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1. Locatie Hellingweg Broek in Waterland
Gedeputeerde Loggen heeft toegezegd te kijken naar de locatie Hellingweg in Broek in Waterland. Na
bestudering van de kaarten blijkt dat hier inderdaad een andere vorm van begrenzing mogelijk is. Het
deel binnen de rode lijnen zou uit BPL en Landelijk gebied gehaald kunnen worden, dit is inclusief de
woningen aan de noordwestzijde t/m de verharding van de zuidoostelijke kavel. De woning, in een
groene setting, kan in BPL blijven.

2. Golfbaan Houtrakpolder terrein Amsterdamse Golf Club
Gedeputeerde Loggen heeft toegezegd nog terug te komen op de reden dat het golfterrein van de
Amsterdamse golfclub niet is opgenomen in het BPL. De golfbaan lag in de bufferzone en zou
inderdaad in lijn daarmee opgenomen kunnen worden begrensd als BPL. Overige delen van
recreatiegebied Spaarnwoude, welke voorheen ook Bufferzone waren (waaronder ook twee andere
golfbanen), zijn allemaal wel onderdeel van BPL geworden (voor zover het geen NNN was). De reden
waarom de golfbaan niet is meegenomen, is dat het gebied ten zuiden ervan bewust uit BPL is
gelaten omdat dit in de visie van het recreatieschap is aangeduid als ‘ontvangstgebied’, een
toegangspoort van het naastgelegen OV-knooppunt naar het recreatiegebied met relatief intensieve
recreatiemogelijkheden. De delen met natuurwaarden zijn goed beschermd met NNN, waardoor de
bedoelde ontwikkelmogelijkheden ontstaan op de locaties van beperkte oppervlakte die verspreid
tussen de NNN-gebieden in liggen. De gehele golfbaan van de Amsterdamse Golf Club is niet
aangeduid als NNN, en zou dus net als de andere golfterreinen aan BPL toegevoegd kunnen worden
om ook dezelfde bescherming te genieten.
3. Financiële compensatie
Tijdens de commissie RWK heeft gedeputeerde Rommel een toelichting gegeven op de reden dat in
sommige gevallen financiële compensatie noodzakelijk is en toegezegd nog na te gaan of deze
toelichting correct was. Wat de gedeputeerde heeft gezegd is correct. In aanvulling: óók bij financiële
compensatie schrijft de verordening voor dat extra NNN planologisch begrensd moet worden, om te
voorkomen dat het NNN kleiner wordt; dat mag immers in geen geval. Alleen de daadwerkelijk
aanleg van de compensatienatuur vindt dan dus pas later -door de provincie- plaats.
4. Stompetoren West
Gedeputeerde Loggen heeft toegezegd zich in te spannen de situatie rond Stompetoren West
tijdig helder te krijgen. Informatie hierover volgt op een later moment.

