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Oproep tot meer invloed van de raad

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 april 2021 behandelend
agendapunt 10 met als onderwerp ‘Definitieve visie recreatieschap Geestmerambacht 2030 ter
goedkeuring’.
Constaterende dat:
 Dit het moment is om kaders te stellen aan de uit te voeren visie;
 Ontwikkelingen die binnen de visie passen niet ter goedkeuring aan de raad voorgelegd hoeven
te worden;
 De GR Geestmerambacht in de huidige constructie geen ruimte lijkt te bieden voor invloed van
de raden bij de uitvoering: de besluitvorming over de uitvoering ligt bij het DB.
Overwegende dat:
 De marktwaarde van natuur niet meegenomen is in deze visie;
 De grote stappen binnen de visie ten aanzien van de uitvoering in de toekomst gekaderd zouden
moeten worden door de nieuwe gemeenteraad:
 De nieuwe gemeenteraad besluiten moet kunnen nemen met een integrale visie en niet belast
moet worden met een erfenis uit het verleden.
Spreekt uit:
Wij ons zorgen maken over de natuurwaarden binnen het recreatieschap. In de visie ligt een sterke
nadruk op recreatie. Dit is logisch, omdat er inkomsten gegenereerd moeten worden. Dit feit erkennen
wij. Wel zijn wij van mening dat de visie geen vrijbrief moet worden voor projectontwikkelaars.
Ook zijn we van mening dat de grote stappen binnen de visie gekaderd zou moeten worden door de
nieuwe raad en hier in gezamenlijkheid over besloten zou moeten worden.
Bij deze doen wij een oproep tot meer invloed van de raad binnen het uitvoeringsprogramma.
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. De ontwikkelingen binnen het Geestmerambacht als een groot project te labelen;
2. De navolgende punten mee te laten nemen in door het DB/AB van het recreatieschap te nemen
besluit;
3. Alle losse ontwikkelingen binnen een gebied op elkaar af te stemmen en als 1 geheel te zien
binnen het hele Geestmerambacht om de balans tussen recreatie en natuur te waarborgen;
4. Een definitieve GO besluit van bouwfasen eerst langs de raden te laten gaan;
5. De raad actief te betrekken bij het uitvoeringsprogramma;
6. De raad actief te informeren bij ontwikkelingen.
7. (De raad te betrekken bij de participatieronde)

En gaat over tot de orde van de dag,
GroenLinks

