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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 16 december 2019
: 21 januari 2020

Vragen nr. 97
Vragen van mevrouw A.A.J. Jellema (PvdA) over Kortenhoef
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 16 december 2019 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
A.A.J. Jellema (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Op donderdag 31 oktober jl. is in de commissie NLG, onder agendapunt 3b, de Nota van
Beantwoording op het Programma Natuurontwikkeling (NPO) 2020 – 2024 besproken.
In een lange lijst van zienswijzen is te lezen dat vanuit bewoners van Kortenhoef Oost en West
reactie wordt gegeven op de bestaande plannen om het gebied op onderdelen om te vormen
naar diverse natuurtypen. Eén en ander in opvolging van het Gebiedsakkoord dat daarover in
december 2017 is gesloten (www.oostelijkevechtplassen.nl)
In de commissievergadering van 31 oktober jl. heeft de fractie van de PvdA het college
bevraagd over de aard van de zienswijzen vanuit Kortenhoef. Het beeld dat daaruit naar voren
kwam, was dat in de communicatie (naar belanghebbenden) over het vervolg van de uitwerking
van het Gebiedsakkoord, tekortkomingen leken te kunnen worden geconstateerd. De
beantwoording vanuit het college leek afdoende; er werden gesprekken en intensivering van de
communicatie in het vooruitzicht gesteld.
Bewoners van Kortenhoef (Vereniging Baken) hebben na een gesprek met de Gedeputeerde
Natuur (op 9 december jl.) ons een brief doen toekomen over dit gesprek. Daaruit rijst een
zorgwekkend beeld op. Bewoners voelen zich voor het blok gezet en geven aan de ervaring te
hebben dat medewerkers van de Provincie steeds wisselende signalen afgeven tijdens diverse
(eerdere) presentaties. Ook tijdens hun bespreking met de Gedeputeerde, op 9 december jl.
Door Vereniging Baken wordt aangedrongen dat de aangepaste visie - die al klaar zou zijn eerder dan 28 januari 2020 met hen gedeeld wordt omdat zij zich niet voldoende geëquipeerd
voelen om (al) aan te schuiven bij diverse praat-/projectgroepen. Vereniging Baken geeft pas na
ontvangst en bestudering van de aangepaste visie met een onderbouwde reactie te kunnen
komen.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Heeft het college / de gedeputeerde kennis genomen van de brief (het verslag) van Vereniging
Baken, met daarin de gevoelens / ervaring van de Vereniging over het verloop van het gesprek
op 9 december jl.?
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Antwoord 1:
Ja. De brief (het verslag) is op 12 december 2019 door vereniging Baken aan het secretariaat
van gedeputeerde Rommel gestuurd.
Vraag 2:
Herkent het collega de bezwaren en teleurstellingen aangaande de door bewoners van
Kortenhoef (c.q. Vereniging Baken) ervaren ‘positie op afstand’?
Antwoord 2:
Wij hebben begrip voor de zorgen en bezwaren van de vereniging. Tegelijkertijd doen wij er
alles aan om de bewoners en de vereniging zo goed mogelijk te betrekken bij de realisatie van
het Natuurnetwerk Nederland. We hebben hier ook nieuwe afspraken over gemaakt met
vereniging Baken. Zo worden deze maand gesprekken gevoerd met de vereniging om te komen
tot een nadere werkwijze voor de realisatie van het gebiedsakkoord (met name de NNN-opgave
voor de deelgebieden Kortenhoef en Ankeveen). Daarnaast is de ecologische visie voor
Kortenhoef-Oost recent beschikbaar gesteld en zal deze visie in een ledenvergadering van de
vereniging door ons worden toegelicht. De vereniging is uitgenodigd om deel te nemen aan de
projectgroep die werkt aan de planvorming voor de NNN in Kortenhoef-Oost. Op deze manier
hopen we het gevoel van een ‘positie op afstand’ te kunnen wegnemen.
Vraag 3:
Is het college van mening dat communicatie en werkwijzen, zoals nu in gang gezet, voldoende
zijn om in gezamenlijkheid met bewoners van Kortenhoef (c.q. Vereniging Baken) tot een goede
uitwerking en uitvoering van het Gebiedsakkoord van december 2017 te komen?
Antwoord 3:
Ja, hierover zijn afspraken gemaakt met de bewonersvereniging (Baken). Met hen wordt ook
besproken hoe ze verder in het planproces worden betrokken.
Vraag 4:
Is het college voornemens of bereid andere wegen te bewandelen in de communicatie naar en
samenwerking met de bewoners van Kortenhoef (c.q. Vereniging Baken)? En zo ja, hoe gaat dat
proces er dan uitzien?
Antwoord 4:
Ja, zie ons antwoord op vraag 2.

