Amendement
De gemeenteraad van de gemeente Langedijk op 6 oktober in vergadering bijeen
Constaterende dat:
-

Het recreatieschap Geestmerambacht een visie heeft gemaakt ter invulling van de toekomst
van het schap.
In de Visie Recreatiegebied Geestmerambacht ondernemers ruimte krijgen om te
ontwikkelen in het gebied
In de Visie Recreatiegebied Geestmerambacht de rand van de Kleimeer als ontwikkellocatie
wordt genoemd voor intensieve toeristische recreatieactiviteiten
Zowel de Stichting Kleimeer als de Vogelwerkgroep Geestmerambacht de noodklok luiden
als het gaat om de bescherming van de natuur in de Kleimeer
Intensieve menselijke activiteiten in de buurt van de Kleimeer een significante verstoring
veroorzaakt voor de natuurlijke habitat van onder andere zeldzame vogelsoorten
Er ontwikkellocaties genaamd “Uitdagingen” op de kaart van pagina 23 van de Concept-Visie
Geestmerambacht aan de westkant van de Zomerdel geplaatst zijn.
Deze ontwikkellocaties genaamd “Uitdagingen” als volgt worden beschreven: In zowel
Geestmerambacht als Park van Luna komen diverse mogelijkheden voor parcoursen en
allerlei activiteiten gericht op bewegen en buitensport. Dit is op de kaart gezet als
Uitdagingen. De nadruk ligt op ontwikkellocatie Beach Park (met routes door
Geestmerambacht en mogelijk kleinere locaties in de zuidwesthoek van het meer) en op Park
van Luna (Huigenbos, Labyrint).

Overwegende dat
-

De Kleimeer bij uitstek een locatie is waar natuur centraal staat
De Kleimeer beschermd zou moeten worden van menselijke activiteiten, zeker als deze de
natuurlijke balans verstoren
Het ontwikkelen van het Geestmerambacht niet enkel vanuit economisch oogpunt zou
moeten plaatsvinden
De definitieve visie Geestmerambacht ter goedkeuring in de gemeenteraad van Langedijk
later wordt besproken.

Wijzigt het raadsvoorstel in
1. De onder 2 opgenomen zienswijze in te dienen op de conceptvisie Recreatiegebieden
Geestmerambacht 2030;
2. In het algemeen geldt voor het gebied Kleimeer dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen
planologisch (kunnen) worden uitgewerkt, nadat wordt aangetoond dat deze ruimtelijke
ontwikkelingen geen negatieve invloed c.q. negatieve effecten hebben op de aanwezige
natuurwaarden;
a. Meer expliciet wil de raad de aanwezige natuurwaarden en biodiversiteit in en rondom
de Kleimeer beschermen;

b. Dit betekent dat ontwikkellocaties, exclusief parcoursen, aan de westkant van de
Zomerdel dienen te vervallen en waar mogelijk te worden verplaatst naar de
(noord)oostkant van het Geestmerambacht (zie kaart);
c. Aanvullende mogelijkheden te onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid om het
resterende exploitatietekort van € 480.000 verder te verlagen;
d. De financiële consequenties van die mogelijkheden (indien op dat moment
bekend/vastgesteld) te verwerken in de Kadernota 2022;
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht;
4. Vervalt;
5. Vervalt;
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