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Oostzaan, door het college voorgestelde en geamendeerde zienswijze 
Ambitiedocument Twiske Waterland 

 

 

 

 

 

Geachte heer, 

 
 

Wij hebben het document CONCEPT Ambitiedocument Recreatieschap Twiske-Waterland 
versie 4 ontvangen en wij zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze en/of reactie 
kenbaar te maken. Wij willen u hierbij de volgende aandachtspunten meegeven: 
 
Algemeen 
Het ambitiedocument is gedurende een uitvoerig participatietraject tot stand gekomen. 
Daarvoor onze complimenten.  
Voor de leesbaarheid van het gehele document zou meer cohesie gewenst zijn. Een 
duidelijke rode draad, met duidelijk afgebakende hoofdstukken. Onzes inziens worden 
sommige onderwerpen meermaals herhaald.  
 
Balans Natuur en Recreatie 
In het document wordt meerdere keren gesproken over het belang van een balans tussen 
natuur en recreatie. Dat vinden wij van groot belang. In uw ambities is het voor ons nog niet 
helder hoe deze balans bereikt zal worden. Wij vinden het noodzakelijk dat een nadere 
uitwerking plaatsvindt in het ambitiedocument waardoor er duidelijke kaders worden 
geformuleerd met betrekking tot wensen op het gebied van evenementen en wensen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. 
Voor de volledigheid: zie pagina 3 in de samenvatting, tweemaal in pagina 6 paragraaf 1.2, 
pagina 7 paragraaf 1.3, pagina 8 paragraaf 2.1, pagina 12 paragraaf 3.2.2, pagina 17 
hoofdstuk 6, pagina 19 bijlage 1en pagina 21 bijlage 2.  
 
Vervolgens zien wij ook graag vermeld welke standpunten het recreatieschap zal aannemen, 
of welke regels zij zichzelf zal opleggen, om balans tussen natuur en recreatie te 
waarborgen. De gebieden waar het recreatieschap actief is worden gekenmerkt door stilte, 
rust en natuur. 
In het ambitiedocument staat dat altijd een natuurtoets wordt uitgevoerd, alvorens nieuwe 
activiteiten ontwikkeld worden in natuurgebieden. Volledigheidshalve melden wij u dat deze 
natuurtoets een wettelijke verplichting is voor Natura 2000 gebieden of Natuurnetwerk 
Nederland gebieden. Zie ook: pagina 6 paragraaf 1.2 en pagina 10 paragraaf 3.1.2. 
 
Financiële paragraaf 
Bij de ontwikkeling van een ambitie document is het in onze visie ook belangrijk daarin een 
financiële paragraaf op te nemen om een inschatting te kunnen maken inzake het 
realiteitsgehalte van de voorgenomen ambities.  
 
Zonering 
Wij begrijpen het nut van een zonering in het gebied Twiske-Waterland. Graag zien we 
beschreven waar bepaalde ambities gewenst zijn. Onduidelijk is in welke gebieden er aan 
zonering wordt gedacht. Ontwikkelingen in N2000 en NNN-gebieden zijn uitermate complex 
en functioneren als communicerende vaten. Om die reden is het noodzakelijk om dit 
onderdeel nader uit te werken in het ambitiedocument. 
 
Rol verheldering 
Voor een verbetering van de leesbaarheid van het ambitiedocument is het zinvol om de rol 
van het Recreatieschap te benoemen. De rol in het recreatiegebied Het Twiske is namelijk 
wezenlijk anders dan de rol in het Waterland gebied. Vervolgens kan duidelijker gemaakt 
worden welke ambities er zijn per gebied. Zo wordt er bijvoorbeeld op pagina 11 paragraaf 
3.1.3 gesproken over overnachtingsmogelijkheden. Is dit een ambitie voor alleen Het Twiske 
of het gehele Twiske-Waterland gebied? Vervolgens is het o.i. noodzakelijk om aan te geven 
waar deze ontwikkelingen mogelijk zijn. Zo weten de bewoners en omliggende gemeenten 



wat de ambities van het recreatieschap zijn in hun directe omgeving.  
 
In dat kader zou het toevoegen van een plattegrond verhelderend zijn met daarin de grenzen 
van het Twiske-Waterland gebied. Tevens is een overzichtskaart gewenst met de afbakening 
van de Natura 2000-gebieden, NNN en weidevogelgebieden. Aan deze 
beschermingsregimes is wetgeving verbonden. Duidelijkheid rondom die gebieden is 
essentieel om de ambities voor de toekomst te kunnen interpreteren. Zie ook pagina 4 
paragraaf 1.1. 
 
Amsterdam Wetlands 
Op pagina 14 paragraaf 3.4 staan de bouwstenen en programmalijnen van het Amsterdam 
Wetlands project duidelijk vermeld. In het ambitiedocument geeft een dergelijk gedetailleerde 
opzet verwarring. Het lijkt alsof het een tijdlijn is van het ambitiedocument. Een dergelijke 
opzet zou wel een aanbeveling voor het ambitiedocument zijn. 
Het is de lezer niet duidelijk welk gebied specifiek onder Amsterdam Wetlands valt. Een 
kaart van het gebied zou dat kunnen verduidelijken. 
 
Twiskepark 
In de samenvatting wordt verwezen naar inspiratiedocument ‘’Een verkenning – Waterland-
Twiskepark’’ (juni 2018). De ambitie is te werken naar het beeld dat in het inspiratiedocument 
wordt geschetst. Naar onze mening is het omvormen van recreatiegebied Het Twiske naar 
een Twiskepark een onwenselijke stap en doet de naamgeving afbreuk aan het gebied. Wij 
zien dergelijke verwijzing graag verwijderd uit het ambitiedocument.  
 
MRA: 
Het ambitiedocument sluit aan bij de regionale opgaven van de Metropoolregio Amsterdam. 
Graag zien we een verdere vertaalslag met welke regionale opgaven het recreatieschap 
concreet aan de slag gaat en waaraan het een bijdrage aan wil leveren. 
 
Digitale inclusie 
We leven in samenleving waar digitalisering een steeds grotere invloed krijgt. De kansen die 
dit kan bieden zien we nog onvoldoende terug in de ambities van het recreatieschap.  
 
Wij verzoeken u deze opmerkingen mee te nemen in de definitieve versie van het 
ambitiedocument Twiske-Waterland en zien met belangstelling dit definitieve rapport 
tegemoet. 
  



Aangenomen amendementen 

 

 



19A24 Met algemene stemmen aangenomen 

lou
aangenomen





7v GL/CDA/D66
6t VVD/PvdA 

lou
aangenomen





11v: GL/D66/VVD/PvdA
2t: CDA

lou
aangenomen





8v: GL/D66/CDA/PvdA
5t: VVD

lou
aangenomen





lou
Nieuwe stempel





7v: CDA/GL/D66
6t: VVD/PvdA

lou
aangenomen





lou
Nieuwe stempel





8v: GL/D66/CDA/PvdA
5t: VVD

lou
aangenomen





lou
Nieuwe stempel





7v: CDA/GL/D66
6t: VVD/PvdA

lou
aangenomen




