Van:
>
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 22:14
Aan: Statengriffie <statengriffie@noord-holland.nl>
CC: Wilma van Andel <andelw@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Nederhorst den Berg Noord
Urgentie: Hoog
Beste Griffie,
Zou u onderstaande mail plus bijlagen op de lijst van ingekomen stukken voor de statenleden willen
plaatsen?
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:23
Aan: 'Cees Loggen' <loggenc@noord-holland.nl>; 'post@noord-holland.nl' <post@noord-holland.nl>
CC:

Onderwerp: RE: Nederhorst den Berg Noord
Urgentie: Hoog
Geachte Statenleden van de Provincie Noord Holland,
Zoals u wellicht weet zijn wij, KBwonen, bezig in samenwerking van de gemeente Wijdemeren in
Nederhorst aan de noorzijde een woningbouwplan mogelijk te maken dat natuurinclusief en
duurzaam is. Met dit plan realiseren wij daarnaast aan de westzijde ook een 3 ha groot plas dras
terrein waarvoor wij met de grondeigenaar tot in de eeuwigheid ten behoeve van de gemeente
Wijdemeren en de Provincie een kwalitatieve verplichting tot instandhouding zijn overeengekomen.

Ik weet niet of u wellicht gisteren het nieuws gezien hebt om 20:00 uur? Ik voeg de link van de npo
bijgaand bij https://www.npostart.nl/POW 04820037. Het item zit aan het einde. De
subsidieverlening voor ondersteuning stimulering van de weidevogels levert niets op. De
weidevogelstand is gehalveerd de afgelopen 20 jaar. En de subsidieverlening is naar 33 mio per jaar
gestegen, geheel zonder resultaat. Wat werkt wel? Plas dras gebieden in het boerenland zoals wij
ook voorstaan. Zie https://www.collectiefeemland.nl/index.php/plas-dras.
Hieronder ziet u de discussie die ik met uw gedeputeerde heb gevoerd. Er is geen enkele ruimte om
het gesprek te voeren over de positieve kant die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor de
weidevogelstand in de Horn en Kuierpolder. Deze is trouwens non existent en het feit dat de Horn en
Kuierpolder aangewezen is als zodanig is daarmee ook niet te begrijpen.
Ik hoop op wellicht een andere opstelling van uw Staten in deze want feitelijk leveren wij een
enorme goeie compenserend maatregel waarvoor in de PROV voorzieningen zijn getroffen dus als
men enigszins wil kan men deze maatregelen als zodanig intepreteren.
Ik verneem graag van u en wens u allen voor nu een goede kerst en gelukkig en vooral gezond
nieuwjaar toe.
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van:
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 15:46
Aan: 'Cees Loggen' <loggenc@noord-holland.nl>
CC: 'Cees Loggen' <loggenc@noord-holland.nl>;

Onderwerp: FW: Nederhorst den Berg Noord
Urgentie: Hoog
Beste Cees,
Nog een keer het rondje rond de kerk om te horen dat beleid beleid is, heeft denk ik niet veel zin.

Wij bieden een echt compenserende maatregel aan voor het laten floreren van de weidevogels in
een gebied waar ze niet of nauwelijks zijn en waar jullie gewoon van achter een bureautje een
stempeltje op hebben gezet. Platter kan ik m niet slaan.
Een gesprek heeft alleen zin als men het een eerlijk kans wil geven en gewoon een raam in de
bovenkamer wil openzetten.
Ik ga er van uit dat ik dat gesprek niet krijg gezien je/jullie houding in deze maar ik blijf hopen op een
wonder….
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van: Cees Loggen <loggenc@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 16:24
Aan:
>
CC:
>
Onderwerp: RE: Nederhorst den Berg Noord
Geachte

,

Mooi dat er goed wordt nagedacht over de ontwikkeling van bouwplannen waarin verschillende
beleidsdoelen samenkomen. Echter. Een aantal gebieden in onze provincie heeft een regime
opgelegd gekregen waar ontwikkelingen niet of zeer beperkt mogelijk zijn. Mijn uitnodiging, en
dat geldt evenzeer voor de gedachte achter de Omgevingswet, betekent daarmee niet dat alle
mogelijke plannen en ingrepen bespreekbaar, laat staan mogelijk of uitvoerbaar zijn.
De ambtelijke organisatie kan op verzoek altijd nog een keer toelichten waarom de situatie in dit
gebied is zoals die is, al ga ik er vanuit dat u daarmee genoegzaam bekend bent.
Met groet,
Cees Loggen

Van:
>
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 10:15
Aan: Cees Loggen <loggenc@noord-holland.nl>
CC:
>
Onderwerp: RE: Nederhorst den Berg Noord
Urgentie: Hoog
Beste Cees,
Allereerst de aanwijzing is niet zorgvuldig tot stand gekomen. Wij hebben het hele dossier met WOB
opgevraagd en er is nergens een feitelijk besluit over de Horn- en Kuijerpolder en ook geen
onderbouwing waarom het weidevogelleefgebied zou moeten worden. De gedane tellingen in de
jaren ervoor maar ook recente tellingen geven ook geen enkele aanleiding daartoe dus alleen al
daarom zou het niet kunnen leiden tot een aanwijzing.
Wat ik nu bemerk is dat men gewoon volhardt in iets alleen maar omdat het formeel terecht
gekomen is in de PROV terwijl het materieel dus niet klopt.
Wat vervolgens zo jammer is dat jij ons als markt gevraagd c.q. uitgedaagd hebt met plannen te
komen die natuurinclusief zijn en tegemoet komen c.q. zoveel mogelijk beleidsdoelen laten
samenvloeien. Dit plan is nu zo’n plan. We maken én 150 woningen in een zeer natuurinclusieve
setting die zeer welkom worden geacht door de bevolking gezien het participatietraject én naast het
plan richten we circa 3-4 ha in als wetlands om de weidevogelstand in de polder juist een boost te
geven zodat de polder ook echt een keer weidevogels gaat herbergen. Dit voorgaande moet je dus
zien als direct compenserende maatregel. We doen het dus met echte ingrepen die gaan helpen de
weidevogelstand een boost te geven ipv puur een administratieve land voor land regeling. Dit moet
jou toch aanspreken?
Tevens vind ik de houding vanuit de provincie om geen overleg te willen plegen terwijl de nieuwe
Omgevingswet particulier initiatief predikt weinig verenigbaar met elkaar als we geeneens op de
inhoud met elkaar het gesprek kunnen voeren en argumenten kunnen uitwisselen. De deur wordt
gewoon dichtgehouden.
Ik wil gewoon graag met jullie ecologen en die van ons samen met de gemeente aan tafel om
inhoudelijk argumenten uit te wisselen. Ik hoop alsnog op een positieve grondhouding zodat wij
ontvangen zullen worden.
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van: Cees Loggen <loggenc@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 09:00
Aan:
>
CC:
>
Onderwerp: RE: Nederhorst den Berg Noord
Geachte

,

De aanwijzing van het betreffende gebied is zorgvuldig tot stand gekomen en zal ook zorgvuldig
worden bewaakt. Weidevogels hebben open ruimte en een buffer nodig, mede ter bescherming
van het kerngebied voor weidevogels. Daarenboven hebben Provinciale Staten, zoals ook in de
mailwisseling vermeld, een amendement van het CDA om dit gebied te ontgrenzen verworpen,
waarmee de beschermde status van dit gebied voorlopig ook niet zal wijziging.

In het dorp zelf is nog een aantal mogelijkheden om te verdichten of te herontwikkelen. Ik raad
aan hier eerst naar te kijken, alvorens de pijlen op het buitengebied te richten. Op dit moment zie
ik dan ook geen aanleiding over de door jou voorgelegde locatie verder in overleg te treden.
Met groet,
Cees Loggen

Van:
>
Verzonden: donderdag 30 september 2021 12:18
Aan: Secretariaat Loggen <Secretariaat Loggen@noord-holland.nl>; Cees Loggen <loggenc@noordholland.nl>
CC:
>
Onderwerp: FW: Nederhorst den Berg Noord
Urgentie: Hoog
Beste Cees,
We hebben in het verleden contact gehad over Nederhorst Noord. Inmiddels is de vergunning al
geruime tijd geleden ingediend en is de gemeente nu, na het teleurstellend antwoord van

hieronder te lezen, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen maar het aan
voorbereiden zodat jullie daar dan een zienswijze op moeten gaan doen als Provincie. Het is te gek
voor woorden dat men blijft vasthouden aan de status van Weidevogelleefgebied terwijl wederom
uit een actuele telling geen enkele reden aanwezig is of ooit geweest kan zijn dit gebied die status te
geven. Ik verwijs hiervoor naar de memo van Els & Linde van augustus van dit jaar.

De provincie biedt compensatiemogelijkheden in de verordening maar dan gaat het om op een
andere plek 7 ha te compenseren en dat dan voor weidevogelleefgebied. Dat is dus puur een
rekenkundig c.q. administratieve kwestie. Er wordt verder namelijk niet gekeken naar het feitelijk
effect op de weidevogelleefgebied. Een papieren tijger dus…
Wij bieden de provincie nu een compensatie naast de ontwikkeling aan die echt zorgt voor het laten
aangroeien van het weidevogelbestand in deze polder. Zie het document ‘Memo Motivering
Weidevogels’. Ik kopieer hieronder even het plaatje in van wat aangeboden wordt:

Maar men wil hierover niet in gesprek want:
‘Een nieuw ecologisch onderzoek wijzigt weinig aan het feit dat wij geen afname van het oppervlak
weidevogelkerngebied toestaan. Een plan om de kwaliteit van een weidevogelleefgebied te
verbeteren kan helaas niet worden gekoppeld aan een door ons ongewenste ruimtelijke ontwikkeling
voor woningbouw. Een amendement van het CDA over dit plangebied is niet aangenomen, wat
betekent dat PS heeft besloten het gebied niet te ontgrenzen. De provincie is daarmee niet
voornemens de bescherming te wijzigen.’

Dit is toch Kafka van de bovenste plank: We hebben een gebied
onterecht aangewezen als Weidevogelleefgebied en wijzen een
plan af dat de weidevogels echt gaat helpen omdat we het gebied
waar ze nu niet zijn niet willen ontgrenzen… ik heb er geen andere
woorden voor dan: Knettergek!
Ik heb zodoende graag even contact met je want ik kan met niet voorstellen dat deze manier van
redeneren echt ook die van jou is.

Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 15:49
Aan:
>
CC:
Onderwerp: Nederhorst den Berg Noord
Urgentie: Hoog
Beste

>

,

Zie hieronder een reactie van
. In alle eerlijkheid een enorme dooddoener. Beleid
is Beleid… Zelfs als dat beleid dus op onjuiste gronden tot stand is gekomen. Dan houden we er nog
steeds aan vast…
De motivatie van de Provincie om niet mee te werken aan de ontwikkeling Nederhorst den Berg
Noord ligt hem alleen in de afbakening van een weidevogelleefgebied dat op basis van de feitelijke
tellingen nooit als zodanig had mogen worden aangemerkt en tot beleid verheven had mogen
kunnen worden.
Wij zorgen met onze ontwikkeling er juist voor dat zeer bevorderende maatregelen kunnen worden
genomen om een enorme toename in de weidevogelstand te bereiken. Zie daarvoor de aangehechte
motivering van Rho waarin wij een plas dras zone maken naast de ontwikkeling van circa 3 ha waar
de vogels juist kunnen gedijen en zo een veel betere kans krijgen in de Horn en Kuijerpolder aan te
slaan. Dit naast het feit dat we ook nog eens een woningbehoefte vervullen.
Kunnen wij hier over spreken met elkaar wellicht op korte termijn?
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 15:40
Aan:
Onderwerp: FW: Nederhorst den Berg Noord

Met vriendelijke groet,
Kind regards,
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 08:31
Aan:
>
CC:

>

>
Onderwerp: RE: Nederhorst den Berg Noord
Goedemorgen

,

Een heel teleurstellend antwoord eerlijk gezegd. Het is heel jammer dat meerdere deskundigen op
het gebied van ecologie niet de dialoog met elkaar kunnen aangaan om over een andersoortige
‘nieuwe’ oplossing te kunnen nadenken. Creatieve processen, vanuit verschillende gezichtspunten
geeft vaak een verrassende uitkomst. Jammer dat de Provincie hiertoe niet bereid is.
Je zou dit project nl. ook als een soort pilot/proeftuin kunnen zien waar de rest van Nederland ook
zijn voordeel mee zou kunnen doen.
Een gesprek houdt voorts ook geen verplichting in naar de toekomst toe…
Mvgr

Van:
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 8:19
Aan:
>
CC:

]

>
Onderwerp: RE: Nederhorst den Berg Noord
Beste
Zoals afgesproken ontvang je hierbij een reactie op het onderstaande verzoek tot een overleg. Ik
verwijs hierbij graag naar een mail die eind vorig jaar naar
is
verstuurd, n.a.v. een verzoek dat zij indienden bij de bouwambassadeur van de provincie
.
De opmerkingen daarin m.b.t. het weidevogelleefgebied (PRV) en BPL blijven onverminderd van
kracht.
Een nieuw ecologisch onderzoek wijzigt weinig aan het feit dat wij geen afname van het oppervlak
weidevogelkerngebied toestaan. Een plan om de kwaliteit van een weidevogelleefgebied te
verbeteren kan helaas niet worden gekoppeld aan een door ons ongewenste ruimtelijke ontwikkeling
voor woningbouw. Een amendement van het CDA over dit plangebied is niet aangenomen, wat
betekent dat PS heeft besloten het gebied niet te ontgrenzen. De provincie is daarmee niet
voornemens de bescherming te wijzigen.
Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

www.noord-holland.nl
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

Van:
Verzonden: donderdag 2 september 2021 09:28
Aan:
l>
CC:

>

Onderwerp: Nederhorst den Berg Noord
Goedemorgen,
heeft jullie email adres gegeven opdat ik jullie kan benaderen in verband met de
plannen voor Nederhorst den Berg Noord.
Ik ben werkzaam in de gemeente Wijdemeren en begeleid dit plan in juridisch/procesmatig opzicht.
Het plan is vóór de in werkingtreding van de POV ingediend en valt dus nog onder de werking van de
PRV.
Het betreft een bouwplan voor ca. 150 woningen aan de noordzijde van Nederhorst den Berg,
grenzend aan de bestaande woonwijk. De gemeente Wijdemeren is een gemeente, zoals bekend,
waar heel veel beschermingsregimes over heen liggen en waar nog maar weinig in- en
uitbreidingsmogelijkheden zijn.
Het grootste ‘obstakel’ bij dit project is dat het gebied is aangewezen als weidevogelleefgebied.
Echter er zijn ook een aantal zeer zwaarwegende redenen (groot maatschappelijk belang) om toch
mee te willen werken aan de realisatie van 150 woningen op een grondgebied van ca. 7 hectare (van
de 245 ha weidevogelleefgebied). Zo is de vraag naar woningen onverminderd hoog en neemt de
druk op de woningmarkt nog steeds toe. Is er sprake van bodemdaling, verdroging, Co2 uitstoot etc.
Er zijn reeds diverse onderzoeken naar de aanwezigheid van weidevogels in het gebied gedaan.
Hieruit blijkt dat dit leefgebied geen florerend weidevogel gebied is. Er zijn nauwelijks of geen
broedparen te vinden. Dit komt o.a. omdat de gronden te droog zijn om voldoende voedsel te
leveren voor de vogels etc.
Er is nu een plan ontwikkeld, door ecologen van Rho, waardoor een positieve impuls gegeven kan
worden aan het leefklimaat voor weidevogels in het gebied, naast de realisatie van een groene
woonwijk.
Wij willen dit graag met jullie bespreken en kijken of het plan mogelijkheden biedt.
Ik wil graag een digitale afspraak maken.
Ivm vakantie op iets langere termijn.
Beschikbare data zijn 30 september hele dag
4 oktober hele dag
6 oktober tot 12.00 uur
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr,

Locatie:

Concept bouwplan
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