Motie
Onderwerp motie:

Zoekrichting (overloop) parkeren: Weiland voor weiland

Vergaderdatum:

9-oktober-2019

Agendapunt (nr en naam):

3a2

Bestemmingsplan Oud Valkeveen

Status:
Ingediend – Versie 4
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
roept het college op
om de zoekrichting voor meer parkeergelegenheid op ‘eigen’ terrein van Speelpark Oud Valkeveen ook te richten op de mogelijkheden
om het nu in gebruik zijnde overloop parkeerterrein structureel daarvoor te benutten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting1
Overwegende dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Staatsbosbeheer voor 5 jaar een contract heeft gesloten met het Speelpark om gebruik te maken van een stuk weiland
ten westen van het park als overloop parkeerterrein.
Hier een beperking tot buiten het broedseizoen is gemaakt.
Hier al een verlengmogelijkheid van 5 jaar is voorzien.
Staatsbosbeheer met lagere overheden een oplossing dient te zoeken voor uitdagingen die er zijn in een gebied dat door
Staatsbosbeheer beheert wordt.
Staatsbosbeheer belangstelling heeft voor een stuk weiland dat de eigenaar van Speelpark Oud Valkeveen aangekocht
heeft en dit graag in beheer neemt.
Uit onderzoeken blijkt dat het stuk bos, ten oosten van het Speelpark, van belangrijke waarde qua natuur is, zeker gezien
de aangetoonde aanwezigheid van een dassenburcht.
Er voor het inzetten van een stuk bos altijd bomen gekapt zullen gaan worden, wat het aanzien en de beleving van het
stuk bos aanmerkelijk zal verminderen.
Het ruilen van een stuk weiland voor een stuk weiland een vergelijkbare waarde qua natuur heeft.
Het stuk weiland dat als overloop terrein op hoogtij dagen wordt ingezet met name in de winter door diverse vogels
gebruikt wordt. Dit komt niet in gedrang door het gebruik als overloopterrein op hoogtijdagen van het Speelpark.
Een ontsluiting vanaf het parkeerterrein van Speelpark Oud Valkeveen wordt voorzien, zodat de veiligheid van gasten die
van en naar het park lopen niet in de knel komt, zoals dat nu wel het geval is.
Een nette (permanente) afzetting wordt gerealiseerd die het aantal te parkeren auto’s maximaliseert.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Roel kamphuis (ChristenUnie)

1. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren .

