Amendement
Onderwerp amendement:

Aanvulling op uittreedovereenkomst Amsterdam GNR

Vergaderdatum:

7 april 2020

Agendapunt (nr en naam):

A21-42

Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise
Natuuragenda (2132297)

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Beslispunten:

Nieuwe tekst
Beslispunten:

1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien
van de Uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise
natuuragenda.

1. Als wensen in te brengen ten aanzien van de
Uittredingsovereenkomst Amsterdam, dat daaraan een bepaling
wordt toegevoegd waarin Amsterdam onverkort het doel van het
GNR – instandhouding van natuurschoon door verkrijging van
terreinen om deze als natuurreservaat te behouden – blijft
onderschrijven (conform de eerder uitgesproken intentie), zij het
zonder verplichte financiële betrokkenheid als voormalig
participant.
2. Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de
Gooise natuuragenda

Toelichting
Constaterende dat:
1. De gemeente Amsterdam niet langer als participant van het GNR wenst deel te nemen en te kennen heeft gegeven uit de
huidige overeenkomst te willen treden;
2. Deze overeenkomst echter een eeuwigdurend karakter heeft reeds bepaald bij de oprichting van het GNR in 1932;
3. Deelnemers niettemin in overleg zijn gegaan om uittreding onder nader overeen te komen voorwaarden mogelijk te maken;
4. Voorafgaand aan de onderhandelingen een Intentieverklaring is getekend waarin alle deelnemers, de gemeente Amsterdam
en de provincie Noord-Holland incluis, het doel van het GNR – behoud van natuurterreinen – nog eens onderschreven;
5. Deze Intentieverklaring komt te vervallen bij de overstemming over een Uittreedovereenkomst, terwijl de overweging uit de
Intentieverklaring niet is overgenomen in die overeenkomst;
6. In de plaats daarvan de gemeente Amsterdam de Gooise Natuuragenda onderschrijft die een looptijd heeft tot 2025.
Overwegende dat:
7. Met het samenstel van de voorliggende Uittreedovereenkomst en de betrokkenheid bij de Gooise Natuuragenda 2020-2025
beperkte waarborg geboden wordt dat de gemeente Amsterdam zich ook op langere termijn aan instandhouding van
natuurterreinen van het GNR verbindt;
8. Prioriteiten van de gemeente Amsterdam op de langere termijn kunnen verschuiven (zoals naar woningbouw en
bereikbaarheid), hetgeen spanning kan opleveren met het doel van het GNR;
9. Uittreding als participant prima samen kan gaan met het conformeren aan de doelstellingen van het GNR, zij het dat daar dan
voor de toekomst geen financiële verplichtingen meer aan kunnen worden ontleend.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
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