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Verzenddatum

Betreft: Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland
Kenmerk

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit over het indienen van een
zienswijze op het ontwerp Ambitiedocument van recreatieschap TwiskeWaterland.

888740/1331205

Uw kenmerk

De commissie NLG heeft op eigen initiatief het ambitiedocument
besproken in haar vergadering van 25 november 201 9. Wij hebben de
vragen en opmerkingen uit deze bespreking betrokken bij onze
zienswijze. In de voordracht hebben we dit nader aangegeven.
In de zienswijze dringen wij er bij het algemeen bestuur van
recreatieschap Twiske-Waterland op aan om:
a.

b.

c.

Natuur te benoemen als kernkwaliteit, waar het gaat om NNNgebieden en Natura 2000-gebieden binnen Twiske-Waterland en als
belangrijk onderdeel van de identiteit van Twiske-Waterland.
Mede vanwege bovenstaande de ambities voor natuur, die nu voor
de lange termijn zijn gepland, zo snel mogelijk nader uit te werken.
Belangrijk voor die uitwerking is de in het document genoemde
zonering op basis van de in de PRV vastgelegde wezenlijke
kenmerken en waarden (WKW) van het NNN. Wij willen hierbij
worden betrokken om ervoor te zorgen dat de WKW goed worden
geïnterpreteerd. Daarnaast willen wij de uitwerking van de zonering
benutten om na te gaan of de in de WKW aangegeven (potentiële)
natuurwaarden versterkt kunnen worden.
Niet pas op de lange termijn de impact op de natuur zichtbaar te
maken van evenementen, horeca, ovenachtingen en stijgende
bezoekersaantallen. Hiermee samenhangend verzoeken wij het
bestuur bij besluitvorming over recreatieve ontwikkelingen niet
alleen de verdiencapaciteit in beeld te brengen, maar ook de extra
kosten voor handhaving en beheer (voor bijvoorbeeld toezicht,
afvalverwijdering, herstel en natuurbescherming).
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Graag horen wij of u met deze zienswijze op het Ambitiedocument
Twiske-Waterland in kunt stemmen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

fn
próvinciesecretaris

R-M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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