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Duidelijkheid over openstelling Park Nauerna + zonnepark

Beste bewoners van Nauerna,
Ruim 4 maanden geleden hebben we jullie geïnformeerd over de situatie rond het gesloten Park Nauerna en
het veel langer durende RIVM-onderzoek om uit de impasse tussen de 3 (semi)overheden te komen. Helaas
bleven Zaanstad, Noord-Holland en Afvalzorg allen bij hun standpunten, waardoor geen van de door BGN
aangedragen oplossingen om het park snel te realiseren werd overgenomen.
Het leek erop uit te draaien dat we opnieuw een juridisch traject in zouden moeten gaan om het toegezegde
park z.s.m. open te laten stellen. Omdat die dreiging van opnieuw een jarenlang juridisch gevecht geen van
de partijen aansprak, hebben we vervolgens een vijftal bestuurlijke overleggen gevoerd om tot een afspraak
te komen die duidelijkheid biedt over gefaseerde openstelling Park Nauerna.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
1. Het RIVM-onderzoek wordt voortgezet.
Park Nauerna (60 hectare) wordt daarna z.s.m. ingericht en opengesteld, waarbij de conclusies uit
het onderzoek aangeven of er wel of niet eerst afgedicht moet worden.
2. De groenstrook tussen het park en de jachthaven wordt z.s.m. ingericht als recreatieterrein.
(met parkeerplaats, speeltoestellen, fitnesstoestellen en een honden-uitrenplaats)
3. Compartiment 16AB wordt z.s.m. ingericht en opengesteld als recreatiepark.
Dit betreft 7 hectare, reeds voorzien van folie.
4. Het door BGN geïnitieerde zonnepark-project In My Backyard Please wordt voortgezet en het
daaruit komende ontwerp kan door – of in opdracht van Belangengroep Nauerna worden
gerealiseerd.
(een gebied van maximaal 7 hectare zonnepanelen zal op een esthetische met de bewoners
uitgedachte vorm worden ingericht).
Het blijft jammer dat we langer moeten wachten op het in de Overeenkomst Nauerna toegezegde volledige
Park Nauerna, maar we hopen dat we als buurtschap verder kunnen met deze aanvullende afspraken.
We zullen zodra dat kan verdere informatie geven over de planning en uitvoering van de afspraken.
Daarnaast zullen we jullie ook over het project ‘In My Backyard Please’ en andere actuele ontwikkelingen
blijven informeren.
Met vriendelijke groet,
Belangengroep Nauerna

