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Geachte leden,
Hierbij sturen wij u, zoals toegezegd door gedeputeerde Van der Hoek,
onze reactie op de bespreking van het Ambitiedocument Twiske
Waterland in uw Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid op
25 november jongstleden.

Uw kenmerk

In de commissie zijn diverse vragen gesteld over zowel het
ambitiedocument als over de recreatieschappen in het algemeen. De
vragen werden daarbij richting het college gesteld. Het is echter niet het
college dat het ambitiedocument voorlegt aan de staten, maar het
recreatieschap Twiske-Waterland, met het verzoek een zienswijze in te
dienen.
Gedeputeerde Staten bereiden de zienswijze voor. In deze zienswijze
zullen op uw vragen dan ook, door ons college, geen antwoorden
kunnen worden gegeven, omdat die vragen het recreatieschap aangaan.
Zij zullen wel, voor zover breed gedeeld, de basis vormen voor de in te
brengen zienswijze. Het is aan het recreatieschap om hier vervolgens
op te reageren.
De discussie over de recreatieschappen in het algemeen is door uw
commissie onderling gevoerd. Wij wachten het vervolg daarop af.
De zienswijze zal als statenvoordracht worden voorgelegd in de
commissievergadering van 1 0 februari 2020 en vervolgens worden
ingebracht in de vergadering van uw Staten van 9 maart 2020.
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Het recreatieschap is erover geïnformeerd dat de zienswijze kort na de
deadline van 1 maart door uw Staten wordt vastgesteld.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pr6vi nciesecretaris

R.rJ1. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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