Inspraak Commissie Ruimte Klimaat en Wonen donderdag 24 september
Werelderfgoed op de grenzen
Goedenavond, dank u voor de mogelijkheid om in te spreken
Ik laat zien hoe de initiatieven uitgestrooid worden over de kleine randjes groen rond de stad,
en over het aangrenzende werelderfgoed van UNESCO.
De rechter powerpoint ,met de naam inspraak Staten Raymond bevat kaartjes.
Daar beginnen we mee en we gaan van onder naar boven. Omdat alles om ons heen als
zoekgebied wordt ingetekend, tekenen wij het voor de verandering in als uitgesloten.
U ziet dan waar het om gaat.
U ziet aan weerszijden van de grens de zoekgebieden uitgestrooid.
Noord Holland
Abcouderplas, dit is zoekgebied Amstel lll. Het begint bij Arena en loopt door via Knooppunt
Holendrecht en AMC naar Abcouderplas. Waar de Abcouderplas aan het Geingebied grenst, is
een stukje Natuur Netwerk Nederland. Daarom ook zijn er zoveel soorten vogels: uilen,
roofvogels, zangvogels. Dit kleine stukje geliefd groen, vlakbij Abcoude, is nu juist zoekgebied.
Abcoude is niet blij.
Gaasperplas en Gaasperzoom. Dit is een enorm geliefde plas bij alle burgers in Zuidoost maar
ook mensen uit de Pijp en Oost komen hier graag zwemmen. Het is vlakbij de stad. Ook een
heel klein gebiedje. Gaasperzoom is een stukje Natuur Netwerk Nederland. Dit kleine stukje
geliefd groen, vlak aan de stad, is nu juist zoekgebied. De Amsterdammers zijnniet blij.
Aetsveldse Polder. Dit is een uniek stukje polder waarvoor onze zusterorganisatie pleit, Stop
Windturbines Aetsveld. Dit moet ook uitgesloten worden. Ook direct aan het Gein.
En dan het Geingebied zelf. Dit weekend leest u in de media veel over het proces dat ertoe
leidt dat juist dit kleine stukje UNESCO werelderfgoed door de provincie Utrecht steeds meer
aangewezen wordt, alsof het in een fuik zit. Het verhaal heeft te maken met machtige
industrieën, met belangenverstrengeling, met een heel slecht geïnformeerde gemeente, met
ondoorzichtige besluitvorming, met slechte afspraken tussen provincies en gemeenten, met
onduidelijkheid of Werelderfgoed nou een status is om rekening mee te houden, want het kan
toch gecompenseerd worden? Je zet ergens anders iets neer!
Wat ook en vooral heel veel speelt is: niemand snapt wat hier gebeurt. Termen leiden tot
begripsverwarring, berekeningseenheden ook. Maar ja, dat is hetzelfde als ondoorzichtige
besluitvorming.
Teveel om in een paar minuten uitleggen , de pers dit weekend heeft iets meer tijd. Voor nu:
EEN ENORM WAARSCHUWINGSTEKEN IS OP ZIJN PLAATS. PROVINCIES, DOE IETS

