiet voor recreatieschap Groengebied Amstelland bedraagt op basis van de begroting 

2016 € 295.000,-. Het recreatieschap blijft het gehele jaar binnen de limiet.
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Modelstaat B (x € 1.000)

Modelstaat B

1a Renteherziening op vaste schuld O/G - 

1b Renteherziening op vaste schuld U/G - 

2 Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) - 

3a nieuw aangetrokken vaste schuld - 

3b nieuw uitgezette lange leningen - 

4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) - 

5 Betaalde aflossingen - 

6 herfinanciering (laagste van 4 en 5) - 

7 Renterisico op de vaste schuld (2+6) - 

8 Renterisiconorm - 

9a ruimte onder - 

9b Overschrijding - 

Renterisiconorm

10 Stand van de vaste schuld - 

11 Vastgestelde percentage

12 Renterisiconorm (10x11) - 

Er hebben bij het recreatieschap Groengebied Amstelland geen renteherzieningen op vaste 

schulden plaatsgevonden en er zijn geen nieuwe leningen uitgezet of aangetrokken. De 

renterisiconorm is derhalve nihil.
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Overige gegevens
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GEMEENTE OUDER-AMSTEL

GEMEENTE AMSTELVEEN De heer P. Bot 

GEMEENTE AMSTERDAM De heer A. Choho (vicevoorzitter)

Mevrouw N. Özütok

Mevrouw A.M. Bosman

GEMEENTE DIEMEN De heer R.P. Grondel 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND De heer J.H.M. Bond

SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2016

Mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen, 

voorzitter
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informa

tie, die bestaat uit: 

• het jaarverslag (inclusief relevante paragrafen);

• de overige gegevens;

• diverse bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet,

en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies

en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, ver

kregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarre

kening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met 

de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving 

van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de organisatie in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslagge

vingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsver

onderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Dagelijks 

Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van fi

nanciële verslaggeving van de organisatie. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiêle fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onder

kende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant pro

fessionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

Sado, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van

baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoe

ren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werk

zaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de in

terne beheersing van de organisatie;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiêle verslaggeving,

de gebruikte financiêle rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schat

tingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de or

ganisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onze

kerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring

te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar conti

nuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opge

nomen toelichtingen; en
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• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans

mutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële

rechtmatigheid.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aanstu

ring van, het toezicht op en de uitvoering van de controle. In dit kader hebben wij de aard en om

vang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risi

coprofiel van de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de onderdelen geselecteerd waarbij een 

controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk 

was. 

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waar

onder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan het Algemeen Bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhanke

lijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het Algemeen Bestuur over alle relaties en an

dere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee ver

band houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij 

met het Algemeen Bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controlever

klaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden 

wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 

Haarlem, 15 juni 2017 

Reg.nr.: 101819/215/382/258 

Mr. drs. J.C. Olij RA
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Ipa-Acon Assurance B.V.     



voorzitter,

Mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare 

vergadering van 5 juli 2017.
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BIJLAGE I

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2016

nr. Omschrijving Stand per  Vermeerde- Verminde- Afschrij- Stand per

1-1-2016 ringen ringen vingen 31-12-2016

2016 2016 2016

ACTIVA

1 Onroerende en roerende bezittingen 24.999            -                  6.074              18.925            

2 Investeringsuitgaven, welke gedekt

worden uit reserves

3 Financiële vaste activa -                  -                  -                  

Totaal 24.999            -                  -                  6.074              18.925            

PASSIVA

1 Algemene reserve 1.679.572       205.787          55.000            1.830.359       

2 Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 575.794          495.565          322.256          749.103          

3 Bestemmingsreserve Investeringen 789.495          8.106              80.078            717.523          

4 Aangegane langlopende leningen -                  -                  

Totaal 3.044.861       709.458          457.334          -                  3.296.985       

Bruto werkkapitaal 3.019.862       709.458          457.334          6.074-              3.278.060       
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BIJLAGE II: Financieel overzicht projectrekening Diemerbos 2016

nr. deelbudget projecttrekker budget per 1-1-2016 stortingen door derden betalingen aan 

projecttrekkers

 budget per 31-12-2016

1 Fietspad Penbos-Diemerbos Groengebied Amstelland -                                  -                                  -                                  -                                  

2 Diemerbosboom en landmark Staatsbosbeheer 133.851,00                     -                                  -                                  133.851,00                     

3 Verbreding watergangen Dienst Landelijk Gebied/Amsterdam 95.342,33                       -                                  3.287,67                         92.054,66                       

4 Bouwrijp maken scoutingterrein Staatsbosbeheer -                                  -                                  -                                  -                                  

5 Aansluiting wandelpad Landlust Dienst Landelijk Gebied/Amsterdam 21.710,84                       -                                  3.584,60                         18.126,24                       

6 Faunapassages Provincialeweg Stadsdeel Zuidoost 124.120,84                     68.956,00                       -                                  193.076,84                     

7 Zonering fietspad Diemen-Diemerbos Gemeente Diemen 320.871,50                     851,31                            10.200,00                       311.522,81                     

8 Doortrekken waterpartij Diemerdriehoek Gemeente Diemen 36.868,00                       -                                  36.868,00                       -                                  

9 Fietspaden naar extra onderdoorgang A9 Groengebied Amstelland 108.392,89                     72.949,64                       -                                  181.342,53                     

10 Fietsbrug over de Gaasp Groengebied Amstelland 997.507,88                     -                                  -                                  997.507,88                     

11 Aansluiting fietsverbinding IJburg Gemeente Amsterdam 48.548,03                       73.452,69                       -                                  122.000,72                     

12 Fietspad oostkant Diemerbos Groengebied Amstelland 26.332,03                       13.310,53                       -                                  39.642,56                       

13 Natuurcompensatie Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat -                                  -                                  -                                  -                                  

14 Promotie en evenementen Staatsbosbeheer 35.000,00                       -                                  7.487,48                         27.512,52                       

15 Verevening nader te bepalen 1.096,10                         36.868,00                       8.452,69                         29.511,41                       

16 Beheerfonds Staatsbosbeheer en Groengebied A. 291.200,42                     132.365,88                     25.007,33                       398.558,97                     

17 Renteopbrengsten naar Beheerfonds 6.165,88                         -                                  6.165,88                         -                                  

Totaal 2.247.007,74                  398.754,05                     101.053,65                     2.544.708,14                  
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Bijlage III: Stand van zaken projecten Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 
 
 
In het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 zijn veertien projecten benoemd. Van deze veertien 
projecten zijn er elf in de afgelopen periode tot uitvoering gekomen. Vijf projecten zijn inmiddels 
voltooid. Twee projecten komen in de loop van 2017 gereed. Twee projecten zijn afgevoerd van de 
lijst en één project is op de lange baan geschoven. Hieronder volgt een overzicht van de stand van 
zaken per project/deelbudget. 
 

1. Fietspad Penbos-Diemerbos. De Stuurgroep heeft besloten om dit project niet uit te voeren, 
omdat de kosten veel hoger uitkwamen dan was geraamd en te hoog waren om deze 
investering te rechtvaardigen. De gewenste fietsverbinding is via andere (deels nieuwe) 
fietspaden gerealiseerd. 

2. Diemerbosboom en landmark. Voor dit project is de financiering nog niet rond. Het is daarom 
nog niet in uitvoering genomen. In 2016 is besloten om realisatie van dit project geen prioriteit 
te geven. 

3. Verbreding watergangen. Dit project is begin 2015 gereed gekomen. Er zijn extra kosten 
gemaakt voor het afplaggen van percelen, zodat deze als moeras beheerd kunnen worden. 
Hierdoor kan voor deze percelen een hogere beheervergoeding vanuit de SNL worden 
verkregen. De meerkosten zijn gedekt via verevening met minderkosten van andere projecten. 

4. Bouwrijp maken scoutingterrein. Dit project is in 2015 gereed gekomen. Het projectbudget is 
licht overschreden. De meerkosten zijn gedekt via verevening met minderkosten van andere 
projecten. 

5. Aansluiting wandelpad Landlust. Het wandelpad is begin 2015 gereed gekomen. Het 
aanplanten van enkele fruitbomen zal begin 2017 plaatsvinden. 

6. Faunapassages Provincialeweg. In 2015 is één faunapassage gerealiseerd ter hoogte van de 
Bijlmerweide. Een tweede, ter hoogte van het recreatiegebied Gaasperplas is in 
voorbereiding. De uitvoering is in 2017 gepland. 

7. Zonering fietspad Diemen-hoofdingang Diemerbos. In 2015 is de eerste fase (vier deeltracés) 
in uitvoering gekomen. Hiermee is ca. 935 van de 1600 meter fietsverbinding gerealiseerd. De 
voorbereiding van de tweede fase staat voor 2017 op het programma. Het project zal niet 
eerder dan in de loop van 2018 gereed zijn. 

8. Doortrekken waterpartij Diemerdriehoek. Dit project hangt nauw samen met de realisatie van 
project 1, fietspad Penbos-Diemerbos. Omdat het fietspad niet wordt gerealiseerd, heeft de 
Stuurgroep in 2016 besloten om af te zien van realisatie van dit project. Het beschikbare 
budget is naar het vereveningsdeel van de projectrekening overgeheveld en daarmee 
beschikbaar voor eventuele andere projecten. 

9. Fietspaden naar extra onderdoorgang A9. De fietspaden zijn in 2015 gereed gekomen. De 
kosten waren lager dan geraamd. Het overschot komt via de verevening beschikbaar voor 
projecten die duurder uitvallen. De nieuwe onderdoorgang (werk Rijkswaterstaat) is in 
december 2016 in gebruik genomen. 

10. Fietsbrug over de Gaasp. Dit project is in opdracht van Rijkswaterstaat tot uitvoering 
gekomen. Hoewel de bouw van de nieuwe brug voorspoedig verloopt, is het voor het fietspad 
bestemde gedeelte gedurende de gehele bouwtijd van de tunnel in de Gaasperdammerweg 
nodig voor het omgelegde autoverkeer. Pas als de tunnel in gebruik genomen is kan het 
fietspadgedeelte beschikbaar komen voor het fietsverkeer. Verwacht wordt dat het fietspad 
over de brug uiterlijk in 2021 in gebruik kan worden genomen. 

11. Aansluiting fietsverbinding IJburg. Dit project is in 2016 in voorbereiding genomen. De 
realisatie is in 2017 gepland. 

12. Fietspad oostkant Diemerbos. Dit fietspad is in 2015 gereed gekomen. De kosten waren lager 
dan geraamd. Het overschot komt via de verevening beschikbaar voor projecten die duurder 
uitvallen. 

13. Natuurcompensatie Rijkswaterstaat. Dit project is in 2015 gereed gekomen. Mogelijk volgt nog 
een uitbreiding, als de aangrenzende gronden aangekocht kunnen worden. Dit project wordt 
geheel in opdracht en voor rekening van Rijkswaterstaat uitgevoerd, buiten de projectrekening 
van het Diemerbos om. 

14. Promotie en evenementen. In 2016 is door Staatsbosbeheer een promotieplan opgesteld. Op 
basis hiervan is een bedrag uit het projectbudget beschikbaar gesteld voor inrichting van een 
infotheek. 
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15. Verevening. Door het goedkoper uitvallen van de projecten 9 en 12 en door het vervallen van 
project 8 is geld beschikbaar gekomen voor de financiering van meerkosten op de projecten 3, 
4, 7 en 11. 

16. Beheerfonds. Het fonds is gevuld door garantiebijdragen van de gemeente Amsterdam, de 
gemeente Diemen en de provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn de inkomsten uit 
evenementen en de renteopbrengsten in het beheerfonds gestort. De uitgaven betreffen de 
niet door SNL-subsidies of andere begrotingen gedekte kosten voor onderhoud door 
Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland. 

17. Renteopbrengsten. Over 2016 is geen rente uitgekeerd, omdat het rentepercentage 0 was. 
 
 
 



BIJLAGE IV

GROENGEBIED AMSTELLAND

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2016

Jaar Geactiv. Ver- Ver- Geactiv. Ter- Boek- Afschr. Afschr. Afschr. Boek- Rest-

Omschrijving van t/m meer- min- t/m mijn waarde t/m 2016 des- waarde waarde

inv. 2015 derd derd 2015 1-1-2016 2015 invest. 31-12-2016

Vervoermiddelen

Suzuki 97-LRH-9 2010 38.500           -               -                38.500         5     -                    -38.500    -            -                 -            

Suzuki 00-PPG-4 2011 20.000           -               -                20.000         5     667                -19.333    667       -                 -            

58.500           -               -                58.500         667                -57.833    667       -           -                 -            

Vaartuigen

Pont over Amstel 2005 81.107           -               -                81.107         15   24.332           -56.774    5.407    18.925       5.000    

81.107           -               -                81.107          24.332           -56.774    5.407    -           18.925       5.000    

Totaal generaal 139.607         -               -                139.607       24.999           -114.607  6.074    -           18.925       5.000    
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Bijlage V: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden
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Bijlage VI: Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing Groengebied Amstelland 
2016 
 
Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 
werking getreden. Het BBV verplicht het Groengebied Amstelland (GGA) aandacht te besteden aan 
de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel 
het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van het GGA gegeven. 
 
Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.  
1. Inventariseren en kwantificeren risico's; 
2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen; 
3. Berekenende weerstandscapaciteit per begin 2017; 
4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit. 
 
In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven. 
 
 

1. Inventariseren en kwantificeren risico's 
 
In de eerste fase zijn de risico's van GGA geïnventariseerd. Met de budgethouders zijn deze risico's in 
beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar: 
 
Hoog / Midden / Laag (kans) 
Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort. Bij 
een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico voor 
50 procent en bij een laag risico voor 20 procent. 

 
Structureel / Incidenteel  
Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële 
impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één 
begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risicokwantificering omdat 
er van uit gegaan wordt dat dit risico na twee jaar opgevangen moet zijn binnen de begroting.  

 
Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico 
berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk 
kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te 
kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / 
Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de 
(gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen 
meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. 
 
Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als 
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig 
hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de 
bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor 
tegenvallers. 
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Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's 
zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 606.000,-. Een nadere specificatie van dit bedrag 
is: 
 

Risico Kans Incidenteel / 
Structureel 

Financiële 
impact 

Uitgaande van 
twee jaar 

1. Subsidies (risico van terugbetalen / 
hogere eigen bijdrage m.b.t. KvA) 

Laag risico Incidenteel € 50.000 € 50.000 

2. Ingroeiregeling (nieuwe 
voorzieningen en/of gebieden 
waarvan het onderhoud op enig 
moment uit de begroting betaald 
moet worden.) 

Hoog risico Structureel € 40.000 € 80.000 

3. Talud-stabiliteit Ouderkerker-
plas/Gaasperplas 

Laag risico Incidenteel € 300.000 € 300.000 

4. Verandering regelgeving 
(bijvoorbeeld wijziging zwemwater 
kwaliteit) 

Midden risico Incidenteel € 75.000 € 75.000 

5. Verminderde inkomsten door het 
niet naleven/realiseren van 
contractvoorwaarden 

Midden risico Incidenteel € 53.000 € 53.000 

6. Financiële consequenties contract 
beëindiging erfpachtnemers / 
tegenvallend bezoek evenementen 

Laag risico Incidenteel € 33.000 € 33.000 

7. Kans op vaststelling 
bodemverontreiniging 

Midden risico Incidenteel € 15.000 € 15.000 

Totaal     € 606.000 

 

 Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij 
structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met twee vermenigvuldigd.  
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2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als “De relatie tussen de 
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de 
gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle 
risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie 
tot de financiële positie”. 
 
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken 
om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid 
verandert dan wel ingekrompen moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is 
afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit. 
 
Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van 
een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling 
geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het 
weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's 
moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen 
worden afgedekt door voorzieningen. 
 
De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van 
het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle 
risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten). 
 

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-
inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstands-
vermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van 
€ 606.000,-.  

 
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. 

Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer 
van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. 
Voor GGA komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 64.000,-. 
Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet 
gekwantificeerde risico's. 

 
Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 670.000,-. In het 
volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige 
weerstandscapaciteit. 
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3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2017 
 
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare 
financiële middelen om mogelijke “resterende” risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met 
“resterende” risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden 
gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen 
zijn of kunnen worden getroffen. 
 
De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari 
2017. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het “vrije deel” in 
reserves en voorzieningen 
 
De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.  
 
Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen 
 
Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht. 
Criterium is of het algemeen bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken 
zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de 
rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.  
 

Reserve / voorziening Stand 01-01-2017 
 

Deel direct 
beschikbaar voor 

weerstandscapaciteit 

Algemene reserve 1.830.359 1.830.359 

Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 749.103  

Bestemmingsreserve Investeringen 717.523  

   

Totaal 3.296.985 1.830.359 
 
*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2017 als basis genomen waarbij alle 
goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 
28 november 2013). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven 
gepresenteerd als weerstandscapaciteit.  

 
Van de reserves (het eigen vermogen) is € 1,8 miljoen aangemerkt als direct beschikbare incidentele 
weerstandscapaciteit. Deze capaciteit is afkomstig uit de algemene reserve. Het vrije deel uit de 
overige reserves is niet direct beschikbaar. Het algemeen bestuur moet hiervoor eerst de bestemming 
van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet 
meegenomen in de weerstandscapaciteit. 
 
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de) 
weerstandscapaciteit vermeld, overeenkomstig artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt 
op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de 
weerstandscapaciteit.  
 
De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de 
balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het 
algemeen bestuur anders besluit.  
 
Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de 
begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan 
het jaar waarin de begroting wordt samengesteld. 
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4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit 
 
De conclusie in deze nota is dat GGA over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1,8 miljoen om de 
risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 670.000. 
 
Voorgesteld wordt de minimale omvang van de algemene reserve voor het benodigd 
weerstandsvermogen vast te stellen op € 670.000.  
 
Ingaande de begroting 2010 en de jaarrekening 2008 wordt het gewenste / benodigde 
weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico's jaarlijks herzien. 
Risico's en de omvang van de risico's kunnen jaarlijks wijzigen.  
 
Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het 
jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's 
met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten 
(begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld. 



- 59 - 

 

Bijlage VII: WNT-verantwoording 2016 Groengebied Amstelland 
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op 

Groengebied Amstelland van toepassing zijnde regelgeving: “het algemene WNT-maximum”. 

 

Bezoldiging topfunctionarissen  

 

Leidinggevende topfunctionarissen: 

 

Naam:     Functie  

Mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen Voorzitter AB en DB 

De heer A. Choho   Vicevoorzitter AB en DB 

De heer P. Bot    Lid AB en DB 

Mevrouw A.M. Bosman   Lid AB en DB 

De heer R.P. Grondel   Lid AB en DB 

De heer J.H.M. Bond   Lid AB 

Mevrouw N. Ozütok   Lid AB 

 

bedragen x € 1 

Onderstaande gegevens zijn 

van toepassing op 

bovenstaande functionarissen  

Functie(s) Zie bovenstaande 

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  0 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee 

Zo niet, langer dan 6 maanden 

binnen 18 maanden werkzaam? 
N.v.t. 

  

Bezoldiging  

Beloning € 0,- 

Belastbare onkostenvergoedingen  € 0,- 

Beloningen betaalbaar op termijn € 0,- 

Totaal bezoldiging € 0,- 

 

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan 

topfunctionarissen. 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 

een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere 

jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er 

zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT 

dienen te worden gerapporteerd. 
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1. Programma Groengebied Amstelland 2017

1.1. Achtergrond

1.2. Meerjarenperspectief

1.3 Programma accenten 2017

• Aankoop van gronden in Overdiemen, voortvloeiend uit het Landinrichtingsplan Amstelland, om de 

instandhouding van de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten van dit onderdeel van 

het recreatiegebied zeker te stellen.

• Het ophogen van de participantenbijdrage GGA voor het beheer van het gebied en het (groot) onderhoud 

en de vervanging van bestaande en nieuwe voorzieningen is op dit moment onderwerp van discussie. 

Daarbij wordt ook bezien in hoeverre hogere inkomsten realiseerbaar zijn en op welke wijze versobering van 

het gebied en van de aanwezige voorzieningen mogelijk is om het beheer op lange termijn betaalbaar te 

houden.

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het 

Amsterdam Rijnkanaal, circa 4000 ha groot. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 miljoen keer per jaar 

bezocht.

•  In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend en is 

duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend is om alle voorzieningen in de toekomst in stand te 

houden. In 2016 is onderzocht welke oplossingsrichtingen er zijn voor het sluitend krijgen van de 

beheerbegroting. Om het gebied duurzaam in stand te houden besluit het bestuur in 2017 over de 

uitgangspunten van het toekomstige beheer. Op basis daarvan wordt een meerjarenplanning voor de 

komende 10 jaar gemaakt en een maatregelenpakket bezuinigingen opgesteld die per 2018 in gaat. Vanaf 

dan wordt jaarlijks in de jaarrekening een terugkoppeling gegeven op de voorgang van het 

bezuinigingsprogramma.

• Inzetten op het verhogen van de inkomsten blijft belangrijk om het wegvallen van inkomsten - onder andere 

rentebaten uit schatkistbankieren - en het tekort voor het (noodzakelijk) groot onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen voor een deel op te kunnen vangen. 

• Uitvoeren van de projecten die worden gesubsidieerd vanuit de programma's Mooi Amstelland en de 

Groene Uitweg. Deze programma’s zijn er om in samenwerking met een groot aantal partners het gebied 

waar Groengebied Amstelland onderdeel van uitmaakt aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Voor het 

gebied is een recreatiemakelaar ingesteld die de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en 

ruiterroutes onderzoekt. Groengebied Amstelland levert ook een eigen bijdrage aan deze projecten. 

•   Faciliteren van evenementen waaronder 7e editie Amsterdam Open Air, 2e editie van Reggae Lake en 

Buiten Westen, diverse sportevenementen en overige middelgrote en kleine evenementen;

•   Betrekken raden en staten bij besluitvorming over bezuinigingsmaatregelen beheer door middel van 

informatiebijeenkomsten en een informatieve folder;

•   Start aanleg ´hoofdroute Gaasperplas´in het kader van het project ´Opwaarderen Gaasperplasgebied´. De 

hoofdroute is een duidelijk rondje rond de plas waardoor het gebied aantrekkelijker en beleefbaarder wordt;

•   Opstellen van een handhavingsplan 2017-2018, het plan wordt gebaseerd op actuele ontwikkelingen en 

opvallende zaken;

•   Onderzoeken of er nieuwe en bestaande mogelijkheden van inkomstenverwerving zijn, onder andere door 

het realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, Abcouderstraatweg en Westoever Gaasperplas;

•   Afronden realisatie ´sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland´: een vaarroutenetwerk waarbij 

informatiepunten langs de routes worden ingericht;

•   Zoeken naar kansen voor verduurzaming in het gebied van de Ouderkerkerplas door middel van een 

cocreatieproces met de omgeving.
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1.4. Financiële uitgangspunten 2017

1.4.1 Financiële uitgangspunten 2017

1.4.2 Belangrijke wijzigingen

Per saldo hogere incidentele lasten (ca. € 1.359.000). 

• ophoging van lasten door nieuwe projecten (o.a. realisatie Hoofdroute Gaasperplas, Aankoop gronden

Overdiemen en realisatie Sloepennetwerk), door extra inzet voor het proces Beheerversobering en door

projecten die doorgeschoven zijn van 2016 naar 2017 (o.a. Opwaarderen Gaasperplas),

Per saldo hogere inkomsten (ca. € 514.000), voornamelijk door:

• voornamelijk door subsidiebijdragen voor de projecten Hoofdroute Gaasperplas en Sloepennetwerk

Amsterdam-Amstelland (€ 421.000) en het doorschuiven van de uitvoering en financiële afronding van

enkele kleine projecten waarvoor subsidie beschikbaar is. Daarnaast worden er ook hogere opbrengsten uit

evenementen en pachten verwacht (ca. € 76.000)

• Index: De kosten zijn verhoogd met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op het inflatiecijfer van het

CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage is niet verhoogd met deze index. Dat betekent dat er een

tekort is op de exploitatie van ca. € 16.500. Dit bedrag wordt eenmalig gedekt uit de Algemene Reserve. Er is

een extra bezuiniging nodig om dit tekort te dekken. Echter dit tekort kan worden opgevangen door lagere

lasten incidenteel bij het deelprogramma Financiën (ca. € 23.000). Bij de oprichting van RNH is het personeel

overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de

schappen naar RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden

opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd.

• Inzet reserves: Door het AB is in 2009 de koers ingezet om de algemene reserve in te zetten voor het

realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie. In 2017 wordt deze koers heroverwogen waarbij ook de

meerjarenraming vervanging wordt betrokken.

Het saldo van de begroting na wijziging is ca. € 845.000 hoger. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 

de programmabegroting 2017 zijn:
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1.4.3. Overzicht participantenbijdrage 2016 - 2017

begrotings-  

wijziging 

2016 + index

programma 

begroting 2017

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 772.323€     -             772.323€             

Gemeente Amstelveen 434.578€     -             434.578€             

Gemeente Amsterdam 1.361.946€  -             1.361.946€          

Gemeente Diemen 132.846€     -             132.846€             

Gemeente Ouder-Amstel 66.488€       -             66.488€               

Totaal participantenbijdrage 2.768.181€  -€           -€            2.768.181€          

programma 

begroting 

2017 + index

begrotings-  

wijziging 2017

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 772.323€     772.323€             

Gemeente Amstelveen 434.578€     434.578€             

Gemeente Amsterdam 1.361.946€  1.361.946€          

Gemeente Diemen 132.846€     132.846€             

Gemeente Ouder-Amstel 66.488€       66.488€               

Totaal participantenbijdrage 2.768.181€  -€           -€            2.768.181€          

1.4.4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

BGR 2016 JR 2016 BGR 2017

netto schuldquote -83% -91% -61%

solvabiliteitsrisico 47% 53% 46%

structurele exploitatieruimte -6% 34% 6%

grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 

lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als

onvoldoende. Een negatieve ratio is dus voldoende.

De solvabiliteitsratio (Eigen vermogen/balanstotaal) geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële 

verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het balanstotaal is echter optisch hoog door het beheren van de projectgelden t.b.v. het Diemerbos.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de 

begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% 

acceptabel is.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied 

Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GGA zijn 

in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd.  De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de 

jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden 

vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
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1.5. Doelen Groengebied Amstelland

Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en uitgewerkt in 

de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland 2010 en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De 

doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. 

Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

DOELSTELLING:                                      
Een aantrekkelijk en gevarieerd 

landschap waarin het goed recreëren 
is 

1: Behoud 
recreatielandschap 

Behoud beleving 
landschap 

(cultuurhistorie, 
natuur, water) 

Identiteit & 
herkenbaarheid  

deelgebieden 
behouden 

Behoud 
bestaande 

voorzieningen 

2. Vergroten gebruik - 
ontwikkelen 

Identiteit & 
herkenbaarheid 

van de 
deelgebieden 

versterken 

Bieden veelzijdige 
recreatiemogelijk

heden 

Vergroten 
bekendheid 
gebied door 

gerichte 
communicatie 

Versterken 
functionele 

samenhang  stad 
& recreatiegebied 

Inspelen op 
wensen/behoefte

n recreanten 

Meer 
evenementen 

Betere 
communicatie & 

promotie 

Vergroten 
veiligheidsgevoel 
bezoekers GGA 

Vergroten 
bereikbaarheid 

gebied vanuit de 
stad 

3. ontwikkelen 
maatschappelijk 

draagvlak 

Faciliteren 
streekeigen 
producten  

Versterken 
functionele 

samenhang tussen 
stad & gebied 

Verbeteren 
contact met 

ondernemers 

Betere 
informatievoorzie

ning raden & 
staten 

Verbeteren 
samenwerking 

belanghebbenden 
& stakeholders 

Verbeteren 
basisinformatievo

orziening 
omwonenden 

4: Versterken 
duurzaamheid 

Versterken 
financiële 

duurzaamheid 

Goedkoper 
beheer 

Stimuleren 
ontwikkeling 

waterbeheer & 
landschapsbeheer 

door derden 

Meer 
evenementen & 

horeca 

Inzet op MVO-
beleid 

Streven naar 
duurzaamheid 
met aandacht 

voor biodiversiteit 

Duurzamer 
beheer 

Bevorderen & 
faciliteren 

ontwikkeling van 
groene energie 
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2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer  2.229.867  442.077 - 1.787.790  31.600  76.096  44.496  2.261.467  518.173 - 1.743.294

2 Toezicht  452.478 - - 452.478 - - -  452.478 - - 452.478

3 Financiën  43.371  1.100 - 42.271  2.169 - 1.100 - 3.269  45.540 - - 45.540

4 Bestuursadvisering  223.303 - - 223.303  14.696 - - 14.696  237.999 - - 237.999

5 Secretariaat  45.467 - - 45.467 - - -  45.467 - - 45.467

6 Communicatie  81.167 - - 81.167 - - -  81.167 - - 81.167

7 Inrichting & ontwikkeling  410.189  245.389 - 164.800  1.310.388  438.630 - 871.758  1.720.577  684.019 - 1.036.558

Bijdrage participanten  2.768.181  2.768.181 - -  2.768.181  2.768.181

Totaal lasten en baten  3.485.842  3.456.747 - 29.095  1.358.853  513.626 - 845.227  4.844.695  3.970.373 - 874.322

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten - 29.095 - 845.227 - 874.322

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve - - - - - - - - 

Onttrekking algemene reserve - 91.488 - 91.488  484.924 - 484.924 - 576.412 - 576.412

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  372.700 - 372.700 - -  372.700 - 372.700

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. -                300.000 - 300.000 - - 300.000 - 300.000

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - - - - - - 

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - 10.307 - 10.307  360.303 - 360.303 370.610 - 370.610

Totaal lasten en baten  3.858.542  3.858.542 - 1.358.853  1.358.853 - 5.217.395  5.217.395 - 

Gerealiseerde resultaat - - - 

Totalen-generaal  3.858.542  3.858.542 - 1.358.853  1.358.853 - 5.217.395  5.217.395 - 

Begroting 2017 Wijziging 2017 Begroting na wijziging 2017
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3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.411.546 -                              1.411.546

Inzet RNH regulier  511.017 -                              511.017

Totaal lasten regulier  1.922.563 -                              1.922.563

Baten:

Opbrengsten regulier  442.077  76.096  518.173

Totaal baten regulier  442.077  76.096  518.173

Saldo regulier  - 1.480.486  76.096  - 1.404.390

Lasten:

Lasten incidenteel  307.304  23.000  330.304

Inzet RNH incidenteel -                              8.600  8.600

Totaal lasten incidenteel  307.304  31.600  338.904

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel  - 307.304  - 31.600  - 338.904

Saldo Gebiedsbeheer  - 1.787.790  44.496  - 1.743.294

Financieel Toelichting
per saldo hogere lasten 

gebiedsbeheer (ca. € 45.000)

hogere opbrengsten regulier

hogere totale lasten incidenteel

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 145.000                 -                             145.000               

groot onderhoud bruggen/ steigers 30.000                   -                             30.000                 

groot onderhoud beschoeiingen 5.000                     -                             5.000                   

groot onderhoud gebouwen 120.000                 -                             120.000               

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

voornamelijk doorgeschoven investeringen uit 2016.

verwachte hogere opbrengsten uit evenementen en pachten

voornamelijk door het doorschuiven van de kosten voor Opwaarderen 

Gaasperplasgebied van 2016 naar 2017 (ca. 34.000); daarbij beperkte 

verlaging van de advieskosten (ca. € 2.000)
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Overig:

opwaarderen gaasperplasgebied 33.600 - 33.600 

advieskosten 5.304 - 5.304 

338.904 - 338.904 

Reguliere inspanning resultaat b
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uitgevoerd volgens planning en binnen 

budget 

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande 

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

behandeling klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 

werkvoorzieningsschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend 

voor deelnemers

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

uitgeven en reguleren 

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

naleving gecontroleerd

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over 

dienstverlening schap

onderhouden contacten andere gebruikers en 

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

‘opwaarderen Gaasperplas’ In samenwerking met Amsterdam als 

projecttrekker de Ontwikkelstrategie 

Gaasperplas uitwerken in deelplannen

inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor 

recreatieschappen Noord-Holland

begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, 

Reggae Lake, Buiten Westen, evenementen Diemerbos 

en sportevenementen 

organisator/gemeente/partners/ 

omwonenden tevreden over 

dienstverlening schap
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2 Toezicht

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  30.615 -                              30.615

Inzet RNH regulier  421.863 -                              421.863

Totaal lasten regulier  452.478 -                              452.478

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 452.478 -                              - 452.478

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                           

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                           

Totaal lasten incidenteel -                             -                             -                           

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel -                             -                             -                           

Saldo Toezicht  - 452.478 -                              - 452.478

Financieel Toelichting
geen wijzigingen

Reguliere inspanning resultaat b
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x

x x

toezicht houden en handhaven volgens Algemene 

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht 

conform handhavingsplan

vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over 

gastheerschapjaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele 

noodzaak

specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving 

verbeteren

groter veiligheidsgevoel recreanten & 

groter maatschappelijke draagvlak
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Reguliere inspanning resultaat b
e
h
o
u
d
 g

e
b
ie

d

ve
rg

ro
te

n
 g

eb
ru

ik
d

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

m
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

x x

x x

specifieke handhaving: verbeteren samenwerking 

toezicht en handhaving

politie en toezichthouders weten elkaar 

goed te vinden en werken samen

specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde 

hotspots

overtredingen kleine 

evenementen/bbq's bij Gaasperplas 

gesignaleerd en waarschuwingen 

uitgedeeld; vandalisme en 

overtredingen met honden in 

Diemerpolder o.a. tijdens 

handhavingsweekend aangepakt; 

specifieke aandacht voor 

rustverstoorders in het voorjaar 

(broedseizoen)
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3 Financiën

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  12.813 - 300  12.513

Inzet RNH regulier  53.175 -  53.175

Totaal lasten regulier  65.988 - 300  65.688

Baten:

Opbrengsten regulier  1.100 - 1.100 - 

Totaal baten regulier  1.100 - 1.100 - 

Saldo regulier - 64.888 - 800 - 65.688

Lasten:

Lasten incidenteel -  3.000  3.000

Inzet RNH incidenteel - 22.617 - 531 - 23.148

Totaal lasten incidenteel - 22.617  2.469 - 20.148

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel  22.617 - 2.469  20.148

Saldo Financiën - 42.271 - 3.269 - 45.540

Financieel Toelichting
lagere opbrengsten regulier

hogere lasten incidenteel

Reguliere inspanning resultaat b
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Door verplicht schatkistbankieren zijn de rentebaten uit de financiële 

middelen van het schap nagenoeg nihil.

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste 

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en 

up-to-date

kosten voor extern advies over toepassing vennootschapsbelasting

opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en 

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken 

met goedkeurende controleverklaring

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie
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4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  2.763 -  2.763

Inzet RNH regulier  187.774 -  187.774

Totaal lasten regulier  190.537 -  190.537

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 190.537 -  - 190.537

Lasten:

Lasten incidenteel  9.741  11.449  21.190

Inzet RNH incidenteel  23.025  3.247  26.272

Totaal lasten incidenteel  32.766  14.696  47.462

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - 32.766 - 14.696 - 47.462

Saldo Bestuursadvisering - 223.303 - 14.696 - 237.999

Financieel Toelichting
hogere totale lasten incidenteel (ca. 

€ 15.000)

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

koudewinning Ouderkerkerplas 20.000 - 20.000 

recreatiemonitor 11.791 - 11.791 

proces beheerversobering 6.060 - 6.060 

cocreatieproces energie O'plas 4.500 

advieskosten 5.111 - 5.111 

47.462 - 42.962 

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

hogere lasten voor recreatiemonitor in 2017 en extra kosten voor 

begeleiding van het proces Beheerversobering en voor het project 

Cocreatie Energie Ouderkerkerplas conform de bestuursbesluiten.
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de 

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform 

opdracht bestuur en binnen de gestelde 

kaders

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het 

programma

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en 

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden 

over de dienstverlening

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe 

relatie doelstelling schap

heroverweging inzet reserve op basis van evaluatie voortgang 

uitvoeringsprogramma en 

meerjarenraming vervanging

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en 

rapporteren 

aantal bezoekers gemeten conform 

wensen bestuur

koudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over gemaakte afspraken
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5 Secretariaat

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                             -                           

Inzet RNH regulier  45.467 -                              45.467

Totaal lasten regulier  45.467 -                              45.467

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 45.467 -                              - 45.467

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                           

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                           

Totaal lasten incidenteel -                             -                             -                           

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel -                             -                             -                           

Saldo Secretariaat  - 45.467 -                              - 45.467

Financieel Toelichting
geen wijzigingen

Reguliere inspanning resultaat b
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breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van 

besluitvorming

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief 

voorbereiding en nazorg

3 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, 

archivering
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6 Communicatie

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  15.600 -  15.600

Inzet RNH regulier  56.567 -  56.567

Totaal lasten regulier  72.167 -  72.167

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 72.167 -  - 72.167

Lasten:

Lasten incidenteel  9.000 -  9.000

Inzet RNH incidenteel - - - 

Totaal lasten incidenteel  9.000 -  9.000

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - 9.000 -  - 9.000

Saldo Communicatie - 81.167 -  - 81.167

Financieel Toelichting
geen wijzigingen

Reguliere inspanning resultaat b
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x x xvoorzien in goede & actuele terreininformatie voor 

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke 

informatievoorziening up to date en 

betrouwbaar; gericht informatie geven 

over werkzaamheden in het gebied

communicatiestrategie uitvoeren gerichte inzet en vernieuwen van 

analoge en digitale 

communicatiemiddelen
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Reguliere inspanning resultaat b
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promoten gebied behoud en uitbreiding van de relatie 

met diverse doelgroepen uit de 

communicatiestrategie

benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; 

activiteiten en actualiteiten verspreid 

verzorgen digitale media en beheren website vernieuwde website 

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe 

bezoekers
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7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - - 

Inzet RNH regulier  168.900 -  168.900

Totaal lasten regulier  168.900 -  168.900

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 168.900 -  - 168.900

Lasten:

Lasten incidenteel  201.289  1.280.127  1.481.416

Inzet RNH incidenteel  40.000  30.261  70.261

Totaal lasten incidenteel  241.289  1.310.388  1.551.677

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies  245.389  438.630  684.019

Totaal baten incidenteel  245.389  438.630  684.019

Saldo incidenteel  4.100 - 871.758 - 867.658

Saldo Inrichting & Ontwikkeling - 164.800 - 871.758 - 1.036.558

Financieel Toelichting
per saldo hogere lasten 

Inrichting & Ontwikkeling    

(ca. € 872.000)

hogere totale lasten incidenteel

hogere project subsidies

Hogere incidentele lasten voornamelijk als gevolg van de besluiten tot 

uitvoering van de projecten Hoofdroute Noordoever Gaasperplas (€ 

650.000 in 2017) en Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland (€ 81.000) 

en de aankoop van gronden in Overdiemen (€ 550.000).

voornamelijk door subsidie van de gemeente Amsterdam voor het 

project Hoofdroute Noordoever Gaasperplas (€ 360.000) en subsidie van 

diverse partners voor het Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland (ca. € 

61.000) en het doorschuiven van (de financiële afronding van) enkele 

kleine projecten waarvoor subsidie beschikbaar is.
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Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Aankoop gronden Overdiemen 550.000 - 550.000 

Uitvoeringsprogramma 30.000 30.000 - 

Hoofdroute noordoever G'plas 650.000 360.000 290.000 

Fietsbrug over de Gaasp 202.342 202.342 - 

Sloepennetwerk A'dam-Amstelland 81.000 61.175 19.825 

Fietspaden Diemerbos fase 2 16.250 16.250 - 

Overige projecten 22.085 14.252 7.833 

1.551.677 684.019 867.658 

Reguliere inspanning resultaat b
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Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd 

indien noodzakelijk

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid  begeleid

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid  begeleid

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, 

gebouwen en Leisure ondernemingen

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en 

eenvoudig toegankelijk 

grondverwerving en grondruil grondverwerving en –ruil in goede 

afstemming met partners
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Incidentele inspanning resultaat b
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Investeringsprogramma Diemerbos en projectrekening 

Diemerbos

bewaken subsidie 

Investeringsprogramma Diemerbos en 

uitvoeren rekeninghouderschap 

Projectrekening Diemerbos bij 

Nationaal Groenfonds

begeleiden 'brug over de Gaasp' realisatie fietsbrug (realisatie 2016-

2020)

Toeristische Overstap Punten Amstelland project financieel afgerond

Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland:

vervullen functie recreatiemakelaar afhankelijk van subsidie in 2017 de 

realisatie van projecten aangejaagd, 

uitbreiding fiets-, wandel en 

ruitermogelijkheden in het gebied

Investeringsprogramma Diemerbos 

Cocreatie Energie Ouderkerkerplas Community Ouderkerkerplas opgericht 

en concrete initiatieven in uitwerking

Aankoop Gronden Overdiemen Gronden verworven

Hoofdroute Noordoever Gaasperplas project voorbereid en in realisatie

Overige projecten

Realisatie Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland project voorbereid en gerealiseerd

Groengebied Amstelland -20 - Begrotingswijziging 2017



Totaal

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.473.337 - 300  1.473.037

Inzet RNH regulier  1.444.763 -  1.444.763

Totaal lasten regulier  2.918.100 - 300  2.917.800

Baten:

Opbrengsten regulier  443.177  74.996  518.173

Totaal baten regulier  443.177  74.996  518.173

Saldo regulier - 2.474.923  75.296 - 2.399.627

Lasten:

Lasten incidenteel  527.334  1.317.576  1.844.910

Inzet RNH incidenteel  40.408  41.577  81.985

Totaal lasten incidenteel  567.742  1.359.153  1.926.895

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies  245.389  438.630  684.019

Totaal baten incidenteel  245.389  438.630  684.019

Saldo incidenteel - 322.353 - 920.523 - 1.242.876

Saldo Totaal - 2.797.276 - 845.227 - 3.642.503

Regulier

Incidenteel

Toelichting op onderscheid reguliere/incidentele baten en lasten

Jaarlijks terugkerende baten en lasten die voortvloeien uit 

reguliere bedrijfsvoering van het schap

baten en lasten die zich eenmalig of periodiek voordoen. Dat 

kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. 

Kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 

vallen hier ook onder.
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4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Begroting Wijziging Begroting na

Omschrijving 2017 2017 wijziging 2017

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier  1.444.763 - 1.444.763

Bestuurskosten  2.763 -  2.763

Kantoorkosten  55.010 - 22.000  33.010

Vervoerskosten  34.262 - 4.500  29.762

PR & marketing  9.893 -  9.893

Bedrijfskosten  1.378.617  26.500  1.405.117

Projectkosten*  554.327  1.359.153  1.913.480

Afschrijvingen  5.407 -  5.407

Rentekosten  800 - 300  500

Bijzondere baten en lasten - - - 

Totaal lasten  3.485.842  1.358.853  4.844.695

Baten

Exploitatieopbrengsten  442.077  76.096  518.173

Financiële baten  1.100 - 1.100 - 

Overige opbrengsten - - - 

Project subsidies  245.389  438.630  684.019

Totaal baten  688.566  513.626  1.202.192

Resultaat deelprogramma's - 2.797.276 - 845.227 - 3.642.503

Bijdrage participanten 2.768.181 - 2.768.181

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten - 29.095 - 845.227 - 874.322

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve - - - 

Onttrekking algemene reserve - 91.488 - 484.924 - 576.412

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv. 372.700 -  372.700

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. - 300.000 -  - 300.000

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - - 

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - 10.307 - 360.303 - 370.610

Gerealiseerde resultaat - - - 

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
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5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

voorzitter,

Mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare 

vergadering van 5 juli 2017.
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1. Programma Groengebied Amstelland 2018

1.1 Achtergrond

1.2 Meerjarenperspectief

1.3 Programma accenten 2018

1.4 Financiële uitgangspunten 2018

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het 

Amsterdam Rijnkanaal, circa 4000 ha groot. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 miljoen per jaar bezocht.

• Uitvoeren van de projecten die worden gesubsidieerd vanuit de programma's Mooi Amstelland en de

Groene Uitweg. Deze programma’s zijn er om in samenwerking met een groot aantal partners het gebied

waar Groengebied Amstelland onderdeel van uitmaakt aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Voor het

gebied is een recreatiemakelaar ingesteld die de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en

ruiterroutes onderzoekt. Groengebied Amstelland levert ook een eigen bijdrage aan deze projecten.

• Faciliteren (nieuwe) evenementen

• Index: De kosten zijn verhoogd met een index van 0,65% voor 2018 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI

nov. 2016). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

• Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan

• Realiseren middellange termijn projecten 'Opwaarderen Gaasperplasgebied'. Focus op afronden aanleg

hoofdroute Gaasperplas en opwaarderen entrees.

• Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving

• Cocreatieproces verduurzaming Ouderkerkerplas en concrete initiatieven begeleiden

• In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend en is

duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend is om alle voorzieningen in de toekomst in stand te

houden. In 2016 is onderzocht welke oplossingsrichtingen er zijn voor het sluitend krijgen van de

beheerbegroting. Op basis daarvan is een maatregelenpakket vormgegeven, bestaande uit maatregelen om

de kosten te verlagen, meer inkomsten te verwerven en de bijdrage van de participanten te verhogen. Dit

maatregelenpakket, waartoe het algemeen bestuur op 20 april 2017 heeft besloten, wordt vanaf 2017

geïmplementeerd. De structurele verhoging van de participantenbijdrage met in totaal € 400.000,- wordt

vanaf het begrotingsjaar 2018 doorgevoerd. Het maatregelenpakket wordt doorvertaald in een

meerjarenprogramma met planning voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de komende

10 jaar en maatregelen om inkomsten te verhogen. Vanaf 2018 wordt jaarlijks in de jaarrekening een

terugkoppeling gegeven van de voortgang van het meerjarenprogramma.

• Inzetten op het verhogen van de inkomsten is een essentieel onderdeel van het meerjarenprogramma en

blijft voortdurende aandacht vragen, om ook het wegvallen van inkomsten - door onverwachte (externe)

ontwikkelingen - op te kunnen vangen.

• Uitvoeren meerjarenprogramma Beheerversobering (afhankelijk van bestuursbesluit in 2017)
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1.5 Overzicht participantenbijdrage 2017 - 2018

programma 

begroting 

2017 + index

begrotings-  

wijziging 2017

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 772.323€     -            772.323€             

Gemeente Amstelveen 434.578€     -            434.578€             

Gemeente Amsterdam 1.361.946€  -            1.361.946€          

Gemeente Diemen 132.846€     -            132.846€             

Gemeente Ouder-Amstel 66.488€       -            66.488€               

Totaal participantenbijdrage 2.768.181€  -€          -€           2.768.181€          

begrotings-  

wijziging 

2017 + index

verhoging 

part. 

bijdrage

programma 

begroting 2018

Indexatie 0,65%

Provincie Noord-Holland 772.323€     5.020        111.600     888.943€             

Gemeente Amstelveen 434.578€     2.825        62.800       500.203€             

Gemeente Amsterdam 1.361.946€  8.853        196.800     1.567.599€          

Gemeente Diemen 132.846€     863           19.200       152.909€             

Gemeente Ouder-Amstel 66.488€       432           9.600         76.520€               

Totaal participantenbijdrage 2.768.181€  17.993€    400.000€   3.186.174€          

1.4.4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

BGR 2017 BGR 2018 BGR 2019

netto schuldquote -61% -59% -50%

idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -61% -59% -50%

solvabiliteitsrisico 46% 46% 50%

structurele exploitatieruimte 6% 8% 8%

grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 

lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als

onvoldoende. Een negatieve ratio is dus voldoende.

De solvabiliteitsratio (Eigen vermogen/balanstotaal) geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële 

verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het balanstotaal is echter optisch hoog door het beheren van de projectgelden t.b.v. het Diemerbos.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de 

begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% 

acceptabel is.

*) De participantenbijdrage wordt per 1-1-2018 verhoogd met € 400.000, conform het bestuursbesluit d.d. 20-4-2017. Zie ook de 

toelichting op pagina 3 bij 1.2 Meerjarenperspectief.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied 

Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GGA 

zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd.  De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen 

in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te 

worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
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1.6 Doelen Groengebied Amstelland

Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen bepaald op basis van de doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het 

recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van 

het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

DOELSTELLING:                                      
Een aantrekkelijk en gevarieerd 

landschap waarin het goed recreëren 
is 

1: Behoud 
recreatielandschap 

Behoud beleving 
landschap 

(cultuurhistorie, 
natuur, water) 

Identiteit & 
herkenbaarheid  

deelgebieden 
behouden 

Behoud 
bestaande 

voorzieningen 

2. Vergroten gebruik - 
ontwikkelen 

Identiteit & 
herkenbaarheid 

van de 
deelgebieden 

versterken 

Bieden veelzijdige 
recreatiemogelijk-

heden 

Vergroten 
bekendheid 
gebied door 

gerichte 
communicatie 

Versterken 
functionele 

samenhang  stad 
& recreatiegebied 

Inspelen op 
wensen/behoefte

n recreanten 

Meer 
evenementen 

Betere 
communicatie & 

promotie 

Vergroten 
veiligheidsgevoel 
bezoekers GGA 

Vergroten 
bereikbaarheid 

gebied vanuit de 
stad 

3. ontwikkelen 
maatschappelijk 

draagvlak 

Faciliteren 
streekeigen 
producten  

Versterken 
functionele 

samenhang tussen 
stad & gebied 

Verbeteren 
contact met 

ondernemers 

Betere 
informatievoorzie

ning raden & 
staten 

Verbeteren 
samenwerking 

belanghebbenden 
& stakeholders 

Verbeteren 
basisinformatievo

orziening 
omwonenden 

4: Versterken 
duurzaamheid 

Versterken 
financiële 

duurzaamheid 

Goedkoper 
beheer 

Stimuleren 
ontwikkeling 

waterbeheer & 
landschapsbeheer 

door derden 

Meer 
evenementen & 

horeca 

Inzet op MVO-
beleid 

Streven naar 
duurzaamheid 
met aandacht 

voor biodiversiteit 

Duurzamer 
beheer 

Bevorderen & 
faciliteren 

ontwikkeling van 
groene energie 
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2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer  2.342.411  521.541 - 1.820.870  2.261.467  518.173 - 1.743.294  2.128.110  674.173 - 1.453.937

2 Toezicht  455.419 -  - 455.419  452.478 -  - 452.478  442.085 -  - 442.085

3 Financiën  44.274 -  - 44.274  45.540 -  - 45.540  46.991  267 - 46.724

4 Bestuursadvisering  229.727 -  - 229.727  237.999 -  - 237.999  240.154 -  - 240.154

5 Secretariaat  45.763 -  - 45.763  45.467 -  - 45.467  44.558 -  - 44.558

6 Communicatie  81.636 -  - 81.636  81.167 -  - 81.167  81.908 -  - 81.908

7 Inrichting & ontwikkeling  772.737  274.389 - 498.348  1.720.577  684.019 - 1.036.558  374.163  167.472 - 206.691

Bijdrage participanten  3.186.174  3.186.174  2.768.181  2.768.181  2.768.181  2.768.181

Totaal lasten en baten  3.971.967  3.982.104  10.137  4.844.695  3.970.373 - 874.322  3.357.969  3.610.093  252.124

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten  10.137 - 874.322  252.124

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  380.194 - 380.194 - - -  205.787 - 205.787

Onttrekking algemene reserve - - - -  576.412 - 576.412 - 55.000 - 55.000

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  372.700 - 372.700  372.700 - 372.700  495.565 - 495.565

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. - 400.000 - 400.000 - 300.000 - 300.000 - 322.256 - 322.256

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - - - - -  8.106 - 8.106

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - 342.757 - 342.757 - 370.610 - 370.610 - 80.078 - 80.078

Totaal lasten en baten  4.724.861 4.724.861 - 5.217.395 5.217.395 - 4.067.427  4.067.427 - 

Gerealiseerde resultaat - - - 

Totalen-generaal  4.724.861  4.724.861 - 5.217.395  5.217.395 - 4.067.427  4.067.427 - 

Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
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2.2 Geprognosticeerde balans 

Activa 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 8.111           13.518         

Vorderingen op lange termijn

Leningen u/g -               -               

Totaal vorderingen op lange termijn -               -               

Saldo werkkapitaal 2.424.689    2.409.145    

Totaal 2.432.800    2.422.663    

Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Reserves

Algemene reserve 1.634.141    1.253.947    

Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 794.503       821.803       

Bestemmingsreserve investeringen 4.156           346.913       

Totaal reserves en fondsen 2.432.800    2.422.663    

Totaal 2.432.800    2.422.663    

Staat van reserves

Jaar
Saldo 1 

januari
Onttrekking Dotatie

Saldo 31 

december

Algemene reserve 2017 1.830.359€  576.412€     -€             1.253.947€  

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2017 749.103€     300.000€     372.700€     821.803€     

Bestemmingsreserve Investeringen 2017 717.523€     370.610€     -€             346.913€     

Totaal reserves/fondsen 3.296.985€  1.247.022€  372.700€     2.422.663€  

Jaar
Saldo 1 

januari
Onttrekking Dotatie

Saldo 31 

december

Algemene reserve 2018 1.253.947€  -€             380.194€     1.634.141€  

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2018 821.803€     400.000€     372.700€     794.503€     

Bestemmingsreserve Investeringen 2018 346.913€     342.757€     -€             4.156€         

Totaal reserves /fondsen 2.422.663€  742.757€     752.894€     2.432.800€  

Naam van de reserves

Naam van de reserves
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2.3 MEERJARENRAMING GGA

index: 0,65% cf programmabegroting 2018

Deelprogramma 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

1. Gebiedsbeheer regulier beheerbudget 1.283.899 1.292.244 1.300.000  1.308.450 1.316.955 1.325.515 

verhoging regulier budget obv beheerberekening 2015 -                -                20.000       20.000      20.000      20.000      

totaal regulier budget 1.283.899 1.292.244 1.320.000  1.328.450 1.336.955 1.345.515 

incidenteel: GO/V 300.000    300.000    300.000     300.000    300.000    300.000    

verhoging incidenteel budget obv beheerberekening 2015 -                100.000    780.000     780.000    780.000    780.000    

incidenteel: GO/V 300.000    400.000    1.080.000  1.080.000 1.080.000 1.080.000 

incidenteel: overig 38.904      7.351        -                 -                -                -                

saldo beheerbudget 1.622.803 1.699.595 2.400.000  2.408.450 2.416.955 2.425.515 

overige bedrijfkosten regulier 127.647    128.477    129.312     130.153    130.999    131.850    

inzet RNH regulier 511.017    514.339    517.682     521.047    524.434    527.843    

saldo gebiedsbeheer 2.261.467 2.342.411 3.046.994  3.059.650 3.072.388 3.085.208 

2. Toezicht regulier 452.478    455.419    458.379     461.358    464.357    467.375    

3. Financien regulier 65.688      66.080      66.510       66.942      67.377      67.815      

incidenteel -20.148     -21.806     -21.948      -22.091     -22.235     -22.380     

saldo financiën 45.540      44.274      44.562       44.851      45.142      45.435      

4. Bestuursadvisering regulier 190.537    191.776    193.023     194.278    195.541    196.812    

incidenteel: r.monitor, juridisch advies 16.902      17.951      18.068       18.185      18.303      18.422      

incidenteel: koudewinning Ouderkerkerplas 20.000      20.000      20.000       20.000      20.000      20.000      

incidenteel: proces beheerversobering 6.060        -                -                 -                -                -                

incidenteel: cocreatieproces energie O'plas 4.500        -                -                 -                -                -                

saldo bestuursadvisering 237.999    229.727    231.091     232.463    233.844    235.234    

5. Secretariaat regulier 45.467      45.763      46.060       46.359      46.660      46.963      

6. Communicatie regulier 72.167      72.636      73.108       73.583      74.061      74.542      

incidenteel 9.000        9.000        9.000         9.000        9.000        9.000        

saldo communicatie 81.167      81.636      82.108       82.583      83.061      83.542      

7. Inrichting en Ontwikkeling regulier 168.900    169.998    171.103     172.215    173.334    174.461    

incidenteel: Aankoop gronden Overdiemen 550.000    -                -                 -                -                -                

incidenteel: Uitvoeringsprogramma 30.000      30.000      -                 -                -                -                

incidenteel: Hoofdroute noordoever G'plas 650.000    560.000    -                 -                -                -                

incidenteel: Fietsbrug over de Gaasp 202.342    2.739        2.739         1.281.335 -                -                

incidenteel: Sloepennetwerk A'dam-Amstelland 81.000      -                -                 -                -                -                

incidenteel: Fietspaden Diemerbos fase 2 16.250      10.000      10.000       -                -                -                

incidenteel: Overig 22.085      -                -                 -                -                -                

saldo inrichting & ontwikkeling 1.720.577 772.737    183.842     1.453.550 173.334    174.461    

totaal lasten 4.844.695 3.971.967 4.093.036  5.380.814 4.118.786 4.138.218 

Baten

1. Gebiedsbeheer regulier 518.173    521.541    524.931     528.343    531.777    535.234    

7. Inrichting en Ontwikkeling incidenteel 684.019    274.389    12.739       1.281.335 -                -                

Dekking beheertekort -                -                400.000     400.000    400.000    400.000    

Bijdrage participanten* 2.768.181 3.186.174 3.206.884  3.227.729 3.248.709 3.269.826 

totaal baten 3.970.373 3.982.104 4.144.554  5.437.407 4.180.486 4.205.060 

resultaat voor bestemming -874.322   10.137      51.518       56.593      61.700      66.842      

jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

reserves/fondsen per 31-12 2.422.663 2.432.800 2.484.318 2.540.911 2.602.611 2.669.453

weerstandsvermogen 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000

* Totaal bijdrage participanten 2.768.181 3.186.174 3.206.884 3.227.729 3.248.709 3.269.826

Verdeling:

Provincie Noord-Holland 772.323    888.943    894.722     900.538    906.391    912.284    

Gemeente Amstelveen 434.578    500.203    503.454     506.726    510.020    513.335    

Gemeente Amsterdam 1.361.946 1.567.599 1.577.788  1.588.044 1.598.366 1.608.755 

Gemeente Diemen 132.846    152.909    153.903     154.903    155.910    156.923    

Gemeente Ouder-Amstel 66.488      76.520      77.017       77.518      78.022      78.529      

2.768.181 3.186.174 3.206.884 3.227.729 3.248.709 3.269.826

In 2015 is het benodigde beheerbudget van het totale beheer areaal van het Groengebied doorgerekend. Daaruit wordt duidelijk dat er 

een tekort is van € 800.000. In bovenstaande meerjarenbegroting is met ingang van 2019 het totale benodigde budget opgenomen. Het 

bestuur heeft op 20 april 2017 een besluit genomen over de wijze waarop beheertekort wordt opgelost. Dit besluit, dat een verlaging van 

de kosten met € 150.000, een verhoging van de inkomsten met € 250.000 en een verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 

per 2018 omvat, is verwekt deze programmabegroting en in bovenstaande meerjarenraming. Het is echter niet geheel zeker dat de 

beoogde verhoging van de inkomsten met € 250.000 ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Indien het niet mogelijk blijkt om de 

beoogde verhoging van de inkomsten te realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder verhoogd moet worden dan 

het bedrag van € 400.000 waartoe nu besloten is.
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3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.420.721  1.411.546  1.319.813

Inzet RNH regulier  514.339  511.017  441.405

Totaal lasten regulier  1.935.060  1.922.563  1.761.217

Baten:

Opbrengsten regulier  521.541  518.173  527.836

Totaal baten regulier  521.541  518.173  527.836

Saldo regulier - 1.413.519 - 1.404.390 - 1.233.381

Lasten:

Lasten incidenteel  407.351  330.304  351.736

Inzet RNH incidenteel -  8.600  15.156

Totaal lasten incidenteel  407.351  338.904  366.892

Baten:

Opbrengsten incidenteel - -  130.365

Project subsidies - -  15.972

Totaal baten incidenteel - -  146.337

Saldo incidenteel - 407.351 - 338.904 - 220.555

Saldo Gebiedsbeheer  - 1.820.870  - 1.743.294 - 1.453.937

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 100.000 - 100.000 

groot onderhoud bruggen/ steigers 100.000 - 100.000 

groot onderhoud beschoeiingen 25.000 - 25.000 

groot onderhoud gebouwen 75.000 - 75.000 

omvormingskosten 100.000 

Overig:

advieskosten 7.351 - 7.351 

- - 

407.351 - 307.351 

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

gebruiksvergoeding t.b.v. 

koudewinning
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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beheerssysteem up to date

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

uitgeven en reguleren 

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

naleving gecontroleerd

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande 

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

uitgevoerd volgens planning en binnen 

budget 

bijhouden beheersysteem

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 

werkvoorzieningsschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend 

voor deelnemers

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over 

dienstverlening schap

onderhouden contacten andere gebruikers en 

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

behandeling klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor 

recreatieschappen Noord-Holland

begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, 

Reggae Lake, Buiten Westen, evenementen Diemerbos 

en sportevenementen 

organisator/gemeente/partners/ 

omwonenden tevreden over 

dienstverlening schap

‘opwaarderen Gaasperplas’ In samenwerking met Amsterdam als 

projecttrekker de Ontwikkelstrategie 

Gaasperplas uitwerken in deelplannen
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2 Toezicht

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  30.814  30.615  40.239

Inzet RNH regulier  424.605  421.863  401.847

Totaal lasten regulier  455.419  452.478  442.085

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 455.419 - 452.478 - 442.085

Lasten:

Lasten incidenteel - - - 

Inzet RNH incidenteel - - - 

Totaal lasten incidenteel - - - 

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - - - 

Saldo Toezicht - 455.419 - 452.478 - 442.085

Reguliere inspanning resultaat b
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x x

x x

x

x x

toezicht houden en handhaven volgens Algemene 

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht 

conform handhavingsplan

vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap

jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele 

noodzaak

specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving 

verbeteren

groter veiligheidsgevoel recreanten & 

groter maatschappelijke draagvlak
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Reguliere inspanning resultaat b
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specifieke handhaving: verbeteren samenwerking 

toezicht en handhaving

politie en toezichthouders weten elkaar 

goed te vinden en werken samen

specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde 

hotspots

overtredingen kleine evenementen/bbq's 

bij Gaasperplas gesignaleerd en 

waarschuwingen uitgedeeld; vandalisme 

en overtredingen met honden in 

Diemerpolder o.a. tijdens 

handhavingsweekend aangepakt; 

specifieke aandacht voor 

rustverstoorders in het voorjaar 

(broedseizoen)
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3 Financiën

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  12.559  12.513  13.917

Inzet RNH regulier  53.521  53.175  46.886

Totaal lasten regulier  66.080  65.688  60.803

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                              267

Totaal baten regulier -                             -                              267

Saldo regulier  - 66.080  - 65.688  - 60.536

Lasten:

Lasten incidenteel -                              3.000  8.960

Inzet RNH incidenteel  - 21.806  - 23.148  - 22.772

Totaal lasten incidenteel  - 21.806  - 20.148  - 13.812

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel  21.806  20.148  13.812

Saldo Financiën  - 44.274  - 45.540  - 46.724

Reguliere inspanning resultaat b
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opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en 

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken 

met goedkeurende controleverklaring

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste 

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en up-

to-date
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4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  2.781  2.763  5.371

Inzet RNH regulier  188.995  187.774  200.675

Totaal lasten regulier  191.776  190.537  206.046

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 191.776  - 190.537  - 206.046

Lasten:

Lasten incidenteel  12.571  21.190  13.460

Inzet RNH incidenteel  25.380  26.272  20.648

Totaal lasten incidenteel  37.951  47.462  34.108

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel  - 37.951  - 47.462  - 34.108

Saldo Bestuursadvisering  - 229.727  - 237.999  - 240.154

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

recreatiemonitor 11.800                   -                             11.800                   

advieskosten 6.151                     -                             6.151                     

20.000                   -                             20.000                   

37.951                   -                             37.951                   

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

inzet rnh koudewinning 

Ouderkerkerplas
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie 

doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de 

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform 

opdracht bestuur en binnen de gestelde 

kaders

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en 

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden 

over de dienstverlening

koudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over gemaakte afspraken

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het 

programma

heroverweging inzet reserve op basis van evaluatie voortgang 

uitvoeringsprogramma en 

meerjarenraming vervanging

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en 

rapporteren 

aantal bezoekers gemeten conform 

wensen bestuur
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5 Secretariaat

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - - 

Inzet RNH regulier  45.763  45.467  44.558

Totaal lasten regulier  45.763  45.467  44.558

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 45.763 - 45.467 - 44.558

Lasten:

Lasten incidenteel - - - 

Inzet RNH incidenteel - - - 

Totaal lasten incidenteel - - - 

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - - - 

Saldo Secretariaat - 45.763 - 45.467 - 44.558

Reguliere inspanning resultaat b
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breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van 

besluitvorming

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief 

voorbereiding en nazorg

3 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, archivering
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6 Communicatie

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  15.701  15.600  12.099

Inzet RNH regulier  56.935  56.567  67.732

Totaal lasten regulier  72.636  72.167  79.832

Baten:

Opbrengsten regulier - - - 

Totaal baten regulier - - - 

Saldo regulier - 72.636 - 72.167 - 79.832

Lasten:

Lasten incidenteel  9.000  9.000  2.076

Inzet RNH incidenteel - - - 

Totaal lasten incidenteel  9.000  9.000  2.076

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - 

Project subsidies - - - 

Totaal baten incidenteel - - - 

Saldo incidenteel - 9.000 - 9.000 - 2.076

Saldo Communicatie - 81.636 - 81.167 - 81.908

Reguliere inspanning resultaat b
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communicatiestrategie uitvoeren gerichte inzet en vernieuwen van 

analoge en digitale 

communicatiemiddelen

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor 

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke 

informatievoorziening up to date en 

betrouwbaar; gericht informatie geven 

over werkzaamheden in het gebied
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Reguliere inspanning resultaat b
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promoten gebied behoud en uitbreiding van de relatie met 

diverse doelgroepen uit de 

communicatiestrategie

benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; 

activiteiten en actualiteiten verspreid 

verzorgen digitale media en beheren website website up to date

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe 

bezoekers
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7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                             -                             

Inzet RNH regulier  169.998  168.900  171.778

Totaal lasten regulier  169.998  168.900  171.778

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 169.998  - 168.900  - 171.778

Lasten:

Lasten incidenteel  549.266  1.481.416  94.918

Inzet RNH incidenteel  53.473  70.261  107.467

Totaal lasten incidenteel  602.739  1.551.677  202.385

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies  274.389  684.019  167.472

Totaal baten incidenteel  274.389  684.019  167.472

Saldo incidenteel  - 328.350  - 867.658  - 34.913

Saldo Inrichting & Ontwikkeling  - 498.348  - 1.036.558  - 206.691

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Uitvoeringsprogramma 30.000                   30.000                   -                             

Hoofdroute noordoever G'plas 560.000                 224.000                 336.000                 

Fietsbrug over de Gaasp 2.739                     2.739                     -                             

Fietspaden Diemerbos fase 2 10.000                   10.000                   -                             

Overige projecten -                             7.650                     7.650-                     

602.739                 274.389                 328.350                 

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
e
h
o
u
d
 g

e
b
ie

d

ve
rg

ro
te

n
 g

eb
ru

ik
d

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

m
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

x x

x

x x

x x

x x

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, 

gebouwen en Leisure ondernemingen

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en 

eenvoudig toegankelijk 

grondverwerving en grondruil grondverwerving en –ruil in goede 

afstemming met partners

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd 

indien noodzakelijk

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid  begeleid

Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland:

vervullen functie recreatiemakelaar afhankelijk van subsidie in 2017 de 

realisatie van projecten aangejaagd, 

uitbreiding fiets-, wandel en 

ruitermogelijkheden in het gebied

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid  begeleid

Hoofdroute Noordoever Gaasperplas project gerealiseerd

Overige projecten

kraak abcouderstraatweg juridische zaken afgewikkeld

Investeringsprogramma Diemerbos 

Investeringsprogramma Diemerbos en projectrekening 

Diemerbos

bewaken subsidie 

Investeringsprogramma Diemerbos en 

uitvoeren rekeninghouderschap 

Projectrekening Diemerbos bij Nationaal 

Groenfonds

begeleiden 'brug over de Gaasp' realisatie fietsbrug (realisatie 2016-2020)
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Totaal

Financieel overzicht:

Begroting Begroting Jaarrekening

2018 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.482.576  1.473.037  1.391.439

Inzet RNH regulier  1.454.156  1.444.763  1.374.880

Totaal lasten regulier  2.936.732  2.917.800  2.766.319

Baten:

Opbrengsten regulier  521.541  518.173  528.103

Totaal baten regulier  521.541  518.173  528.103

Saldo regulier - 2.415.191 - 2.399.627 - 2.238.216

Lasten:

Lasten incidenteel  978.188  1.844.910  471.150

Inzet RNH incidenteel  57.047  81.985  120.499

Totaal lasten incidenteel  1.035.235  1.926.895  591.649

Baten:

Opbrengsten incidenteel - -  130.365

Project subsidies  274.389  684.019  183.444

Totaal baten incidenteel  274.389  684.019  313.809

Saldo incidenteel - 760.846 - 1.242.876 - 277.840

Saldo Totaal - 3.176.037 - 3.642.503 - 2.516.057

Regulier

Incidenteel

Toelichting op onderscheid reguliere/incidentele baten en lasten

Jaarlijks terugkerende baten en lasten die voortvloeien uit 

reguliere bedrijfsvoering van het schap

baten en lasten die zich eenmalig of periodiek voordoen. Dat 

kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. 

Kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 

vallen hier ook onder.
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4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Begroting Begroting Jaarrekening

Omschrijving 2018 2017 2016

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier  1.454.156  1.444.763  1.374.880

Bestuurskosten  2.781  2.763  5.371

Kantoorkosten  33.225  33.010  27.807

Vervoerskosten  29.955  29.762  28.815

PR & marketing  9.957  9.893  12.099

Bedrijfskosten  1.414.250  1.405.117  1.336.928

Projectkosten*  1.021.733  1.913.480  565.538

Afschrijvingen  5.407  5.407  6.074

Rentekosten  503  500  455

Bijzondere baten en lasten -                   -                    - 0

Totaal lasten  3.971.967  4.844.695  3.357.969

Baten

Exploitatieopbrengsten  521.541  518.173  527.836

Financiële baten -                   -                    267

Overige opbrengsten -                   -                    130.365

Project subsidies  274.389  684.019  183.444

Totaal baten  795.930  1.202.192  841.912

Resultaat deelprogramma's  - 3.176.037  - 3.642.503  - 2.516.057

Bijdrage participanten  3.186.174  2.768.181  2.768.181

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten  10.137  - 874.322  252.124

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  380.194 -                    205.787

Onttrekking algemene reserve -                    - 576.412  - 55.000

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  372.700  372.700  495.565

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.  - 400.000  - 300.000  - 322.256

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen -                   -                    8.106

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen  - 342.757  - 370.610  - 80.078

Gerealiseerde resultaat -                   -                   -                        

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
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5. BEPALINGEN FINANCIEEL BEHEER

5.1 Inleiding

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);

2. de reserves;

3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

De reserves zijn: 1-1-2018 31-12-2018

a. Algemene reserve 1.253.947€  1.634.141€  

b. Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 821.803€     794.503€     

c. Bestemmingsreserve investeringen 346.913€     4.156€     

2.422.663€  2.432.800€  

Stille reserves

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

b. inventarisatie van de risico's

Jaarlijks worden de risico's gekwantificeerd, de laatste uitwerking is als bijlage bij de jaarrekening 

2016 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst 

weerstandsvermogen van € 670.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het 

niveau van de berekende risico's.

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de 

begroting van recreatieschap Groengebied Amstelland.  Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen 

in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de 

lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen 

te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, 

weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen 

en grondbeleid. 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Groengebied Amstelland in staat is middelen vrij 

te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct 

verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille 

reserves.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen 

en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken-  

en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn 

in relatie tot de financiële positie.

Binnen de begroting 2018 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om 

eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen. 

Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis, direct tot 

gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.
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c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

5.3.1 Wegen en fietspaden

5.3.2 Riolering

5.3.3 Water

5.3.4 Groen

5.3.5 Gebouwen

Er is besloten om het structurele beheertekort van € 800.000 waarvan sprake is, op te vangen door 

middel van een combinatie van bezuinigingsmaatregelen (ad € 150.000) een verhoging van de 

participantenbijdrage met € 400.000 en de verwerving van meer inkomsten (€ 250.000). 

Er bestaat echter nog onzekerheid over de haalbaarheid van de beoogde verwerving van € 250.000 

aan extra  inkomsten. Indien het niet mogelijk blijkt om de beoogde verhoging van de inkomsten te 

realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder moet worden verhoogd

De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van 

Groengebied Amstelland en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen 

aan het fonds Groengebied Amstelland. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en 

het wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve 

vanaf 2010 weer langzaam opgebouwd.Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. 

Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico’s.

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier 

onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis 

van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden bij de toezichtsrondes 

geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van 

de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties 

zijn aangesloten. Onderhoud vindt plaats als de noodzaak zich aandient.

Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala 

aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunten voor het beheer en 

onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van 

de watergangen.

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door 

aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, 

beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, 

dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien 

er op toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden 

c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers 

uitgevoerd. 
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5.4 Financiering

5.4.1 Algemeen

5.4.2 Risicobeheer

a. Kasgeldlimiet

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten) 3.971.967€  

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,2%

Kasgeldlimiet 325.701€     

b. Renterisiconorm

Het groengebied heeft geen leningen o/g dus de renteriscinorm is € 0,-

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit 

het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een 

looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel 

van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij 

(aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap 

moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij

aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te

beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de

begroting 2018 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld

bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende

kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie.De norm stelt dat per jaar maximaal 20%

van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de

onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van 

risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het 

treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen 

van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat 

uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn 

op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar 

financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en 

de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de 

financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en 

controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 

van de provinciewet.
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Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari -€         

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20%

a. Renterisiconorm -€         

b. Renteherziening op vaste schuld o/g -€         

c. Renteherziening op vaste schuld u/g -€         

d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c) -€         

e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen -€         

f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen -€         

g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f) -€         

h. Te betalen aflossing vaste schuld -€         

i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h) -€         

j. Renterisico op vaste schuld (d+g) -€         

Begroting beneden renterisiconorm

5.5 Bedrijfsvoering

5.6 Verbonden partijen

Provincie Noord-Holland

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

Gemeente Ouder Amstel

Gemeente Amsterdam

5.7 Grondbeleid

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan 

het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. 

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie 

Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als 

opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Het recreatieschap Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de 

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke 

Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, van 2009-2013. 

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 zijn het raamcontract en de 

dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een 

verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 zal de dienstverlening van 

Recreatie Noord Holland N.V. opnieuw geëvalueerd worden.
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6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 Vaststelling van het algemene bestuur

voorzitter,

Mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare 

vergadering van 5 juli 2017.
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MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2016-2022
Bedragen vanaf 2018 geindexeerd naar prijspeil 2017 (index 0,65%).

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 totaal

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

DIEMERPOLDERS

 -Overdiemen -                  

LANDINRICHTING

 -inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen PM PM PM -                  

ELSENHOVE

 -inr. gedeelte achter vm. PTT-huisje -                  

OUDERKERKERPLAS

 - inrichting noordelijke percelen Korte Dwarsweg PM PM

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

TOERISTISCHE OVERSTAPPUNTEN

 -realisatie TOP's Amstelland 112.013 22.085 134.098

DIEMERPOLDERS

 -wandelverbinding OOIJ-Overdiemen -                  

 -ruiterroute Diemerpolder PM PM -                  

Subtotaal -                  

INVESTERINGSPROGRAMMA DIEMERBOS

 -fietsbrug over de Gaasp 3.143 202.342 2.739 2.739 1.281.335 1.492.297

 -fietspaden Diemerbos fase 2 5.945 16.250 10.000 10.000 42.195

Subtotaal 1.534.491

OPWAARDERING GAASPERPLAS

 -hoofdroute noordoever 650.000 560.000 1.210.000

1.210.000

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

 -infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde -                  

 -infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas -                  

Actieprogramma Staatsbosbeheer -               -                  -                  

Uitvoeren/begeliding Uitvoeringsprogramma GGA 34.156     30.000        30.000        94.156        

Uitwerken communicatiestrategie 2.076       9.000          9.000          20.076        

Opwaarderen Gaasperplasgebied 26.766     33.600        -                  60.366        

Wandelnetwerk Gaasperplas / Diemerscheg 17.539     -                  -                  17.539        

Energie arboratorium Ouderkerkerplas 6.058       -                  -                  6.058          

Communicatie ontwikkeling Ouderkerkerplas 6.046       -                  -                  6.046          

Afschrijving pont Kalfjeslaan 5.407       5.407          5.407          16.221        

Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland 12.650     81.000        -                  93.650        

TOTAAL INVESTERINGEN 231.799   1.049.684   617.146      12.739  1.281.335   -       -       3.192.703   

PROJECT SUBSIDIES 151.722 679.074 274.389 12.739 1.281.335 -       -       2.399.258   

NETTO INVESTERINGEN 80.078     370.610      342.757      -             -                  -       -       793.445      
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN

Inleiding

Rubrieken

Bijdragen uit subsidies, fondsen en derden

TOELICHTING OP DE BEDRAGEN in 2018

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

Diemerpolders

- Overdiemen

- Landinrichting

Reservering inrichting van bij aankoop in gebruik gegeven percelen:

Zo goed als mogelijk wordt een inschatting gegeven van de verwachte bijdragen. Hierbij is uitgegaan van 

bestaande subsidieregelingen, afspraken over financiering uit het Fonds Groengebied Amstelland en 

afspraken over bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die 

hierover gedaan zijn.

Bij de vaststelling van het deelplan Diemerpolders in 1993 heeft het bestuur de kostenraming van het 

deelplan aangemerkt als leidraad voor de inrichting. Na inrichting van het Penbos, Overdiemen 1e fase en 

Diemerpolder resteert nog een bedrag van € 285.899 (pp 2018) voor inrichting van Overdiemen 2e fase. Er 

is nog geen zicht op besteding van deze gelden, aangezien niet alle gronden zijn verworven.

Bij de aankoop in het kader van de Herinrichting Amstelland van voor onteigening in aanmerking komende 

percelen zijn diverse afspraken gemaakt over een tijdelijke ingebruikgeving van delen van de aangekochte 

gronden aan de verkopende partij. Bij afloop van de gebruikstermijnen moeten deze percelen worden 

toegevoegd aan de respectievelijke recreatiegebieden. Hiervoor zijn PM-posten opgenomen.

Het meerjareninvesteringsschema is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het schema is 

een voortschrijdend programma. De bedragen per project zijn in het verleden vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur. Door verschuivingen in de planning van de uitvoering, veroorzaakt door vertragingen of 

nieuwe inzichten, wordt elk jaar een nieuw vijfjaarlijks schema opgesteld. Daaruit wordt de jaarrekening van 

het vorige jaar, de begroting van het eerstvolgende jaar en, zonodig, een wijziging van de begroting van het 

lopende jaar afgeleid.

Het meerjareninvesteringsschema is ingedeeld in drie rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor 

Amstelland), Nieuwe ontwikkelingen en Aanvullende voorzieningen.

De rubriek Afronding Basisplan bevat de projecten die zijn genoemd in de actualisering van het Basisplan: 

de nota Kiezen voor Amstelland. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 7 december 2005 een besluit over 

genomen.

In de rubriek Nieuwe ontwikkelingen worden de projecten genoemd waarvan met enige waarschijnlijkheid 

gesteld kan worden dat die te zijner tijd door Groengebied Amstelland zullen worden uitgevoerd. Hiervoor 

moeten soms nog bestuursbesluiten worden genomen.

In de rubriek Aanvullende voorzieningen staan projecten die in bestaande recreatiegebieden worden 

gerealiseerd ter aanvulling van de reeds aanwezige voorzieningen. Over het algemeen zijn deze niet 

subsidiabel.
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UITVOERINGSPROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND

Verbeteren recreatieve infrastructuur

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Investeringsprogramma Diemerbos

-     Fietspaden Diemerbos fase 2

Opwaardering Gaasperplas

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

Aanvullende werkzaamheden

-

DEKKING

Bij de Aanvullende Voorzieningen betreft het projecten die over het algemeen niet subsidiabel zijn.

Het bestuur heeft in 1995 € 113.445 gereserveerd om de realisatie van horeca te bevorderen. Het 

budget is bestemd voor infrastructurele voorzieningen, zoals toegangswegen en 

nutsvoorzieningen, waarvoor de kosten een te grote last zouden vormen voor een exploitant. Tot 

op heden is dit bedrag niet benut en geïndexeerd tot € 138.686 (pp 2018).

Voor de realisatie van de Toeristische Overstappunten is subsidie verkregen van de provincie Noord-

Holland en een bijdrage uit het programma Mooi Amstelland.

Voor de fietspaden Diemerbos fase 2 en de fietsbrug over de Gaasp zijn verschillende subsidies toegekend 

door Europa en de Provincie Noord-Holland, alsmede bijdragen vanuit het Investeringsprogramma 

Diemerbos. Voor de fietsbrug bedraagt de netto bijdrage van Groengebied Amstelland een vast bedrag van 

€ 400.000, die in 2014 is één keer is gestort op de Projectrekening Diemerbos bij het Nationaal 

Groenfonds. De fietspaden Diemerbos fase 2 worden gefinancierd vanuit het Gebiedsfonds Diemerbos 

zonder eigen bijdrage van Groengebied Amstelland.

-     In 2015 is een besluit genomen over de realisatie van Toeristische Overstappunten in Amstelland. Dit 

project is in 2016 gerealiseerd. In 2017 vindt de financiële afwikkeling plaats.

-     Een voorstel voor realisatie van een ruiterroute door de Diemerpolder is in het bestuur aangehouden. In 

2017 wordt een alternatief onderzocht.

-     Fietsbrug over de Gaasp: De uitvoering is in 2014 gestart met de opritten aan de oostzijde van de 

Gaasp. Het project loopt door tot 2020.

In 2014 is Groengebied Amstelland projecttrekker geworden van de realisatie van enkele 

fietspaden in het Diemerbos. De realisatie hiervan vindt plaats in 2015. Na 2015 worden kosten 

gemaakt voor begeleiding van het Investeringsprogramma Diemerbos (beheer projectrekening 

Groenfonds en coördinatie subsidieverlening door de provincie) op dit project geboekt. Voor 2016 

komen daar nog de kosten bij voor bewegwijzering.

-     In 2016 heeft het bestuur besloten tot realisatie van een recreatieve hoofdroute aan de noordzijde van 

de Gaasperplas.
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BIJLAGE 2: TARIEVENTABEL

1. DOCUMENTEN

Aard van de dienstverlening Tarief

1.1
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op 

basis van registratie belangstellenden
Nihil

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke 

A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)

Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd

2. ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN

Aard van de dienstverlening Tarief

2.1
Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 

15 minuten, eerste kwartier gratis.

€ 15,- per 

kwartier of 

gedeelte 

daarvan

3.
VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE 

VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP

Aard van de dienstverlening Tarief

€ 50,- per keer

€ 250,- per jaar

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen:

- voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,-

- jaarvergunning venten, per jaar € 250,-

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen 

vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie:

-       voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,-

-       jaarstandplaats € 250,-

3.5
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per 

dagdeel
€ 250,-

van € 250,- 

tot € 750,-

3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), 

particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-

3.8

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en 

recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per 

ontheffing

€ 50,-

3.9

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen 

aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van 

schade!), per keer

€ 150,-

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een 

periode van maximaal 3 maanden
€ 50,-

-       voor elke verlenging met maximaal drie maanden € 50,-

3.3

1.2 € 0,40

Behorend bij de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het 

Recreatieschap Groengebied Amstelland op 10 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de 

vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

3.2
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals 

skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

3.1 art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) n.v.t.

3.4

3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices 

(art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

3.10
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Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht 

bezoekersaantal

-       van 50 tot 100 personen, per keer € 50,- *)

-       meer dan 100 personen, per keer € 150,- *)

N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente

3.12 Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode € 50,-

3.13 Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV € 150,-

-       sport- en speldagen van scholen;

-       benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;

-       familiebijeenkomsten tot 100 personen;

-       kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;

-       kleinschalige sportactiviteiten.

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het 

recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerken als er ontheffing van de 

Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling 

van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag. 

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze 

mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is 

en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of 

gebruik door anderen wordt geweerd.

3.11
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TARIEVEN VERHUUR WESTER AMSTEL (bedragen incl. 21% btw)

INTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per

s morgens  smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo

Expositieruimte 85,75€      85,75€       182,50€     171,50€   24,50€    36,50€    1 1/2 2

Vergaderzaal 85,75€      85,75€       182,50€     171,50€   24,50€    36,50€    1 1/2 2

Keuken 43,75€      43,75€       92,50€       87,50€     12,50€    18,50€    1 1/2 2

Gebruik koffieautomaat

Inzet personeel 200,00€    200,00€     220,00€     400,00€   50,00€    55,00€    1 1/2 2

Inzet personeel 200,00€    200,00€     220,00€     400,00€   50,00€    55,00€    1 1/2 2

Verzorging stoelen ed. actie door organisator

Verzorging catering actie door organisator

Verzorging geluid via aanwezige geluidsinstallatie 12,50€        

Gebruik PC + Wifi 15,00€    15,00€    

EXTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per

s morgens  smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo

Gehele buitenruimte 360,50€    360,50€     800,00€     772,50€   103,00€  160,00€  1 1/2 2

Voor- en siertuin 50,75€      50,75€       110,00€     108,75€   14,50€    22,00€    1 1/2 2

P-plaats + fietsenstalling 50,75€      50,75€       110,00€     108,75€   14,50€    22,00€    1 1/2 2

Weiland 73,50€      73,50€       228,75€     157,50€   21,00€    30,50€    1 1/2 2

Boomgaard 73,50€      73,50€       228,75€     157,50€   21,00€    30,50€    1 1/2 2

Oprijlaan (grind) 122,50€    122,50€     476,25€     262,50€   35,00€    63,50€    1 1/2 2

Aansluiting  water 63,00€      63,00€       206,25€     135,00€   18,00€    27,50€    

Aansluiting electra 63,00€      63,00€       206,25€     135,00€   18,00€    27,50€    

verzorging mobile WC actie door organisator

EXTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per

s morgens  smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo

Verzorging  P bij de boer 125,00€   

Gebruik steiger 61,00€     

verzorging tenten actie door organisator

VASTE KOSTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per

s morgens  smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo

Administratiekosten 60,50€        

Schoonmaakkosten 60,50€        

Borgsom 300,00€      

Tijdelijke overeenkomst/ administratiekosten 36,50€        

toeslag

toeslag

toeslag

toeslag
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BIJLAGE 3 KAART 
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4.b Lange termijn agenda

1 Lange termijn agenda 

Planning 2017 (stand van zaken 100517)

Onderwerp Bron Programma B&W Commissie Raad Opmerkingen

Notitie transitie naar transformatie begroting 2017 1 2018

Cliëntervaringsonderzoek begroting 2017 1 29-06-17 6-07-17

Beleid privacy-en gegevensbeheer begroting 2017 1 PM

Beleidsplan Jeugd 2017-2020 college-agenda en begroting 2017 1 9-2-2017 16-2-2017 vastgesteld

Evaluatie minimabeleid college-agenda en begroting 2017 1 5-10-17 12-10-17

Beleid schuldhulpverlening begroting 2017 1 29-8-2017 5-10-17 12-10-17 startnotitie 7 maart 2017

Nieuwbouw scholen begroting 2017 1 mogelijk besl.v.

Alcohol-en drugsbeleid begroting 2017 1 7-12-17 14-12-17 startnotitie

Cultuurbeleid begroting 2017 1 5-10-17 12-10-17 startnotitie nog bespreken

Sportbeleid college-agenda 1 8-06-17 15-06-17

Speelplaatsenbeleid actualisatie 1 7-12-17 14-12-17 startnotitie

Maatschappelijke Agenda (subsidiebeleid) college-agenda/begroting 2017 1 7-12-17 14-12-17 afhankelijk van visie 2030.

Kwaliteitsverordening VTH begroting 2017 2 april-mei 28-09-17 12-10-17

Handhavingsmeerjarenbeleidsplan 2017-2020 begroting 2017 2 april 28-09-17 12-10-17

Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties begroting 2016 2 2-02-17 16-02-17 vastgesteld

Bestemmingsplan Ronde Hoep begroting 2017 2 2018

Ruimtelijk-economische visie ABP begroting 2017 2 juli /oktober 2017

Exploitatieplan ABP/fin.besluiten begroting 2017 2 eind 2017/2018

Bestemmingsplan ABP begroting 2017 2 2018

Beelkwaliteitsplan ABP begroting 2017 2 30-11-17 14-12-17 mogelijk ook 1e kw.2018

Besluitvorming woonschepen 30-11-17 14-12-17

A9/Onderhoud wegen begroting 2017 2 PM

Lokaal duurzaamheidsplan begroting 2017 2 1-06-17 15-06-17 startnotitie besproken

Begraafplaats Karssenhof college-agenda 2 PM

Huisvestingsverordening actualisatie 2 20-dec-16 2-02-17 16-02-17 vastgesteld

Verordening WMO actualisatie 1 20-dec-16 9-02-17 16-02-17 vastgesteld

DNK: structuurvisie college-agenda en begroting 2017 2 2018/2019

DNK: MER begroting 2017 2 dec/jan notitie tbv MER

DNK: samenwerkingsovereenkomst begroting 2017 2 jun-17 ntb

Evenementenbeleid Planning 2016 2 2-02-17 16-02-17 vastgesteld

Afvalbeleid Begroting 2017 2 okt.17 30-11-17 14-12-17

Verordening kabels en leidingen actualisatie en harmonisatie 2 2-11-17 9-11-17

Parapluplan evenemententerreinen Evenementenbeleid 2 2018

Bestemmingsplan Urbanusterrein Begroting 2017 2 PM

Bestemmingsplan Schoolweg 2 PM

Bestemmingsplan Post NL 2 28-09-17 12-10-17

Bestemmingsplan Compierterrein 2 28-09-17 12-10-17



Bestemingsplan woninbouw manege 2 30-11-17 14-12-17

Bestemmingsplan Holendrechterweg 54 2 PM

Begroting 2018 VT en Centrum Seksueel Geweld  gem. regeling 1 8-06-17 15-06-17 op agenda raad

Centrumplan (visie en uitwerkingsvarianten) begroting 2017 2 2018

Entrada-stedenbouwkundige visie 2 28-09-17 12-10-17

Entrada-stedenbouwkundig/beeldkwal.plan 2 2018

Bestemmingsplan Entrada 2 2018/2019

Structureel

regionale samenwerking gem. regeling 3 als het aan de orde is

jaarrekening/begroting Veiligheidsregio gem. regeling 3

jaarrekening/begroting GGD gem. regeling 1 8-06-17 15-06-17

voortgangsrapportage cal.berging De Ronde H. college-agenda 2 via nieuwsbrieven

Monitor Sociaal Domein college-agenda 1 ter kennisname (4 x per jr) 

Begroting Gemeentewet 3 19-10-17 9-11-17

Jaarrekening Gemeentewet 3 22/29-6-2017 6-07-17

Bestuurlijke stukken Duo+ Gemeenschappelijke regeling 3 29-06-17 6-07-17

Ter kennisname

VVE-middelen begroting 2017 1 ter kennisname

Kernteam begroting 2017 1 ter kennisname

Werkplan integraal veiligheidsbeleid college-agenda 3 20-12-17 ter kennisname

Evaluatie Samen maken we O-A(participatie) Visie veranderende samenleving 3 29-06-17 ter kennisname/bespreking

Beleidsregels WMO Beleidsplan WMO 1 30-06-16 ter kennisname

Uitvoeringsplan Jeugd nota jeugdbeleid 1 dec.17 ter kennisname

Hondenbeleid begroting 2017 2 sept. 17 ter kennisname

Gemeentelijk rioleringsplan begroting 2017 2 dec.17 ter kennisname

Groenbeheerplan begroting 2017 2 sept. 17 ter kennisname

Handhavingsjaarplan 2017 college-agenda 2 april 1-05-17 ter kennisname

Communicatiebeleidsplan college-agenda en begroting 2017 3 12-04-17 startnotitie, tkn

Beheerplan en voorziening wegen begroting 2017 2 ter kennisname

Renovatie Rijksstraatweg (fietsplan) begroting 2017 2 dec.17 ter kennisname

Stationsomgeving van der Madeweg begroting 2017 2 aug-17 ter kennisname (memo)

Amstelbrug begroting 2017 2 ter kennisname

Niet ingepland

Wijziging tarieventabel leges 3 16-02-17 vastgesteld

Controleprotocol 3 16-03-17 vastgesteld
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