Dames en heren, voorzitter
In oktober 2019 is door het Recreatieschap Spaarnwoude (RS) de
Conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 ter inzage gelegd, een visie die de
indruk wekt vooral te zijn ingegeven door de noodzaak om een aantal
bestuurlijke en financiële problemen op te lossen.
Op 20 december 2019 heeft de Paraplugroep Spaarnwoude, een
samenwerkingsverband van bewoners- en natuurorganisaties, haar
zienswijze ingestuurd.
De kern van onze kritiek op de conceptvisie is:
1. Sturend voor de opzet van de conceptvisie is een integrale visie op
het gebied. Helaas blijft het bij woorden want er is veel aandacht
voor recreatie terwijl de belangen van bewoners én de
verantwoordelijkheid voor natuurontwikkeling daaraan volledig
ondergeschikt zijn gemaakt.
2. Ondernemers krijgen onevenredig veel kansen voor het realiseren
van commerciële kansen.
3. De gepresenteerde plannen zijn strijdig met langjarig beleid van de
provincie waarin natuurontwikkeling en biodiversiteit prioritiet
hebben.
4. De betrokkenheid van stakeholders wordt cruciaal geacht. In de fase
van voorbereiding van de conceptvisie hebben wij daar erg weinig
van gemerkt.
De Paraplugroep Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van
bewoners en natuurorganisaties die al langer actief zijn in het gebied.
Sinds kort hebben zich meerdere organisaties aangesloten, zoals:
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Historisch Halfweg én KNNV Haarlem
e.o. Feitelijk is de Paraplugroep Spaarnwoude de belichaming van de
integrale visie waarvan in de conceptvisie sprake is. Wij kennen en
herkennen alle soorten van bedreigingen van het gebied net als alle
kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling ervan. Wij vinden het

daarom belangrijk dat wij betrokken worden bij de ontwikkeling van de
conceptvisie.
In de brief aan uw commissie van 14 januari 2020, Kenmerk:
772861/1336910 staat het volgende citaat: ‘Na een participatietraject met
bewoners, ondernemers, organisaties….’
én op pagina 3 onder (Burger)participatie: ‘Alle belanghebbenden in het
recreatiegebied, zoals burgers, hebben bij verschillende gelegenheden
(conferentie, klankbordgroepen etc.) hun inbreng kunnen geven.’
U zult niet verbaasd zijn als ik uitleg dat niemand van ons ooit een
formele uitnodiging heeft gehad voor conferentie en klankbordgroep; laat
staan voor ‘etc.’!
Wij pleiten voor een daadwerkelijke betrokkenheid van onze groep bij het
uitwerken van de conceptvisie, met in achtneming van alle zienswijzen, in
een visie Spaarnwoude Park 2040. Als verantwoordelijke bestuurders
vragen wij u ons daarbij te helpen. In uw zienswijze kunt u ons pleidooi
ondersteunen. Extra steun daarvoor kunt u geven middels uw
vertegenwoordiger in het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude.
Wellicht ten overvloede maken we u opmerkzaam op de m.e.r.-plicht die
geldt voor de visie Spaarnwoude Park 2040. De visie mag dus niet worden
vastgesteld voordat een milieueffectrapportage is uitgevoerd (zie bijlage).
Tot slot: laat de voorgestelde integrale visie niet resulteren in een tekst
met mooie woorden, maar in een concreet, volwaardig en breed gedragen
plan voor een mooi en kansrijk gebied, met een toekomst voor recreatie,
wonen en natuurontwikkeling. Wij rekenen op u.
Dank voor uw aandacht.
Haarlem, 10 februari 2020.

