Landsmeer, 27 oktober 2019
Zienswijze op concept ambitiedocument Recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 3 oktober 2019.
Wij vinden dat met de nieuwe ambities van het recreatieschap de balans tussen natuur en recreatie
teniet wordt gedaan. Voor Natura 2000-gebieden gelden geen natuurambities zoals het opstellen en
monitoren van een ‘Natuurbeheerplan’ voor het Twiske. En het ontbreekt aan ambities om de rust
en stilte te waarborgen zoals het beperken van grootschalige muziekfestivals.
1.2 Urgentie
Bij dit punt missen we de urgentie van het stoppen of keren van de achteruitgang van
natuurwaarden en biodiversiteit. En we missen de urgentie van het terugbrengen van de stikstof.
1.3 Proces
Wij vinden het zorgwekkend dat uitsluitend de MRA-verkenning wordt genoemd en ook niet meer als
inspiratiebron maar zelfs als basis voor het uitvoeringsprogramma. De verkenning is uitsluitend
vanuit MRA perspectief geschreven en voor recreatie en toerisme. Voor de balans tussen natuur en
recreatie zou ook het Natura 2000 Beheerplan 2016-2022 van de Provincie als basis voor het
uitvoeringsprogramma moeten dienen.
De verkenning laat er geen twijfel over bestaan dat recreatie en toerisme op nummer één staan. Het
Natura 2000-gebied Het Twiske wordt een “Hotspot” en gedegradeerd tot “Twiskepark”. Wij vinden
dit veel te ver gaan. Een “Toegangspoort” of “Hotspot” zou niet in maar buiten het Twiske moeten
worden geplaatst, bijvoorbeeld op het industrieterrein langs de A8.
Om te voldoen aan de wettelijke regels voor beschermde natuurgebieden zou het recreatieschap in
het voortschrijdend vierjaren uitvoeringsprogramma per Natura 2000 gebied een Natuurbeheerplan
moeten opnemen, die natuurdoelen bevat gebaseerd op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen.
3 Ambitie
Weer wordt uitsluitend een ambitie genoemd op het gebied van recreatie en toerisme. Wij vinden
dat ook de ambitie moet zijn om de natuurwaarden in alle Natura2000-gebieden van TwiskeWaterland te behouden, versterken en uit te breiden.
Een eerste korte termijn ambitie zou kunnen zijn om voor de Natura 2000-gebieden in TwiskeWaterland per gebied en in samenhang een Natuurbeheerplan op te stellen gebaseerd op de
Natura 2000-doelen en NNN, met monitoring en bijsturing in het vierjarige uitvoeringsprogramma.
Voor de balans tussen natuur en recreatie lijkt dit vanzelfsprekend, maar het Natura 2000-gebied Het
Twiske heeft geen eigen natuurbeheerplan. Als richtlijn voor het natuurbeheerplannen kunnen de
Natura 2000 beheerplannen van de Provincie dienen.
3.1.1 Identiteit
Wij vinden dat voor de definities van de Natura 2000 gebieden in het Twiske-Waterland duidelijk de
Natura 2000 en NNN status moet blijken. Dit is juist een sterk “verkoopargument” dat internationaal
duidelijk en bekend is. Een beschermd Europees natuurgebied.

3.1.2 Zonering
De zonering van Natura 2000-gebieden op basis van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW)
zorgt voor versnippering in en van natuurgebieden. Dat zien we nu al in het Twiske, dat qua beheer
is ingedeeld in extensief en intensief. Natuurwaarden zijn echter niet te begrenzen. Binnen het
gebied tast grootschalige recreatie ook de extensieve delen aan. Totdat deze ook zijn verdwenen. En
een Natura 2000-gebied staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een Natura 2000-netwerk en
NNN. Deze moeten dus in samenhang worden ingedeeld. De beschermde gebieden zouden wat ons
betreft de aanduiding extensief moeten hebben. Zij zouden dan samen één “Europees en nationaal
beschermd Natuurgebied”-zone moeten vormen. Daar staat de natuur op 1 en moet recreatie zich
aanpassen.
3.1.3 Overnachtingsmogelijkheden
Voor de Natura 2000-gebieden (de zone “Europees beschermd Natuurgebied”) zou uitdrukkelijk
verblijfsrecreatie moeten worden uitgesloten, dus geen overnachtingsmogelijkheden.
3.2.2 Natuur
Uitzondering opnemen dat voor de Natura 2000-gebieden de natuurdoelen van Natura 2000 leidend
zijn en niet de WKW. Eerst natuur, dan recreatie.
3.5 Beperking en begrenzing grootschalige evenementen
Wij pleiten ervoor om grootschalige muziekfestivals te beperken en te begrenzen. Voor Natura 2000gebieden is het een noodzaak en voor de andere natuurgebieden zeer belangrijk om de rust en stilte
te waarborgen. Bovendien hebben deze festivals een zeer grote impact op de omgeving en
omwonenden.
Wij vinden dat muziekfestivals niet in Natura 2000-gebieden moeten plaatsvinden.
Voorstel beperking festivals:
Leg vast dat kamperen niet mogelijk is (verbod op overnachting).
Stel een maximum voor aantal festivals per gebied, bijvoorbeeld Twiske 2 en Waterland 2.
Geef een definitie van “grootschalig”, bijvoorbeeld vanaf 5000 bezoekers per dag.
Stel een maximum aan bezoekers per festival of evenement, bijvoorbeeld 10.000 bezoekers.
Stel dat festivals alleen eendaags mogen en niet meerdaags.
Leg de sluitingstijd vast op 23:00.
7 Tussen ambitie en uitvoering
Hier wordt alleen afstemming op de MRA agenda en Amsterdam Wetlands genoemd. Wij vinden dat
ook afstemming op Natuurbeheerplan Natura 2000-gebied moet. In het uitvoeringsprogramma
kunnen dan accenten worden gelegd om de Natura 2000 doelen te verwezenlijken.
Bijlage 1 Lange termijn ambities
Bij Natuur staat onder punt 1 de balans tussen natuur en recreatie. Als je de balans nastreeft, dan
zou je dit punt ook als eerste punt moeten noemen onder Recreatie.
De punten 3 en 4 zijn geen ambities. Daar zou duidelijker kunnen staan dat de ambitie is om de
Natura 2000-instandhoudingsdoelen te halen.
Punt 7 kan worden aangevuld met het nieuw op te stellen natuurbeheerplan voor de Natura 2000gebieden.

