
Voorstellen, vertegenwoordiging 

 

Zeer verontrust over plannen tot vergaande “vermarkting”van het gebied 

Dit gaat volledig voorbij aan de status van het overgrote deel van het gebied als NNN gebied. Deze 
zijn vooral bedoeld om de aawezige natuurwaarden veilig te stellen en de biodiversiteit uit te 
breiden. Dit is noodzakelijk om de neerwaartse trends tegen te gaan. 

De visie spreekt over een de verbetering van de NNN waarden maar op geen enkele wijze wordt 
aangegeven hoe dit gaat gebeuren. Ook wordt er niets vermeld over compensatie van 
natuurwaarden die verloren dreigen te gaan als gevolg van de intensieve recreatieprojecten. 

Veel van de genoemde projecten zijn ook gericht op het aantrekken van publiek uit een veel groter 
gebied dan de HAL regio waarvoor dit recreatiegebied toch is aangelegd. Juist van de inwoners van 
het HAL gebied krijgen wij veel steunbetuigingen . Na 2 weken flyeren zijn er al meer dan 2000 
ondertekenaars van een petitie tot behoud van het gebied in zijn huidige vorm.  Er wordt, zeker ook 
in deze Coronatijd, veel waarde gehecht aan rust, ruimte en natuurbeleving. 

We constateren dat in de Visie, welke inmiddels is vastgesteld door het Recreatieschap heel weinig is 
gedaan om tegemoet te komen aan uw reacties en die van Langedijk en Heerhugowaard . Met 
betrekking tot uw opmerkingen omtrent maximale bouwhoogtes is de reactie dat dit geen zaak  voor 
de gemeente Alkmaar zou zijn. U krijgt slechts de keuze tussen afwijzen of vaststellen van de visie. 
Het project Beachpark zou zelf als gefiatteerd zijn door het schap. 

Wij zijn niet blind voor de financiële argumenten v/h schap. Wij denken dat de financiële tekorten op 
een andere wijze opgelost kunnen worden. In willekeurige volgorde noemen we bezuiniging op de 
beheerskosten zoals het maaibeheer wat zodanig intensief gebeurt dat vrijwel alle  riet orchideeën 
zijn verdwenen.  Ook de bestuurskosten verdienen aandacht gezien de grote jaarlijkse afdrachten 
aan de Recreatieschap Noord-Holland. Verder vernemen wij dat wethouder De Groot van Alkmaar in 
overleg is (gaat) met de provincie om alsnog weer toe te treden tot het schap. Tenslotte zijn er 
mogelijkheden tot ontwikkeling van intensieve recreatieprojecten in het daarvoor aangewezen 
gebied langs de Wagenweg. Dat gebied heeft ook niet de NNN status.  Voor zover er daarna nog 
tekorten zijn is ons standpunt dat die gedekt kunnen worden uit een hogere gemeentelijke bijdrage. 
Het gaat hier immers om een voorziening van groot maatschappelijk belang.   

Wij vragen u de visie (nog) niet vast te stellen en eerst meer en betere antwoorden te krijgen op nog 
openstaande vragen t.a.v. met name de financiering.  
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