Introductie
Er zijn nogal wat vraagstukken, zoals bodemdaling, afname van de biodiversiteit en CO2 uitstoot,
waarbij de landbouw mede een rol speelt in de veroorzaking en/of de oplossing daarvan. Overheden,
organisaties en boeren komen elkaar dan tegen.
De gemeenteraad van Waterland ziet dat er in dit kader ontwikkelingen in gang gezet zijn op het
grondgebied in en rondom de gemeente Waterland. Er is een Interbestuurlijk Programma Vitaal
Platteland Amsterdam Wetlands waarin meerdere overheden en organisaties participeren met het oog
op de veenweideproblematiek. En er is een Programma Natuurontwikkeling van de provincie NoordHolland dat gericht is op het behoud en herstel van de bio-diversiteit. De gemeenteraad heeft dit
voorjaar bezoek gekregen van Waterlandse boeren die bij deze ontwikkelingen hun vraagtekens zetten
en hun bezorgdheid hebben aangegeven.
Daarom heeft de gemeenteraad er behoefte aan om in een expertmeeting van verschillende kanten wat
meer licht en zicht op de problematiek te verkrijgen. Om zich daarna, in een later stadium, in een
politiek debat te beraden op de mogelijke rol en betekenis van de gemeenteraad.

Expertmeeting
1 oktober 2020, 19.30 – 21.30, gemeentehuis Waterland
Pierebaan 3 1141 GV Monnickendam

1e ronde
Vijf sprekers geven elk in 5 minuten een uiteenzetting over de aan hen gestelde centrale vraag, waarna
er max. 5 minuten beschikbaar is voor verduidelijkende vragen.
1. Provincie Noord-Holland: gebiedsregisseur Kim Uittenbosch
Wat doet de provincie NH in het Inrichtingsgebied, met welk doel en hoe gaat dat verder?
Ambtelijke inbreng over de feitelijke situatie in beleid & uitvoering van de provincie
2. Staatsbosbeheer: Riena Tienkamp hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland
Wat zijn de doelstellingen en plannen van Staatsbosbeheer met hun gronden in Waterlands gebied en
(hoe) past de landbouw daarin?
3. Ecoloog/wetenschapper: dr. Jelle Loonstra van het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau
Altenburg & Wymenga
VernattIng: wat zijn de gevolgen, in het bijzonder voor het leefgebied van de weidevogel? Wat is “de
stand van de wetenschap”
4. Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken: Frank de Wit, voorzitter
Wat is het agrarisch toekomstperspectief in Waterland, is natuurontwikkeling, behoud veenweidegebied
en agrarisch gebruik te combineren
5. Vereniging Boeren Behoud Waterland (VBBW): Jarno van Elten
Wat is het agrarisch toekomstperspectief in Waterland, is natuurontwikkeling, behoud veenweidegebied
en agrarisch gebruik te combineren

2e ronde
De woordvoerders van de fracties krijgen in ca 1 uur en om de beurt de gelegenheid om nadere en
verdiepende vragen te stellen aan de vijf sprekers. Dezelfde vraag kan ook gesteld worden aan
meerdere personen uit dit “panel”.

Sluiting rond 21.30

Dossier






Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 provincie Noord-Holland
Brief provincie NH inrichtingsschets Peereboom-Opperwoud-de Nes 26 mei 2020
Perspectief Waterland Oost en uitvoeringsagenda 2019 Staatsbosbeheer
Nieuwsbrief Waterland Oost juni 2019 Staatsbosbeheer
Inspreektekst Jarno van Elten namens Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o bij
gemeenteraad Waterland op 9 juli 2020

