April 2020
Beste Leden,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o.
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over de zaken die spelen binnen de
vereniging.
⮚ Moeilijke tijden
Sinds de laatste nieuwsbrief is er voor ons als mens een hoop veranderd zo zijn veel voorzieningen
dicht, moeten we afstand houden en zoveel mogelijk thuis werken en leven.
Dit heeft ook gevolgen voor onze activiteiten van de vereniging, zo werd communiceren een stuk
lastiger op afstand, kunnen we niet meer de boer op, spreken we andere belangenbehartigers
minder en kunnen we niet meer aanschuiven bij gesprekken die over ons gebied gaan zoals bij de
provincie. Ook zal onze plek aan de gebiedsgerichte stikstof tafel nog niet vervuld kunnen worden en
hebben we nog geen afspraak kunnen maken om met de gemeente Waterland boerderijen te
bezichtigen.
⮚ Online bespreking Waterland Oost
Ondanks de Corona pandemie gaan de gebiedsprocessen (helaas) gewoon door. Gelukkig zijn er
mogelijkheden om er toch bij aanwezig te blijven, zo hebben we dinsdagochtend een online
bespreking gehad met de Senior projectleider gebiedsprocessen – Groen van de provincie NH,
de voorzitters van WLD en LTO en van onze vereniging Wilco Bark en Klaas Hoogendoorn.
Deze ging over de natuur ambitie van de provincie in het gebied Waterland Oost waaronder de
Peereboom/Opperwoud en de Nes. Dit verliep soepel en we hebben goede punten kunnen maken
om de agrarische sector in dit gebied te behartigen. Dit was nodig ook omdat de landbouw hierin nog
niet echt een plek had gekregen. Zodra er meer bekend is zullen we dit melden bij de betrokken
boeren.

⮚ De Purmer
Wij zijn als vereniging benaderd door een stedenbouwkundige die in opdracht van de omliggende
gemeenten in de Purmer een inventarisatie gaat maken over de boeren in de Purmer met de
bijbehorende zaken als bedrijfsopvolging, onderlinge agrarische
contacten/verduurzaming/verbreding en de kansen en bedreigingen die we ondervinden.
We hebben hierover de leden in de Purmer geïnformeerd en enkele in contact gebracht met deze
stedenbouwkundige.
⮚ Vereniging BAKEN
De Vereniging Belangen van Ankeveense en Kortenhoefse (grond) Eigenaren inzake Natuurgronden
(BAKEN) heeft kennisgenomen van de oprichting van onze vereniging en de daarbij beoogde doelen.
In hun gebied wil de provincie ook grond (232 ha.) ‘verwerven’ en omvormen tot natuur en moeras,
waarbij de huidige agrarische activiteiten zullen verdwijnen. Uiteraard zijn ook zij onaangenaam
gestemd over de handelingswijze in hun gebied, daarom gaan we waar mogelijk de handen
ineenslaan om elkaar op de hoogte te houden op alle fronten over deze ontwikkelingen want samen
staan we sterk.

⮚ Slot
Mochten er meer zaken spelen in ons gebied/ heeft u aanvullende informatie of zijn er
onduidelijkheden breng het bestuur hiervan op de hoogte want samen staan we sterk.
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