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Amendement Biodiversiteitsplan

Corsanummer:
Van:

Groenlinks, WD, D66, PvdA, CDA

Aan:

De

Onderwerp:

Ra a dsvoo

voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
rst

el 2020 0 0 47 53

De raad, in openbare vergadering bijeen op 11 maart 2021,

Overwegend dat:
het biodiversiteitsplan zo breed mogelijke steun verdient;
het plan (aangepaste versie, corsanr. 2OZLOæ782) uitgebreide teksten bevat die niet dírect de
basis vormen voor het beleid; maar deze teksten welde achtergrond en toelichting vormen voor

.
r

o
o

de voorstellen/ideeën;

het wenselijk is om de status van het plan preciezer aan te geven;
het wenselijk is om het belang van samenwerking (o.a. met de buurgemeenten en de
Provincie*) te benadrukken;

* zie o.a. Cebiedstafel Zuid-Kennemerland van start - Provincie
Ngord:Hollancl fnoart! l..oll:ur¡l

,r'lì

Besluit:
De besluitpunten 1 en

3

samen te voegen en te vervangen door (besluitpunt 1):

a

met waardering kennis te nemen van het rapport Biodiversiteít in Eloemendoøl;

b.

dit rapport vast te stellen, incl. in het bijzonder de voorstellen/ídeeën (hoofdstukken 9, 10);

c.

de visie (hoofdstuk 7) en de voorgestelde en mogel'ljke aanpak (hoofdstukken 9, 10)
betrekken biiverdere beleidsvorming, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en het

te

omgevingsplan, stedenbouwkundige ontwikkelingen, het groenbeheer, alsmede bij
regionale samenwerking en de samenwerking met andere bevoegd gezagen (waar onder
de Provincielen

d.

lngediend

concrete projecten te starten met zorgvuldige participatie en omschrijving van de bijdrage
aan biodiversiteit en de financiële consequent¡es (éénmalige kosten en exploitatiekosten)
en de uitgewerkte concrete voorstellen aan de raad voor te leggen, indien deze door de
raad goedgekeurde budgetten overschrijden.
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Motie intrekken faunab eheerplan/i a chtnotitie
De gemeenteraad bijeen in vergaderi.g op 11 maart 2021

Gelezen
a

Het voorstel 20200û1753 onderdeel2 aan de raad om het oude Groenbeleidsplan 7997
en het faunabeheerplan /jachtnotitie in te trekken;

Overwegende d¡n

.
o

De plezierþdrt kan zorgen voor dierenleed;
Hetiagen binnen de gemeentegrenzen risico's voor de veiligheid met zich meebrengt
warìneer de iacht niet wordt uitgeoefend door Wildbeheerseenheden (WBE's);

o þ het gebied gelegen tussen Krommelaan,
.
o
o
o
o
o

Leonard Springerhof, Johan Verhulstweg,
Dennenweg Brederodelaan te Bloemendaal wordt gejaagd door particulieren;
Aan de Dennenwet o.a. de Theresiarhool is gevestigd;
De veiligheid van kinderen die hier naar schoolgaan voorop dient te staan;
O¡r het terrein van het voormalig klooster Euphrasia (bestemmingsplan Dennenheuvel)
nieuwe woningen zullen worden gebouwd die ook in dat gebied ziin gelegen;
þ het gebied op termiþ een gyrnziral t.b.v. de school wordt gebouwd;
Het plangebied van het bestemmingsplan Dennenheuvel momenteel geen deel
uitmaakt van de bebouwde kom van de gemeente Bloemendaal ingevolge de Boswef
Het wenselijk is een nieuwe grens bebouwde kom volgens de Boswet vast te stellen
zodanig dat het hierbovm beschreven gebied voortaan deel uitmaakt van de bebouwde
kom;

Verzoekt het college:
o

Voor het zomerreûes een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de nieuwe
grens
bebouwde kom volgens artikel 4.1 sub a Wet Natuurbescherming wordt
vastgesteld
waarin het bovmgenoemde gebied tot de bebouwde kom wordt gerekend
eride oude
Srens bebouwde kom volgens de Boswet zoals deze door de raad op 27 oktober 2o16 is
vastgesùeld wordt ingeüokken en hierover een participatietraiect
te starten met
omwonenden.

En gaat or¡e¡ tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

{h

Koó

Á,

>

VerLôorpert

*

l;;"' Ltå"J',îå:;t;B

Bloemendaal /1{..,", ,a,J-'
MOTIE

Van
Datum
Datum raad

: pvdA, Groenlinks

:23februariZOZL

:LLmaart2l2L
Agendapunt :6

onderwerp

: Herinrichting Bennebroekerlaan
Corsanummer : 2020004463

I

extraoversteek Duinlaan

-van Lieroppark

=========================_=======================================================
De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen
op 11 maart'21,
Kennis genomen hebbende van het voorstel over het inzetten
van de toegekende provinciale

subsidie voor project Bennebroekertaan voor de uitvoering van het project;

ovenuegende dat:
bij het voorstel een ontwerp van de herínrichting van de Bennebroekerlaan gevoegd;
is
het van groot belang is dat deze herinrichting leidt tot een veilige weg,
met name voor het
langzaam verkeer;
er in het ontwerp niet is voozien in een veilige oversteekmogelijkheid
voor fietsers en
voetgangers tussen het Van Lieroppark en de Duinlaan;
een veilige oversteekmogelijkheíd op deze plek bijdraagt aan het
accomoderen van het
fietsverkeer en de voetgangers op en rond die route;
hiermee tevens een enra oversteek gecreëerd wordt op deze
lange route met weinig andere
ove rsteekmoge ijkheden;
door de oversteek vorm te geven met bijvoorbeeld een verhoogd plateau,
tevens de snelheid
van het autoverkeer geremd wordt, wat bijdraa$ aan de
aþehãle verkeeisveilþheid op de
I

laan;

ve¡zoekt het college
ln het wegontwerp tevens een veilige verhoogde oversteek
voor fietsers en voetgangers tussen het
Van Lieroppork en de Duinlaan op te nemen

Fractíe PvdA

Fractie GroenLinks

tH.A.L. Schell

H. Faber

