Beleidsplan Stichting Alkmaardermeeromgeving
1. Aanleiding
Dit beleidsplan maakt deel uit van de doorstart van de Stichting in 2020 en vervangt het beleidsplan
van 14 november 2017. Het nieuwe beleidsplan is vastgesteld op 9 september 2020 en is geldig tot
eind 2023.

2. Doelstelling
2.1. Wat wil de Stichting bereiken
De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het groene buitengebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum,
Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest in de gemeenten Castricum en Uitgeest.
Dat gebied omvat van west naar oost, over een afstand van nog geen 10 km, een even divers
als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het
Alkmaardermeer en Uitgeestermeer, met diverse cultuurhistorische componenten. Gelegen
aan de noordrand van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze
groene oase van grote waarde voor mens en natuur.
De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap:






het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders
de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen
de restanten van de Oer-IJ delta
de bijzondere natuurwaarden, zoals duinvegetatie en weidevogels
de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer

De Stichting wil het draagvlak voor het bovenstaande verbreden en versterken. Zij doet dit door
de kennis over en de waardering voor het landschap bij het publiek te vergroten.
2.2. Hoe wil ze haar doelen bereiken
De Stichting houdt zich bezig met een breed scala van zaken die de kwaliteit van het
buitengebied in en rond de gemeenten Castricum en Uitgeest raken. Als het gaat om aantasting
van het gebied zal zij gevraagd en ongevraagd haar adviezen en bezwaren naar voren brengen.
Zij trekt hierbij zoveel mogelijk op met andere lokale, provinciale en landelijke natuur- en
milieuorganisaties.
Het kan gaan om relatief kleine problemen, zoals het te vroeg maaien van wegbermen, tot
zaken die een grote en blijvende impact hebben op ons leefgebied, bijvoorbeeld de plaatsing
van windturbines en zonneparken. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van
inspraakprocedures. Eventueel gecoördineerd met andere organisaties.
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De Stichting hecht waarde aan goed luisteren naar partijen om te komen tot een afweging van
belangen en het vinden van werkbare oplossingen. In dit proces weegt het behoud van de
kwaliteit van ons landschap zwaar. Immers, eenmaal verloren komt die kwaliteit nooit meer
terug!
2.3. Werkgebied van de Stichting
De Stichting richt zich op het buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest, waarin
gelegen de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

3. Organisatie
3.1. Bestuur
Belangrijke beslissingen worden genomen door het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit het
Dagelijks Bestuur, aangevuld met de coördinatoren van de Afdelingen. Het Dagelijks Bestuur is
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Stichting. Het onderhoudt contacten met
overheden en relevante organisaties. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter,
secretaris en penningmeester, naar behoefte aangevuld met een of meer bestuursleden.
3.2. Afdelingen
Vrijwilligers vormen twee Afdelingen: een voor de gemeente Castricum en een voor de
gemeente Uitgeest. De Afdelingen zijn de ogen en oren van de Stichting. Elke Afdeling heeft
een coördinator die rapporteert aan het bestuur. Afdelingen volgen alle activiteiten in het
buitengebied van hun gemeente en de plannen die gemeenten daartoe maken. Zij beoordelen
de invloed op de landschappelijke kwaliteiten. Indien nodig ondernemen de Afdelingen actie,
gecoördineerd door het bestuur.
3.3. Werkgroepen
Voor gebiedsoverstijgende ontwikkelingen kan het bestuur werkgroepen instellen. Deze
bestaan uit vrijwilligers, eventueel aangevuld met personen van buiten de Stichting, met
expertise in het specifieke onderwerp. Voorbeelden zijn de Regionale Energiestrategie (RES),
die zich richt op het opwekken van meer schone energie in Nederland en de nieuwe
Omgevingswet die 1 januari 2022 moet ingaan.
3.4. Vrijwilligers
Alle activiteiten binnen de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zijn de oren, ogen
en handen van de Stichting. Vrijwilligers zetten zich in voor de doelen van de Stichting in de
gemeenten Uitgeest en Castricum. Dit in het kader van de in secties 3.1 t/m 3.3 geschetste
organisatie. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding.
3.5. Donateurs
Om haar werk te kunnen doen en onafhankelijk te blijven, is de Stichting volledig afhankelijk
van de jaarlijkse bijdragen van haar donateurs en van eenmalige giften. Van geen enkele
overheid, politieke organisatie of commerciële partij wordt subsidie ontvangen. Tegelijkertijd
zijn donateurs belangrijk, omdat ze de Stichting opmerkzaam maken op ontwikkelingen die de
kwaliteit van ons buitengebied aantasten. Om haar waardering te tonen ontvangen de
donateurs een maal per jaar het Voorjaarsbericht en worden ze uitgenodigd voor een excursie
in het voorjaar en een lezing in het najaar. Verder kunnen zij, maar ook niet-donateurs,
informatie vinden op de website.
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3.6. Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en besluiten van de Stichting.
Deze taak is gedelegeerd aan de Penningmeester. Inkomsten worden verkregen uit jaarlijkse
donaties en eenmalige giften. De Stichting heeft de ANBI status.
3.7. Jaarverslag
De Stichting publiceert elk voorjaar een verslag van haar activiteiten en de financiële
ontwikkelingen in het voorafgaande jaar.
3.8. Privacy
De Stichting publiceert op haar website een privacy verklaring.

4. Verbreding van activiteiten
4.1. Inleiding
De Stichting heeft tot nu toe zich geconcentreerd op het behoud en de versterking van de
natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het buitengebied van de gemeenten
Castricum en Uitgeest. Dat blijft een kernpunt in het beleid van de Stichting. Zij overweegt om
een aantal aanvullende activiteiten te starten, die het bovenstaand kerndoel ondersteunen.
Deze worden hieronder beschreven.
4.2. Uitbreiding werkgebied
Nagegaan zal worden of het haalbaar is om het werkgebied van de Stichting uit te breiden met
de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Landschappelijk en cultuurhistorisch zou dit een
logische stap zijn, omdat het, evenals de gemeenten Castricum en Uitgeest, één geheel vormt
als Oer-IJ gebied. Geïnventariseerd zal worden wat nodig is aan o.a. menskracht, financiën en
communicatie en of er interesse is bij de bewoners van die twee gemeenten. Op basis van de
uitkomsten zal een uitvoeringsplan worden gemaakt en een beslissing worden genomen.
4.3. Beeldbank
De Stichting treft voorbereidingen voor het opzetten van een publiek toegankelijke en
doorzoekbare beeldbank van ong. 2000 foto’s van het gehele buitengebied van Castricum en
Uitgeest en wijdere omgeving.
Dit beeldmateriaal is beschikbaar gesteld door een van de vrijwilligers. Foto’s en ander
materiaal, van andere personen, kunnen aan de beeldbank worden toegevoegd. De foto’s zullen
beschikbaar gesteld worden aan derden. De beeldbank documenteert het buitengebied en kan
op die manier laten zien wat verandert, beter wordt of wordt beschadigd. Tegelijkertijd kan mbv
de beeldbank dieper inzicht gegeven worden over de ontstaansgeschiedenis van onze
leefomgeving in het verre en meer nabije verleden.
4.5. Communicatie
De Stichting is voornemens frequenter en systematischer te communiceren met instanties en
inwoners in de betrokken gemeenten.
4.6. Samenwerking
De Stichting is begonnen de samenwerking met andere lokale historische en natuur organisatie
te versterken. Doel is de invloed op overheden en beheers instanties te vergroten.
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4.7. Werving van donateurs
Werving van donateurs en is van levensbelang voor het voortbestaan van de Stichting. Een
goed doordachte, goed voorbereide en gecoördineerde campagne is essentieel.

5.

Streefcijfers 2021






350 donateurs met gemiddelde bijdrage van €15
30% van de inwoners in het gebied is bekend met de Stichting (op basis van steekproef)
90% van de vrijwilligers is tevreden over het functioneren van de Stichting
ten minste 2 actieve Afdelingen
2 - 5 effectieve Werkgroepen

6. Algemene informatie









contact: secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl
website: https://www.alkmaardermeeromgeving.nl/nl/
korte naam: Stichting Alkmaardermeeromgeving
formele naam: Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de
Alkmaardermeeromgeving
Rabobank: IBAN NL72 RABO 0155 1823 66 t.n.v. Stichting tot Behoud van Natuurlijke en
Cultuurhistorische Waarden
Kamer van Koophandel: 41240561
Fiscaal nummer: 816.788.455
Privacy verklaring: <<link>>

Castricum,
9 september 2020
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