SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen: But Klaasen, D66
Datum: 19 september 2013
Onderwerp: Nieuwe

natuurpact en het Manpadslaangebied

Wijze van beantwoording:
Mondeling tijdens raadsvergadering van 26 september

VRAAG
1. Bent u op de hoogte van het artikel “natuurpact banenmotor provincie” dat o.a. in het Haarlems
Dagblad van 19 september 2013 staat?
2. Is bekend of dit nieuwe financieringsperspectieven biedt om het Manpadslaangebied om te vormen
tot een natuurgebied?
3. Zo nee, is het college bereid dit na te gaan bij de provincie en de Raad hierover te informeren?
Evt toelichting:
Recent heeft de raad gediscussieerd over de mogelijkheid om toch beperkte bebouwing toe te staan
op het Manpadslaangebied. Uitgangspunt van het college daarbij is dat er vanuit de provincie geen
subsidie meer beschikbaar is om het terrein als natuurgebied in te richten. D66 heeft er voor gepleit
om financieel betere tijden af te wachten. Uit het artikel blijkt dat nu nieuwe financieringsbronnen
beschikbaar komen. Gedeputeerde Bond wordt geciteerd: “we weten welke gronden we als eerste
willen aankopen en inrichten”. De vraag is daarom of dit een nieuw licht werpt op de discussie rond
het Manpadslaangebied.
ANTWOORD
datum: beantwoord in de raadsvergadering van 26 september 2013
portefeuillehouder: P. van de Stadt
antwoord:
1.
Ja.
2.
Nee.
3.
Naar aanleiding van het krantenartikel en de raadsvraag is ambtelijk aan de provincie Noord-Holland
gevraagd of het Manpadslaangebied op basis van het “Natuurpact” in aanmerking komt voor enige
vorm van financiering.
Allereerst wordt opgemerkt dat de financiële middelen die in het pact beschikbaar worden gesteld via
de provincie, aanzienlijk minder zijn dan eerder het geval was. Er is drastisch bezuinigd.
In de “Agenda Groen” van de provincie Noord-Holland is bepaald dat enkel gebieden die zijn
begrensd als “Ecologische Hoofdstructuur” en “Recreatie om de Stad” voor financiering (aankoop,
inrichting, beheer) in aanmerking komen. Het Manpadslaangebied is niet als zodanig aangewezen. Er
bestaat dus geen perspectief op financiering. Het “Natuurpact” werpt geen nieuw licht op de discussie
rondom het Manpadslaangebied.
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