donderdag, 29 april 2021
Aan de voorzitter en leden van de gemeenteraden in Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk.
Het burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht is de afgelopen
weken een petitie gestart over de Visie van het Recreatieschap. Hierin is nauw
samengewerkt met de Stichting Kleimeer en Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.
Tekst van de petitie:
De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk willen hogere inkomsten
door commerciële activiteiten in het Geestmerambacht.
Dit gaat ten koste van natuur- en recreatiewaarde. Maak van
het Geestmerambacht geen attractiepark.
Bescherm en versterk de natuur!
Vandaag wordt u de definitieve eindstand overhandigd:
3.487 (drieduizend vier honderd zeven en tachtig) steunbetuigingen voor de natuur!
Binnen de korte periode van 4 weken hebben 3.487 mensen onze petitie Bescherm en
versterk de natuur in het Geestmerambacht getekend.
Dit aantal steekt positief af t.o.v. het aantal participanten bij het inspraaktraject van het
schap : nl. 780. (Waarvan overigens ook 93% koos voor genieten van natuur).
Het bestuur van het Recreatieschap heeft in haar Visie gekozen voor grootschalige
(bouw) ontwikkelingen, het Beachpark-plan uit 2014 wordt zelfs als prioriteit in de
uitvoering gezien.
Ook als dit in beschermd natuurgebied (NNN) plaatsvindt.
En zelfs na uitvoering van deze ontwikkelingen blijft er een financieel tekort; en zijn de
huidige reserves van circa 6 miljoen euro uitgegeven.
Tijdens de de afgelopen Corona periode is de behoefte aan groene buitenruimte ook bij
de inwoners van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard groot gebleken.
In Nederland bestaat 13,4% van de oppervlakte uit natuur (waarvan 8% op land). Dit
zou -volgens Europese afspraken- 30% moeten worden.
De Provincie NH wil uiterlijk in 2027 het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in deze
provincie hebben gerealiseerd.
Er wordt een dramatisch afname van biodiversiteit geconstateerd.
Deze noodsignalen voor de natuur zijn niet terug te vinden in de Visie, het tij wordt niet
gekeerd.
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In de door ons vele gevoerde gesprekken op straat blijkt dat bezoekers van het
Geestmerambacht het gebied waarderen zoals het is. Een keuze voor kleinschaligheid,
voor rust en groen.
Wij vragen u dringend deze wens van onze inwoners serieus in uw overwegingen en
beleid mee te nemen.
Namens stichting Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht

C. Zandbergen
Voorzitter

Bijlage: Eindstand petitie per 29 april, 15.00 uur

