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Namens de werkgroep Echt Duurzaam Spaarnwoude, waarin vertegenwoordigd de bewoners,
omwonenden, recreanten en ondernemers uit het recreatiegebied Spaarnwoude, richten wij ons tot
ieder lid van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude en alle raadslieden van de vijf participerende gemeenten.
Wij zijn onaangenaam verrast door het feit dat het recreatieschap Spaarnwoude de ambitie heeft
aangegeven om het aantal festivals in Spaarnwoude te maximaliseren. Als direct betrokkenen
nodigen wij u uit om in een gesprek onze visie op deze ontwikkeling met u te bespreken.

Doelstelling Spaarnwoude
Het recreatiegebied Spaarnwoude werd in de 70er jaren ingericht teneinde het open karakter, de
cultuurhistorische, natuur en recreatieve waarden van het gebied gelegen tussen Hoofddorp,
Haarlem, IJmuiden en Amsterdam, op een evenwichtige manier te ontwikkelen en behouden.
Teneinde deze doelstelling te verwezenlijken werd de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude ingesteld.

Grootschalige muziekevenementen
De plannen van het recreatieschap Spaarnwoude beogen het recreatiegebied Spaarnwoude door te
ontwikkelen tot één groot evenemententerrein waarin 230 dagen per jaar evenementen worden op
en afgebouwd; en 32 geluidsdagen en avonden per jaar worden vergund. Deze plannen staan haaks
op de bovengenoemde doelstelling. Het lijkt er nu op dat het recreatiegebied Spaarnwoude wordt
aangewend om de Gemeenschappelijke Regeling in stand te houden.

Geen financiën
Het is algemeen bekend dat het recreatieschap Spaarnwoude minder geld te besteden heeft. De
bezuinigingsmaatregelen die de afgelopen jaren door het recreatieschap zijn genomen, betreffen
maatregelen om te besparen op onderhoud. De percelen worden al jaren niet meer onderhouden.
Wegbeheer en wegbewijzering wordt niet meer uitgevoerd; Speeltoestellen voor kinderen worden
verwijderd; Het riool wordt niet onderhouden; Openbare toiletten worden gesloten; De pacht wordt
verviervoudigd; De openbare verlichting ,"een signaalfunctie", (gelukkig tijdelijk) uitgedaan; En nu
zou het gebied dus moeten worden omgevormd tot een evenemententerrein.
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Werkgroep Echt Duurzaam Spaarnwoude
De werkgroep Echt Duurza a m Spa a rnwoude sta a t voor het behoud va n het open ka ra kter va n het
recreatiegebied Spaarnwoude. Daarnaast stellen wij ons ten doel de leefba a rheid va n onze
woonomgeving te behouden en te beschermen. Tot slot beogen wij de na tuur- en cultuurhistorische
waarde van Spaarnwoude te behouden en te beschermen. Spa a rnwoude ma a kt immers deel uit va n
het Na tuur Netwerk Nederla nd, beschreven in het Progra mma Groen van de Provincie Noord
Holland. Ook vormt het recrea tiegebied een bela ngrijk onderdeel va n het Oer-IJ.
Wij hebben concrete plannen voor bezuinigingen die Echt Duurza a m zijn. Het recrea tiegebied beva t
namelijk een ongekende scha t aan duurzame mogelijkheden. Wij willen gra a g in een dia loog onze
standpunten na der toelichten. Wij nodigen u daarom va n ha rte uit voor een gesprek.

Met vrientìèlijke groeten.
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Echt Duurzaam Spa a rnwoude is een initiatief van: bewoners van de gemeente Velsen, ondernemers
in Spaarnwoude, ruiters, golfers, wandelaars, natuurliefhebbers, modelbouwers, fietsers, hardlopers,
vissers, zwemmers.

