Motie

Vrienden van Geestmerambacht
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 20 april 2021, sprekend over agendapunt 10
Definitieve visie Recreatiegebied Geestmerambacht,
gelezen
 het Raadsvoorstel,
 de Definitieve visie Recreatiegebied Geestmerambacht en haar 13 bijlagen,
 de beantwoording van gestelde technische vragen én
 de inspreektekst namens de Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de Natuur in het
Geestmerambacht”, Stichting Kleimeer en de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.;
gehoord de discussie in het forum Dorp en Ruimte op 8 april 2021
Constaterende dat:
 De Visie geschreven is vanuit de opdracht de verlieslatende exploitatie van Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Geestmerambacht te verbeteren;
 De gekozen oplossingsrichting voor dat probleem tot gevolg heeft dat ruimtelijke ontwikkelingen in
NNN-gebied mogelijk gemaakt en geambieerd worden;
 De reserves niet voldoen om de jaarlijkse tekorten op de rekening van baten en lasten en de
benodigde investeringsbedragen te dragen;
 De provincie Noord-Holland de wettelijke taak heeft om planten en dieren te beschermen, ter
bescherming van bijzondere soorten een landelijk samenhangend stelsel van natuurgebieden moet
begrenzen én beschermen, het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
 In december 2020 de provincies met het Rijk afspraken gemaakt hebben over extra investeringen in
natuur. Tot 2030 zal bijna 3 miljard extra worden geïnvesteerd in natuur. Deze extra investering is
nodig om natuur te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de natuur in de toekomst in een blijvend
goede conditie verkeert. Het Programma maakt onderdeel uit van de structurele stikstofaanpak.
Door te werken aan robuustere natuur en minder stikstof kan ook ruimte worden geboden aan
economische ontwikkelingen of woningbouw.








Er maar naar 1 oplossingsrichting is gekeken namelijk investeren in vastgoed; deze investeringen
zijn altijd gericht op groei waardoor in de toekomst de natuurwaarden in het gebied steeds meer
onder druk zal komen te staan;
Er is niet gekeken naar oplossingen die meer passen in deze tijd. Hierbij kan gedacht worden aan
participatie door de samenleving; betrokken vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het
stand houden van het gebied; maar ook dat het behouden van natuurwaarden meer waarde heeft
dan commercieel exploiteren en dat deze waarde in de beschouwing meegenomen kunnen worden
zoals dat vorig jaar ook plaats heeft gevonden bij het project LOMW.
Dat de participatie resultaten niet goed terug te vinden zijn in de uitwerking van de visie (93% wil
rust en natuur, dus eerst natuur en dan recreatie en niet andersom); Daar komt nog bij dat er al
ruim 2665 (stand 20 april 10.30 uur) handtekeningen zijn van inwoners die behoud van
natuurwaarden verkiezen boven commercialisering;
Er in deze visie geen ambities opgenomen zijn voor de verbetering van de natuur en
natuurwaarden; deze richten zich alleen op exploitatie van het gebied.



Het Geestmerambacht de Groene long is voor de regio.

Overwegende dat:
 Uitvoering geven aan de Visie tot gevolg heeft dat de wezenlijke kenmerken en waarden in het
NNN gebied Kleimeer en Geestmerambacht, aangetast en plaatselijk vernietigd zullen worden;
 Voor een op duurzaamheid, natuurbehoud en -ontwikkelingsgerichte exploitatie van het
Recreatieschap een financieel sterke partner noodzakelijke is;
 De provincie Noord-Holland door (financiële) participatie in het Recreatieschap kan bijdragen aan
het behoud en versterking van de natuur- en landschaps-waarden in Recreatiegebied
Geestmerambacht;
 Participatie een kernpunt is en dus ook bij de uitvoering van de visie een onderdeel kan zijn

Draagt het college van B&W -en daarbij in het bijzonder de vertegenwoordiger in het bestuur van GR
Recreatieschap Geestmerambacht- op om in het bestuur de volgende initiatieven te agenderen:
1. Het gesprek met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan te gaan over vernieuwde (financiële)
participatie van de provincie Noord-Holland in het Recreatieschap met het doel de wezenlijke
kenmerken en waarden in het NNN-gebied duurzaam te beschermen, te verbeteren en om ervoor
te zorgen dat de natuur in het Geestmerambacht in een goede conditie blijft.
2. Te onderzoeken of de kracht van betrokken inwoners/vrijwilligers benut kan worden om tot een
model te komen voor onderhoud van het Geestmerambacht waarbij natuurbehoud voorop staat.
3. Te onderzoeken op welke wijze “verbetering van de bestuursstructuur” een bijdrage kan leveren
aan structurele kostenbesparing van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.
4. De beslissingen voor onomkeerbare ruimtelijke plannen met een half jaar uit te stellen zodat het
mogelijk is om een actieve participatie op te zetten.
5. Op het moment dat er uit het onderzoek bij punt 2 komt dat er tot een succesvol participatie model
gekomen kan worden; Als gemeente een stimuleeringssubsidie van 1EUR per inwoner per jaar toe
te zeggen als bijdrage tot dit initiatief en ten lasten te laten leggen van de algemene middelen. In
de uitvoering hier van dit ook samen met de gemeente Alkmaar en Heerhugowaard te bespreken.
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