Bijlage: lijst met antwoorden op de reacties en
vragen conceptvisie GAB
Toelichting
Door het vrijgeven van de conceptvisie en de opgehaalde informatie bij inspreekavonden zijn er bijna
tachtig reacties en vragen ontvangen. Deze zijn eerst onderverdeeld naar een vijftal onderwerpen en
daarna zijn de gerubriceerde vragen en reacties van een antwoord c.q. reactie voorzien. Per onderdeel
zijn enkele belangrijke onderwerpen benoemd en waar mogelijk zijn vragen en/of reacties zo veel
mogelijk samengevoegd. Daarmee wordt een duidelijker beeld geschetst en kan de verdere verwerking en
beantwoording naar alle respondenten vergemakkelijkt worden.
De verdeling in de vijf categorieën is als volgt:
1. Reacties ruimtelijke-, ontwikkelings- en expliciete vragen
2. Afkeurende reacties
3. Reacties beheer en inrichting
4. Reacties/vragen om betrokken te worden
5. Reacties met complimenten/steun

1. Reacties ruimtelijke-, ontwikkelings- en expliciete vragen
Via de website zijn diverse vragen en opmerkingen geplaatst over beheer en ontwikkeling van het
recreatiegebied. In deze memo wordt beantwoord hoe met deze opmerkingen in de visie rekening wordt
gehouden. Dit is terug te voeren op 9 hoofdonderwerpen, waarvoor geclusterde beantwoordingen zijn
opgesteld:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Natuur, landschap en rust
Energie opwekken
Bebouwde functies (w.o. horeca)
Zwemgelegenheden
Routes
Belevenissen en activiteiten
Promotie
Individuele vragen

Opmerking vooraf:
Vanwege de huidige situatie rondom “covid-19” zijn veel nieuwe voorstellen uit de visie thans niet
haalbaar. De waarde van het gebied voor buitenleven is nu het belangrijkst. Tegelijk wordt er vooralsnog
uitgegaan van herstel van recreatiebehoeften en -mogelijkheden de komende jaren en dat ondernemers
weer kunnen investeren in recreatiethema’s.
a) Natuur, landschap en rust
(o.a. vraag 10, 14, 44)
Er zijn veel reacties waarin gevraagd wordt natuur, landschap en rust in het gebied voorop te stellen. Dit
duidt op belangstelling voor enerzijds behoud van natuurbeleving als vorm van ‘rustige recreatie’ en
anderzijds voor behoud van diverse niet toegankelijke natuurgebieden. Het recreatieschap heeft als
toekomstbeeld het prachtige landschap verder te versterken.
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Recreatie, landschap en natuur krijgen daarbij als een doorlopend en samenhangend geheel vorm. Het
gebied gaat hiermee een grotere bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit,
het halen van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en de regionale economie. In de visie is daarmee
een vernieuwend perspectief op de gebieden Geestmerambacht, Park van Luna en Groene Loper
neergelegd. Natuur gaat niet ten koste van recreatie, maar de kwaliteiten van zowel natuur als recreatie
worden vergroot, gecombineerd en ze versterken elkaar. Het recreatieschap is van mening dat in de visie
een gebalanceerde ontwikkeling van recreatie en natuur wordt voorgestaan.
Daarbij zetten we sterk in op natuurwaarden zoals b.v. het creëren van gevarieerde vegetatie, het
vergoten van de insectenrijkdom, het behoud en versterken van vogels van bos, water en moeras, zowel
voor broedvogels, pleisteraars en doortrekkende vogels in voor en najaar en het behouden en versterken
van de bijzondere betekenis van het gebied voor vleermuizen. Het recreatieschap gebruikt de visie om
zowel de ontwikkeling van natuur als van recreatie te ondersteunen. Deels kan dit binnen hetzelfde
gebied (sommige natuurwaarden zijn niet verstoringsgevoelig) en deels apart door zonering. Het
recreatiegebied fungeert als tegenhanger van het dichte stedelijke gebied, met kwaliteiten als rust en
ruimte. Door het gebied liggen routes voor fietsen, wandelen en kano’s. Er komen enkele extra
verbindingen.
Het gebied is waardevol op veel doelen: natuur, landschap, cultuurhistorie, toerisme-recreatie. Daarom
wordt met zones gewerkt waar behoud en bescherming gelden en waar passende recreatieve
vernieuwing of verandering mogelijk is. Dat laatste heeft vooral betrekking op al bestaande intensiever
gebruikte toeristisch-recreatieve plekken. Die vernieuwing of verandering is wenselijk om ook nieuwere
of moderne vormen van ontspanning en recreatie te bieden waar vanuit de samenleving behoefte aan is.
En daarnaast beiden ontwikkelingen de mogelijkheid om inkomsten te genereren waardoor het beheer en
onderhoud van het gebied duurzaam kan worden gefinancierd. Voor alle nieuwe ontwikkeling (dus ook de
gebouwen) geldt dat deze ‘natuurinclusief’ worden uitgevoerd: bijdragend aan betere lokale biodiversiteit
en natuurwaarden.
De visie is beleid op hoofdlijnen, waarbij voor die ontwikkelplekken breed wordt ingezet, op meerdere
doelgroepen. In het uitvoeringsprogramma wordt per plek uitgewerkt wat haalbaar en wenselijk is. Bij die
uitwerking zal participatie en betrokkenheid een belangrijke plek innemen, om informatie en
gebiedskennis met belanghebbenden en geïnteresseerden te delen en samen mee te denken over
verbeteringen en keuzes.
In het verlengde hiervan verwijzen wij tevens naar het kopje ‘bebouwde functies’.
b) Energie opwekken
(o.a. vraag 11, 12, 15, 24, 29)
Het recreatieschap wil bijdragen aan de regionale energietransitie. Dit is in aansluiting op de
zoekgebieden zoals opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland. Het schap
neemt daarin haar kerntaken voorop: het voorzien in mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie) in
een aantrekkelijk landschappelijk decor met gevarieerde natuur-, milieu- en cultuurhistorische waarden.
Als dit past bij de ambities, andere ontwikkelingen niet belemmert en opbrengsten ten goede komen aan
het gebied, is het denkbaar ruimte te maken voor alternatieve energiebronnen.
De insteek van het schap is in ieder geval zonnepanelen en biomassa. Voor zonnepanelen wordt
uitgegaan van multifunctioneel ruimtegebruik, zoals boven parkeerterreinen en speelplaatsen. Voor de
meren zal de haalbaarheid worden onderzocht voor het plaatsen van drijvende zonnepanelen.
De mogelijkheden van energieopwekking aansluitend bij het beheer van het gebied is het gebruik van
waterplanten, kroos en maaisel als biomassa. Andere voorbeelden zijn binnen het beheergebied van het
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schap delen geschikt maken voor waterberging voor piekopvang, aanleg van bospercelen (CO2-reductie),
stimuleren van duurzame en circulaire landbouw, selecteren bij ondernemersplannen op duurzaamheid,
bijvoorbeeld bijdrage aan circulaire ontwikkeling op project- en gebiedsniveau. Windturbines in dit gebied
zijn lastiger in te passen. Vanwege zicht en geluid, vanwege vogels (de meren trekken veel water-, trek- en
weidevogels aan) en de Zomerdel en omliggend gebied zijn onderdeel van het NNN. Met kennis van deze
waarden in het gebied zullen vervolgens de gemeente en regio een rol hebben in de afweging waar wel
en geen windturbines kunnen komen.
c) bebouwde functies
(o.a. vraag 44, 58, 75, 79)
Op verschillende punten wordt aandacht gevraagd op de impact op het gebied van nieuwe gebouwde
voorzieningen: restaurant, hotel, congres, wellness e.d. en met name ook de drukte die dit teweeg kan
brengen. Dat in die visie enige ruimte voor nieuwe voorzieningen wordt geboden is om drie redenen van
belang: vernieuwen sleetse of verouderde functies, nieuwere of moderne vormen van ontspanning en
recreatie bieden waar vanuit de samenleving behoefte aan is en bijdrage aan inkomsten recreatieschap.
Vooropgesteld kiest het schap daarbij voor een beperkte schaalgrootte van functies: passend bij het
buitengebied en voldoen aan ‘natuurinclusief bouwen’, zoals genoemd onder het kopje natuur, landschap
en rust. Ook andere spelregels gelden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 en 6 van de visie. Uiteindelijk zal
uit ondernemersplannen moeten blijken wat wel en niet haalbaar is. In het uitvoeringsprogramma wordt
per plek naast haalbaarheid ook wenselijkheid uitgewerkt. Bij die uitwerking zal participatie en
betrokkenheid een belangrijke plek innemen, om informatie en gebiedskennis met belanghebbenden en
geïnteresseerden te delen en samen mee te denken over keuzes en oplossingen. Ondernemers die al in
het gebied actief zijn worden uiteraard betrokken.
d) zwemgelegenheden
(o.a. vraag 23, 25, 26, 27)
Diverse vragen betreffen het zorgen voor een ruimere gelegenheid tot zwemmen, het vergemakkelijken
van het in- en uit water gaan op sommige plekken en speelattributen zoals duiksteigers en waterglijbaan
(met name Park van Luna). Bij het uitvoeringsprogramma worden deze wensen meegenomen en wordt in
samenwerking met betrokkenen beoordeeld wat wenselijk en mogelijk is. Het is belangrijk om te melden
het realiseren van een duikplatform vereist dat het gaat om een zwemlocatie met permanent toezicht. En
daar is op dit moment (nog) geen sprake van.
Ook was er een vraag specifiek om het tegengaan van blauwalg. Dat is en blijft een belangrijk punt bij het
onderhoud waarbij geldt dat hierover ook de samenwerking met het hoogheemraadschap nodig is.
e) routes
(o.a. vraag 4, 5, 9, 16, 30a!, 32,
Meerdere respondenten wijzen op het belang van doorgetrokken vaarverbindingen zodat de
bereikbaarheid van andere gebieden toeneemt en je kan “rondvaren”. Dat geldt zowel voor het
Geestmerambacht, het Park van Luna als de Groene Loper. Daarbij is het Kanaal Omval-Kolhorn een
prachtige verbindingsroute naar andere gebieden maar voorlopig ook de ontbrekende schakel in de oostwestverbinding. Het realiseren van de ontbrekende schakels in de diverse waterverbindingen heeft
daarom een hoge prioriteit in de visie.
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Verder wijzen diverse respondenten op de mogelijkheid om ook de loop- en fietsroutes aan te pakken.
Daarbij wordt voorgesteld de fiets- en wandelpaden gescheiden aan te leggen. Hiermee ook
voorsorterend op een toenemend recreatief gebruik en de verschillen in snelheden tussen wandelaars en
fietsers. Tegelijk kan rekening worden gehouden met de toegankelijkheid voor gebruikers van boosters,
rolstoelen en andere hulpmiddelen.
f) Activiteiten en belevenissen
Bij veel vragen en reacties gaat het om activiteiten en belevenissen in de brede zin van het woord. De
huidige activiteiten zijn vooral wandelen, hardlopen, fietsen, mountainbiken, honden uitlaten, spelen,
zonnen en zwemmen. Daarnaast zijn er ook diverse georganiseerde sportactiviteiten zoals duiken,
hardlopen, bootcamps e.d. Andere mega-activiteiten zijn Indian Summer en Liquicity.
Veel reacties op dit gebied worden hier ook bij de andere onderdelen behandeld. In zijn algemeenheid
kan worden gesteld dat er zowel voorstanders als tegenstanders zijn van meer bedrijvigheid. Diverse
reacties wijzen op meer horeca al dan niet met daaraan verbonden activiteiten als wellness,
vergadermogelijkheden en/of een hotel. Daarbij moet de grootte en impact afgestemd zijn op en passen
binnen het Geestmerambacht en het Park van Luna. Er zijn ook vele reacties die wijzen op de huidige
balans van groen, rust, ruimte en bezetting. Die is nu goed en mag/moet zo blijven.
Deze verschillende opvattingen vragen een goede overweging van belangen, nut en (financiële) noodzaak.
In de visie wordt ook gewezen op het feit dat de provincie aanstuurt op een goede balans tussen
leefbaarheid en economische ontwikkeling. En daarbij geldt: een gezonde en veilige fysieke leefomgeving
vormt de basis, rekening houdend met het watersysteem, klimaatbestendigheid, ruimtelijke
(landschappelijke) kwaliteit en natuur. Dat vraagt de komende periode een goede afweging van deze
belangen en, zeer belangrijk, een heldere communicatie met de stakeholders in de diverse gebied.
g) bebouwde functies
(30a en 79)
In enkele reacties is er sprake van het meer en beter communiceren naar (potentiële) bezoekers door
enthousiaster te zijn over de waarden die wel in het recreatiegebied aanwezig zijn. In het algemeen blijkt
uit diverse commentaren dat het promoten van het gebied in de eigen regio noodzakelijk is om de waarde
en mogelijkheden van het GAB te benadrukken.
Individuele vragen
•

Ik herken in de levensstijlen mijn eigen profiel niet terug. Betekent dat de uitkomsten van de visie niet
voor mij bestemd zijn en ik mijn recreatie ergens anders moet gaan zoeken? Dat is m.i. in strijd met
het doel van de visie. (onderdeel van vraag 14)

Reactie: De leefstijlenatlas is een methode van de provincie om in kaart te krijgen wat veel voorkomende
bewonersgroepen zijn in gebieden. Vanuit onderzoek is gebleken dat elk type groep bepaalde ideeën en
wensen heeft over de woonomgeving, waaronder recreatiedoelen.
Uiteraard zijn dit soort onderzoeken een hulpmiddel en geldt het zeker niet voor iedereen. Iedere
inwoner heeft individuele voorkeuren en het recreatiegebied is absoluut bedoeld voor iedereen.
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•

Conform het noord-hollands duingebied is het wellicht een idee om wandel/fietskaarten uit te gaan
geven. Dit levert een min of meer vaste recette op. Een andere optie is om een systeem van donateurs
op te zetten zodat deze op vrijwillige basis bij kunnen dragen aan dit bijzondere
natuurgebied. (onderdeel van vraag 58)

Reactie:
Het recreatieschap zal in de toekomst meerdere inkomstenbronnen moeten aanboren, waaronder
genoemde voorbeelden interessante ideeën zijn om verder te onderzoeken.

2. Afkeurende reacties
Veel reacties (circa 40 stuks) betreffen het gedeeltelijk dan wel volledig afwijzen van de voorgestelde
ontwikkelingen. De afwijzingen die worden genoemd betreffen specifieke onderdelen, een combinatie
van meerdere of het geheel afwijzen van het plan. Wat wordt er genoemd als ongewenst:
•
•
•
•
•
•
•

Hotel, congrescentrum of alle gebouwen (behalve de twee bestaande horecapunten)
Windmolens
(Uitbreiding) festivalterrein
Beperking activiteiten
(Drijvende) zonnepanelen
Outdooractiviteiten
Economisch gewin

De daarvoor genoemde redenen:
•
•
•
•
•

Meer verkeer, meer toeristen/recreanten, herrie en afval is ongewenst
Gebied is vooral voor inwoners van omliggende gemeenten
Laten zoals het is, kleinschaligheid en natuurwaarden voorop
Er moet nog meer natuur (flora en fauna) en rust komen
Geen pretpark nodig

De reactie op de hierboven opgesomde reacties is integraal verwoord onder punt 1 van deze
beantwoording.

3. Reacties beheer & inrichting
Er zijn vele opmerkingen en ideeën uit de binnengekomen reacties gehaald die met het beheer en de
inrichting te maken hebben. Deze zijn onderverdeeld in Meenemen in participatieproces, Financieel en/of
technisch (nog) niet haalbaar en Beheer en onderhoud.
Meenemen in participatieproces
Het voorstel is om deze punten mee te nemen in het participatieproces van het uitvoeringsprogramma.
Opmerkingen:
3
9
23

hoge uitkijk heuvel maken
Pvl een sportparcours en speelplek voor kinderen
Waterglijbaan in het Park van Luna
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30

Verbeterpunten opruimen achtergelaten rommel-stoffige en oubollige inrichting verbeteren
toegankelijkheid booster en rolstoelers en andere hulpmiddelen verbeteren- informatie over
aanwezige natuurwaarden en ontwikkeling
Pvl natuurlijker inrichten extra pad zodat wandelaars en fietsers gescheiden worden, bomen
plaatsen op speelweiden kan er iets gedaan worden aan lelijke gebouw de tempel (noot redactie:
is nu hoofdkantoor van Sanisale).
Beschutting strand van luna Buurttuin plandeel 4 bespreken met bewoners
aangepast beheer kleine economische aanpassingen, kleinschalig horeca en natuurcamping met
bospad
een idee natuur en kleinschaligheid wel Wellness in gebouw wat opgaat in omgeving en daarbij
gebruik stukje van het meer, naaktterrein is mogelijke locatie
outdoor activiteiten met respect voor omgeving moeten kunnen
wat doen aan waterrecreatie in combinatie met paviljoen en ruimte om te vergaderen
ontbreken van natuurlijke schaduw op pvl idee om met kunst te werken tot bomen groot genoeg
zijn- functies trappen uitbreiden
hele jaar losloopgebied voor honden aan het water gab
bij sportactiviteiten op het water nadenken rekening houden over gevaar blauwalg
meer kleinschalige horeca

32
38
43
58
59
62
63
65
68
79

Technisch en/of financieel nog niet uitvoerbaar
Het is een mooi teken dat er leuke ideeën aangedragen worden door belangstellenden. Echter de blauw
gearceerde ideeën zijn technisch en/of financieel (nog) niet uitvoerbaar. De ideeën worden wel
meegenomen in het kader van een mogelijke ontwikkeling in de toekomst.
4
5
20
26
46
76

Skeef vaarverbinding onder middenweg
een vaarverbinding met het kanaal en water Park van Luna
gab geluidswal tussen n245 en Geestmerambacht
Pvl duikplatform ipv dat jeugd van brug springt
toegangspas/dagkaarten
bos maken tussen land van luna 1 en deel 2 (strand van luna en Labyrint ?) niet meer fruitbomen
ivm wespen
•
•
•
•

wel is er al een kanoverbinding zoals bij 4 en 5 mogelijk bedoeld wordt;
voor vraag 20 is de strook die overblijft te smal om de verbindingen die er nu zijn te handhaven;
Een duikplatform is niet mogelijk op die locatie omdat het water niet voldoet aan een inrichting als
zwemlocatie en zou er permanent toezicht aanwezig moeten zijn
Tiny house bewoning (wordt gerealiseerd bij Kanaaldijk)

Beheer en onderhoud
Dit zijn beheerzaken die standaard meegenomen (moeten) worden bij beheer & onderhoud.
25
31
39

naaktrecreatieterrein verbeteren
Meer prullenbakken plaatsen
beter schoonhouden en hygiëne

4. Reacties/vragen om betrokken te worden
Diverse respondenten hebben verzocht om betrokken te worden bij de verdere uitwerking dan wel op de
hoogte worden gehouden. Deze betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld en ook het actief (blijven) is
voor de volgende fases belangrijk. Het proces vraagt op diverse momenten om participatie met relevante
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organisaties en personen. Voor de fase na de vaststelling van de visie wordt ook een specifiek
communicatie- en participatieplan opgesteld.
Na het vaststellen van de visie door het AB wordt er specifiek ingezoomd op het uitvoeringsprogramma
met aparte processen per deelgebied. Dan is ook duidelijk welke onderdelen en ontwikkelingen in een
specifiek gebied kunnen worden uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met de ingebrachte
wensen, ideeën en de gemeentelijke zienswijzen. Gedurende deze fase wordt nadrukkelijker met de
relevante stakeholders de samenwerking opgezocht.
De betreffende reacties (o.a.):
2

8
9
21
63
64

“nadere informatie over de plannen – Park van Luna/buurtuinen” en “Graag hoor ik van u wat de
concretere plannen zijn voor dit gedeelte van het Park van Luna, wat de kaders zijn waarbinnen
nadere invulling gegeven wordt en wat de tijdlijn voor dit traject is.
“meedenken – praten, op de hoogte gehouden willen worden”
“meer parcoursen en speelplekken kinderen”
“wil ik graag deelnemen in de gesprekken als belanghebbende (participatie)”
“Ik wil graag van deze ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden” en suggesties-ideeën
voor “park van Luna”
“Ik blijf graag op de hoogte op een of andere manier....“

5. Reacties met complimenten/steun
Naast de bovenstaande vragen en reacties kwamen er meerdere complimenten en steunbetuigingen al
dan niet gecombineerd met een vraag, reactie of kritische noot.
5.
Goedemiddag, Hierbij wil ik graag reageren op de toekomstvisie recreatiegebieden
Geestmerambacht 2030. Allereerst wil ik zeggen dat de visie er zeer veel belovend uit ziet en dat ik erg
enthousiast ben.
6.
Prachtig initiatief, mooie plannen. Fijn de combi van natuur, groen, recreatie, horeca en
werkgelegenheid
7.
Sterk plan. Hier is klaarblijkelijk door veel mensen met diverse achtergronden over gebrainstormd.
Helemaal mee eens
22.
prachtige toekomst visie. Voornamelijk het ontwikkelen van voldoende ruimte voor flora en fauna.
Ik denk dat dat in deze tijd erg belangrijk is. in dit plan is er een mooi evenwicht tussen mens en natuur
9.

Mooie ideeen! Prachtige …

15.

De rest van de plannen vind ik een prachtig initiatief

20

Ik vind de visie heel mooi

22.
prachtige toekomst visie. Voornamelijk het ontwikkelen van voldoende ruimte voor flora en fauna.
Ik denk dat dat in deze tijd erg belangrijk is. in dit plan is er een mooi evenwicht tussen mens en natuur
23

Ziet er goed uit.
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24.

Hele mooie en goede plannen

27

Reactie op visie 2030. Ziet er goed uit
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