Amendement
Onderwerp amendement:

Tiny Forest

Vergaderdatum:

3 juli 2019

Agendapunt (nr en naam):

2c24

Perspectiefnota 2020 – programma 5

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
Programma 5 – blz. 27

Nieuwe tekst

Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte
van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor
vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor
mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse
natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij
het klimaatbestendig maken van gemeenten. Wij willen drie
Tiny Forests realiseren verspreid over de kernen..

Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte
van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek
voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook
voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op
een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren
biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van
gemeenten. Wij willen drie Tiny Forests realiseren verspreid
over de kernen... De gemeente staat open voor initiatieven
hiervoor. Een eerste tiny forest wordt gerealiseerd. Na
evaluatie besluit de raad of er meer tiny forests komen.

Toelichting
Overwegende dat:
-

het college een taakstelling heeft om de begroting meerjarig sluitend te krijgen;
afnemende biodiversiteit een zorgpunt is waar de gemeente Gooise Meren op wil acteren;
‘Tiny Forest’ een concept is dat een positieve bijdrage kan leveren aan biodiversiteit;
de gemeente Gooise Meren ligt te midden van ‘big forests’ en natuurgebieden, waar de bijdrage van een Tiny Forest
vooralsnog – in relatieve zin – onduidelijk is;
behalve in een directe bijdrage aan biodiversiteit ook een educatieve waarde uitgaat van een Tiny Forest.

Voorts overwegende dat:
-

het Wellant-college het initiatief wil nemen voor de huisvesting van een Tiny Forest;
de gemeente is gevraagd hieraan bij te dragen (investering: €30.000);
dit initiatief uit de gemeente de gelegenheid geeft de meerwaarde te onderzoeken van een Tiny Forest in Gooise Meren;
met een initiatief vanuit een school tevens de educatieve rol van een Tiny Forest is gewaarborgd;
de investeringen hiermee vooralsnog beperkt blijven.
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