Motie
Onderwerp motie:

Snippergroen

Vergaderdatum:

28 oktober en 4 november 2020

Agendapunt (nr en naam):

2b8

Programmabegroting 2021 e.v. – programma 5.3 Groen, natuur en milieu

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:

1.
2.

3.
4.

De mogelijkheden om snippergroen aan te kopen proactief en met regelmaat onder de aandacht van inwoners te
brengen, zoals via de nieuwsbrief, de gemeentepagina’s in de krant, de website, social media
De uitgangspunten van het geldende beleid onverkort toe te passen, waarbij de gemeente toeschietelijk omgaat met
aanvragen voor verkoop van snippergroen, tenzij het vastgestelde onderdelen van de hoofdgroenstructuur betreft. Dit
met inachtneming van overige uitganspunten zoals versnippering van overgebleven groen, afmeting en aangrenzing aan
het perceel van de koper.
Het toepassen van erfdienstbaarheden in het geval van kabels en leidingen, voortvarend te blijven uitvoeren, zodat tot
verkoop kan worden overgegaan.
Naast opname in het koopcontract, te kijken naar andere mogelijkheden om het verkochte snippergroen een groen
karakter te laten houden - met name op plekken waar het snippergroen een belangrijke rol in de waterhuishouding of de
biodiversiteit in de omgeving speelt.

En gaat over tot de orde van de dag.

In overweging nemende dat:
1.
2.

Verkoop van snippergroen leidt tot zowel een verlaging van de structurele kosten, alsmede een versterking van de
Algemene Reserve
Op dit moment wordt gerekend met in de toekomst afnemende opbrengsten voor verkocht snippergroen ten opzichte
van wat is gerealiseerd in 2019

Voorts in overweging nemende dat:
3. Het onwenselijk is dat er een verslechtering van waterafvoer of biodiversiteit optreedt
4. Snippergroen in particuliere handen vaak leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het groen

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Marieke le Noble (Hart voor BNM)
1. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren .

