Landsmeer, 27 oktober 2019
Geachte raads- en statenleden,
Wij maken ons grote zorgen over de nieuwe ambities van Recreatieschap Twiske-Waterland. Wij
hebben vorige week bij het recreatieschap onze zorgen geuit.
Het recreatieschap negeert het verbod op overnachtingen. En laat meer en enorm grote
dancefestivals toe. De nieuwe ambities van het recreatieschap zijn onmiskenbaar opgesteld onder
druk van de MRA agenda. Twiske-Waterland moet "toekomstbestendig" worden gemaakt voor
grootschalige recreatie en toerisme, dag en nacht.
Maar het kan nog erger. Het Twiske moet namelijk een "Toegangspoort", "Hotspot" of zelfs een
"Park" worden.
Het Twiske is echter een natuurgebied. Een beschermd Natura 2000-gebied. En onderdeel van
Natuur Netwerk Nederland en de natuurverbindingen. Dat schept verplichtingen. Voor alle
Natura 2000-gebieden in Twiske-Waterland zou de ambitie moeten zijn om de natuurwaarden te
behouden, te versterken en uit te breiden. De natuur op één, dan pas de recreatie. Op die manier
kunnen we de balans tussen natuur en recreatie in heel het Twiske-Waterland behouden.
In het concept ambitiedocument komen twee belangrijke zaken niet aan de orde, terwijl daardoor
ambities helemaal niet mogelijk zouden kunnen zijn. Het gaat om:
1. Het overschot aan stikstof in Natura 2000-gebieden.
De Provincie zegt hierover: “In deze natuurgebieden is al jarenlang sprake van een overschot aan
stikstof. De grootste bron van stikstof in natuurgebieden is de agrarische sector met de uitstoot van
ammoniak (NH3). Daarnaast dragen de sectoren verkeer en vervoer (inclusief scheepvaart) en
industrie bij door uitstoot van stikstofoxiden (NOx).” (bron: www.bij12.nl).
De stikstofgrens voor Natura 2000 gebieden is erg laag, namelijk 0.05 mol/ha/jaar. Dus hoe wil het
recreatieschap al die recreatieve ontwikkelingen daar in passen? Kan de ambitie wel om in het
Twiske een "Toegangspoort” of “Hotspot” te maken of moet dit buiten dit Natura 2000-gebied?
2. Er is geen uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar. Zo is Staatsbosbeheer de eigenaar
van het Twiske en de erfpacht van het recreatieschap loopt af in 2043.
Staatsbosbeheer zegt over het Twiske: “Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen,
ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden:
Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en
dieren meer verdwijnen.”. “De kwaliteit van de Europese natuurgebieden gaat echter achteruit.".
"De Natura 2000-gebieden zijn de topnatuurgebieden van Europa, ”. “Door deze gebieden extra te
beschermen en nog beter te beheren, krijgt de natuur meer kans.”. “... iedereen mag zo veel
mogelijk genieten van de prachtige natuur in deze gebieden. Maar in alle afwegingen over gebruik
en beheer van Natura 2000-gebieden gaat het behoud van de natuur voor.”.
Wij willen in ieder geval de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden behouden, versterken en
uitbreiden zodat de balans tussen natuur en recreatie in het hele gebied behouden blijft.

Streeft u met ons om de balans te behouden?
Laat het recreatieschap dan weten dat u voor de Natura 2000-gebieden natuurambities wilt in het
ambitiedocument.
En dat niet mag worden afgeweken van het verbod op overnachtingen in Natura 2000gebieden.
Ter verdere inspiratie hebben wij onze zienswijze en inspraaknotities bijgevoegd.
Laten we er samen naar streven dat beschermde natuur ook "toekomstbestendig" wordt.
Bedankt voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Hart voor het Twiske
Oliver Tan en Sandra Krens
Namens PlatformTwiskeGeenPretpark
Jose Berkhof en Jan Schouten
06-21981843
info@hartvoorhettwiske.nl
www.hartvoorhettwiske.nl
Postbus 580291040 HA Amsterdam

