Krommenie, 3 juni 2019
Geachte wethouder mijnheer H. Krieger,
Op uw verzoek, had de buurt Busch, op 8 mei een gesprek met u, uw medewerker kondigde
aan dat het participatieproces een onderwerp van gesprek zou zijn. Ik maakte u duidelijk, dat
naar mijn mening het participatieproces niet goed verlopen was. Onze zorg is het kwetsbare
natuurgebied en ons Erfgoed, wat verknoeid gaat worden.
Wij hebben gesproken over onze zorg over het Natuurgebied Hammen en Crommenije en de
toezegging die wij hebben van de heer Hupkens van AM, om een kwalitatief beding, te koppelen
aan de verkoopovereenkomst, “in het kwetsbare natuurgebied is varen alleen toegestaan met
een fluisterboot”, met max. snelheid van 6 km/u.
Onze zorgen over de ontstane situatie hebben we ook neergelegd bij de verantwoordelijken, U
vertelde ons ook het probleem bij de burgemeester voor te leggen. Wat wij als buurt aangrijpen
om dit op korte termijn te laten gelden voor het gehele natuurgebied.
Wij verzoeken de gemeente, door het instellen van een Politie Verordening, of AMB het varen
met een brandstofmotor ingaande 2020 te verbieden. Het varen in het broedseizoen, in het
voorjaar zou ook gehandhaafd moeten blijven.
Staatsbosbeheer en Politie laten weten dat het gebied geen prioriteit heeft om te handhaven op
bootjes met een brandstofmotor met 40, 50 pk of meer. De Politie verwijst naar Jeugdzorg, die
moet het maar oplossen.
Ons Erfgoed, het doorgraven van een oud Middeleeuws dijkje en het maken van een park in de
Zuiderham, hebben wij voorgelegd aan meerder Erfgoed organisaties, welke belangen in het
gebied hebben, Provincie, Stichting Stelling van Amsterdam, deze onderschrijven onze
bezwaren, niet doen! De gemeente zal de plannen nog moeten laten toetsen door diverse
organisaties. De heer Graat van Staatsbosbeheer die ook bij het gesprek met de
Projectontwikkelaar de heer Hupkens was uitgenodigd, liet verstek gaan, niets meer van
gehoord.
Wij halen onze bespreking nog eens aan, omdat we in het bericht van de bewonerscommissie
gelezen hebben, dat de participatie is mislukt, we willen niet dat de belangen die wij
vertegenwoordigen geen aandacht hebben. Het lijkt erop dat dat de bewonerscommissie drie
pijnpunten hebben, over andere belangen lezen wij niets. Terwijl zei betogen ook tegen de
doorgraving van de Busch te zijn! In een van de eerste E-mailwisselingen van de
bewonerscommissie werd dit vastgelegd.
Vanuit de Raad, Rosa krijgen wij berichten, dat de ontwikkeling van het Landschapspark
doorgaat, het gebied dat vorm heeft gegeven aan de Provincie, de geschiedenis is hier nog
zichtbaar, het water wat Krommenie haar naam gaf, wat ooit een woeste zeearm was, eb en
vloed zichtbaar was. Maar ook de vaarroute van Amsterdam, Haarlem naar Almaar en WestFriesland.
U maakte de afspraak, dat u in het vervolg van de gesprekken, ons zal betrekken.
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