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Motie rioolheffìng: meer groen en minder stenen
2020003835
Hart voor Bloemendaal, GroenLinks r

Corsa:
Van:
Aan:
Onderwerp:

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Verordening rioolheffìng 2021

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 17 december 2020,
Overwegende dat:
Toenemende verstening van tuinen zorgt ervoor dat regenwater niet gemakkelijk weg kan;
Verstening van tuinen kan wateroverlast tot gevolg hebben waardoor riolen overbelast raken;
Ook houden stenen warmte langer vast. Groene tuinen zorgen voor meer koelte en groene
tuinen zijn goed voor biodiversiteit;
Rioolheffìng kan een instrument zijn om duurzaamheidsdoelen te realiseren;
Een groene leefomgeving zorgt voor meer welbevinden;
Het effectief kan werken door eigenaren en/of gebruikers van percelen op een positieve
manier te stimuleren om tuinen weer groen of groener te maken door verharding te
verwijderen;
Eigenaren en/of gebruikers stimuleren om tegels uit de tuin te halen kan bijvoorbeeld via een
financiële prikkel zoals de verlaging van de rioolheffìng voor ‘groene tuinen', maar er zijn ook
andere mogelijkheden, zoals het verstrekken van een subsidie of een paraplu bestemmingsplan
waarin een limiet wordt gesteld aan de verstening van tuinen, of doordat de gemeente helpt bij
het aanleggen van geveltuintjes waarbij de gemeente samenwerkt met bewoners en kennis
daarvoor beschikbaar stelt;
Draagt het college op:
*

Een concreet voorstel uit te werken voor de gemeenteraad waarin diverse mogelijkheden
worden geschetst om verstening van tuinen tegen te gaan of te ontmoedigen of juist te
zorgen voor een positieve prikkel zodat tuinen groener worden;

*
«

De effecten daarvan in kaart te brengen alsook een dekkingsvoorstel aan de raad te doen;
Dit voorstel tijdig aan de raad te sturen zodat de te nemen stappen ook tijdig, dwz ruim voor
het jaareinde 2021, kunnen worden gezet en de inwoners van Bloemendaal hiervan ook
tijdig op de hoogte worden gebracht.
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Ingediend door: Hart voor Bloemendaal

