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Bijdrage van De Lokale Partij  
Tijdens Commissievergadering 22 juni 2016 
Ruimte & Economie over: 
Agendapunt 7. Visie Polder Kortenhoef. 
  

Onderdeel 1. 
Eerst over het besluit: “instemmen met de Visie Polder Kortenhoef”. 
  
“De visie is niet bedoeld als toetsingskader”, staat in het raadsvoorstel. 
Wat dan wel is de vraag?? Antwoord wethouder: het is een plaatpraatje 
  
Het gaat immers om een viertal initiatieven: 
Groenewoud, Zuidsingel fase 8, Emmaweg en Programma Groen. 
Programma Groen is van de provincie Noord-Holland. 
Maar van twee initiatieven zijn nota bene geen concrete plannen 
voorhanden!  Emmaweg en Programma Groen. 
  
Vraag aan de wethouder: 
Waar stemmen we nu wel of niet mee in? 
Wat geven we weg? 
Wat stellen we vast? 
Wat is de waarde van ons besluit? 
  
Onderdeel 2. 
Hoe zijn onze inwoners en ondernemers bij deze visie betrokken? 
Gehoord de inspreker en gelet op de mensen die De Lokale Partij benaderden 
schort daar wel wat aan. 
  
De coalitie stelt in het akkoord: ‘de samenleving centraal’. Dat is nota bene 
de titel!! 
En inhoudelijk lees ik dan verder: 
‘Niet de gemeentelijke overheid is de spil in ons denken en handelen, 
maar de wensen en noden van onze lokale samenleving’. 
  
Vraag aan de wethouder: 
Waarom zijn inwoners en ondernemers niet betrokken bij deze visie? 
Antwoord wethouder: we moeten straks de boer op met het plan. Er is 
veel overlegd met de Provincie. Wethouder heeft beloofd om Provincie 
te laten zien hoe de 4 plannen zich met elkaar verhouden.  

  
Onderdeel 3. 
Inhoudelijk over de Emmaweg. 
Voor de woningbouw Emmaweg is nog geen concreet plan ingediend staat in 
het stuk. 
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Vraag aan de wethouder: 
Klopt de conclusie dat de Emmaweg een beetje aan het laatste speen van de 
zeug mag lurken? 
Antwoord Wethouder: “ ik zie dat niet zo”. Het is maar hoe je dat 
bekijkt. 
  
De Lokale Partij stelt deze vraag niet zomaar. 
Het lijkt erop dat aan de Emmaweg heel misschien feitelijk een beetje 
restruimte ingevuld mag worden. 
Zeg maar: als er nog een klein gaatje is. 
Want Groenewoud, Zuidsingel fase 8 en Programma Groen van de provincie 
gaan natuurlijk voor! 
De uitstoot van stikstof (PAS) speelt een grote rol staat nu al in het stuk. En dat 
allemaal grenzend aan Natura 2000 waar de provincie en dus Programma Groen 
voor staat. 
Het lijkt erop dat de Emmaweg blij gemaakt wordt met een dode mus. 
  
Namelijk wel de lasten maar niet de lusten. 
Nee, de Emmaweg is wel goed voor de opvang van al het verkeer. 
Meer dan een verdubbeling, als gevolg van de realisatie van de andere 
initiatieven. 
Dat PASt toch niet wethouder?? (en ja, dat is een vraag). 
En nog een vraag: waarom geen ontsluiting via zuidsingel fase 7? 

Antwoord Wethouder: de Kalkakker is al bebouwd 

  
Onderdeel 4. 
Nu nog een stukje inhoudelijk over Programma Groen. 

Vragen aan de wethouder: 
In hoeverre raakt deze visie de door de provincie voorgestane ontwikkelingen in 
de Horstermeer? 
Hoe kunnen we nu instemmen met een onderdeel van de visie, namelijk het 
Programma Groen als de raad niet concreet weet waar zij mee instemt? 
Bent u bereid de effecten en doelen van het Programma Groen vooraf in een 
openbare sessie met de raad of raadscommissie te delen? 
  
Zonder ingrijpen lijkt ook in deze situatie agrarische gronden met waarden 
zonder verdere motivering te worden omgezet in natuur. 
Met het opnemen van het "Programma Groen 2014-2018" wordt de gemeente 
zeer beperkt voor wat betreft de invloed/sturing op de natuurontwikkeling en 
waterhuishoudkundige waarden in de gebieden (o.a. de Horstermeerpolder en 
de Polder Kortenhoef) waar de Oostelijke Vechtplassen zijn gelegen. 
  
De polder Kortenhoef en de Horstermeerpolder maken beide deel uit van het 
natuurgebied "Oostelijke Vechtplassen". 

http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek
http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek


   De Lokale Partij 
  

w
w

w
.delokalepartij.org  

 
tw

itter: @
delokalepartij_  

facebook: w
w

w
.facebook.com

/D
eLokalePartijPolitiek

Uit het "Programma Groen 2014-2018" van de provincie Noord-Holland (blz. 
18-19) blijkt dat natuurontwikkeling het primaire doel is waarbij overige doelen 
(water, landschappelijk en recreatie) ondergeschikt zijn. 
Om van woningbouw nog maar te zwijgen. 
De provincie werkt hierbij nauw samen met Natuurmonumenten, omdat deze 
een deel van de gronden al in bezit heeft en zij de Europese "LIFE+" subsidie 
kan aanwenden voor natuurontwikkeling. 

Reactie Wethouder: Goed plan om “ Programma Groen 2014-2018” van 
de provincie Noord-Holland met de raad te bespreken 

Onderdeel 5. 
Als laatste over de woningbouw, waar dan ook. 
De Lokale Partij staat voor dat strikt de hand wordt gehouden aan bouw waar 
zo enorm behoefte aan is. 
Op pagina 16 en 17 van de visie zien we de resultaten en aanbevelingen van 
het Woningbehoefteonderzoek Wijdemeren 2015 terug. 
En wij citeren: 
‘Grootste behoefte aan de onderkant van de markt (koopappartement 2 a 2,5 
ton met buitenruimte, huurappartementen en huureengezinswoningen, met 
name in Kortenhoef’, 
‘Kortenhoef/-‘s-Graveland springen eruit qua behoefte met name huur’. 
‘Nadruk op starters en jonge huishoudens en senioren’. 
‘Sturing gemeente op passendheid van het woningbouwprogramma’. 
  
Vraag aan de wethouder: 
Bent u van plan strikte invulling aan die feiten en aanbevelingen uit het 
‘woonbehoefteonderzoek’ te geven? 
  

Conclusie: Visie gaat niet naar de raad 

Gert Zagt en Alette Zandbergen 

De Lokale Partij 

Bovengenoemde ingevoegde antwoorden/reacties (in paars) van 
de wethouder zijn niet volledig. U kunt de volledige reactie van de 
wethouder naluisteren via de geluidsband van deze commissie-
vergadering. Zie hier de link naar de vergadering, kies 
agendapunt 7 
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