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Bloemendeal

Amendomcnt Vcrstcdclijkingsstrategie Mctropoolregio Amsterdam
Registratienr:

202X001660

Van:
Aan:

wD,...
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Zienswijze Verstedel ijki ngsstrategie

De raad in openbare vergadering bíjeen

op7 juli2O2L,

Ovcrucgcndc dat
- De gemeente Bloemendaal met haar dorpse en groene'karakter en een te behouden
kwaliteit heeft voor de Metropoolregio Amsterdamåls geheel;
- De Raad dit tot uitdrukking wil brengen in de zienswijze op de Verstedelijkingsstrategie;
Besluit:
ln te stemmen met de zienswijze van het college op de tweede conceptversie van de
verstedelijkingsstrategie, met dien verstande dat:
1. de alinea in de zienswijze "De gemeente Bloemendaal onderschrijft de centrale gedachte achter de
verstedelijkingsstrategie van een polycentrische ontwikkeling. De MRA bestaat uit veelverschillende
en krachtige kernen, die elkaars kwaliteiten versterken. Ze liggen in een landschap dat al even
gevarieerd is."

wordt aangevuld met de zin
"Het dorpse en groene karakter van Bloemendaal, met de afzonderlijke kernen, is een te behouden
kwalíteit voor de metropoolr egio" ;
2.' De zin "De regio Zuid-Kennemerland blijft graag betrokken bij deze uitwerkíng" vervalt en wordt
vervangen door: "Wij blijven graag betrokken bij deze uitwerking,,

lngediend door

WD

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderíng van de raad van 7
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Bloemendaal
Motic vrcemd aan de orde van de dag: 'Duurzaam bermbehee/
Van

Hart voor Bloemendaal

De raad in openbare vergadering bijeen op donderd ag7 juli 202L,

Constatcrendc dat:
- Diverse inwoners zich teleurgesteld hebben uitgelaten over het maaibeleid van de gemeente
Bloemendaal;

-

Eén van de inwoners zelfs een

petitie

is

gestart omdat onlangs de prachtige bloemenweelde

langs het fíetspad richting Zandvoort (bekend als 'de oude trambaan) is weggemaaid

-

-

terwijl

daar op dat moment Uuni 2021) vele prachtige en zeldzame bloemen bloeiden;
De gemeente Zandvoort ervoor heeft gekozen de bloemen langs het fietspad te laten staan
hetgeen door inwoners van Bloemendaal zeer wordt gewaardeerd;
Dit fietspad wordt gezien als een doorgaande weg en de gemeente Bloemendaal heeft

verklaard dat omwille van de veiligheid ín het verkeer de bermen langs het fietspad geheel
moesten worden weggemaaid;
Het maaibeleid van de gemeente toe is aan evaluatie omdat niet alleen vrij algemene
bermplanten zoals Pinsterbloem en Grasklokje steeds schaarser worden, maar ook
beschermde plantensoorten over het hoofd worden gezien en verloren gaan als gevolg van
het maaibeleid;
Om te voorkomen dat kwetsbare en/of beschermde platensoorten te vroeg gemaaid worden
een inventarisatie op aanwezigheid hiervan zeer bevorderlijk is voor de biodiversiteit;
Ecologisch bermbeheer is actueler dan ooít, met alle verhalen over maaimissers die nu
rondgaan in het nieuws en op social media.

-

op verschillende plekken in Nederland is melding gemaakt van het maaien van beschermde
en kwetsbare planten, terwijl dit makkelijk voorkomen kan worden door van te voren uit te
zoeken waar deze planten staan en hierop het maaibeheer aan te passen.

-

Ben

jij bermbeheerder en wil jij het bermbeheer verduurzamen?

FLORON denkt graag met

je

meel

Verzoekt het college:

.

o

Bij het maaibeleid rekening te houden met de biodíversiteit en het behoud van kwetsbare
en/of beschermde plantensoorten;
Het toepassen van klepelen of maaizuigcombinatie niet uit te voeren wanneer de bermen
nog in volle bloeistaan;

(:*-- "-

)

o

Het maaibeleid zodanig uit te voeren dat alleen een smalle strook wordt gemaaid en niet de
volle breedte van de berm;

a

Het maaitijdstip te bepalen op basis van de bloei van enkele ter plaatse kenmerkende
plantensoorten zodat bijvoorbeeld pas wordt gemaaid als 90%van de plantensoort is

uitgebloeid;
a

Rekening te houden met het weer zodat het tijdstip waarop de gemeente overgaat
maaien vroeger of juist later in het seizoen wordt bepaald al naar gelang de

tot

omstandigheden;
a

Het maaibeleid te faseren door niet alles ineens te maaien door klepelen of door het
toepassen van een maaizuigcombinatie maar het maaisel bij voorkeur enkele dagen laten
drogen voor te rapen zodat de zaden die vrijkomen uit het maaisel op de bodem
achterblijven en de bolletjes van de stinsenplanten en boshyacínt niet worden opgezogen of
meegetrokken uít de bodem;

a

Bewoners te informeren over het maaibeleid zodat zij op de hoogte zijn wanneer dat gebeurt
en op welke wijze opdat de inwoners ook in staat zijn de gemeente te informeren over de
aanwezigheid van bijzondere plantensoorten;

a

Door hulp te vragen bij alle bovenstaande punten bij een organisatie als Floron want Floron
coördineert het onderzoek naar de verspreíding van wilde planten in Nederland.

lngediend door:
Hart voor Bloemendaal

M. Roos, fractievoorzitter

Toelichting:
Het fietspad 'de oude trambaan' stond vol met bloemen, veel voorkomende bloemen zoals de
Koekoeksbloemen, maar ook de minder frequent voorkomende Wilde akelei en de Wilde boshyacint,
en in het voorjaar was er zelfs een donkersporig bosviooltje te vinden. Deze laatste is zeer zeldzaam.
De bermen van het fietspad liggen ook veel in de schaduw waardoor er weer een hele andere
vegetatie ontstaat dan wanneer een berm in de volle zon ligt, zoals in Zandvoort. Ook gaat het om
inheemse planten die niet ingezaaid zijn/waren. Op sommige plekken was het behoorlijk dicht
begroeid waardoor er werkelijk een zeer grote verscheidenheid aan platensoorten stond. Overigens
ís het wegmaaien van beschermde planten die in bloei staan strafbaar!
httns://www .omroeozeeland. nl/nieuws/ 127 9 49 lW ate rsch a o-m a a it-zeld zame-orchidee-inVlissingen-weg
Dat het een actueel onderwerp is, blijkt ook uit dit stuk:

httos://www.rt
bloemen-plukken

euws.nlleditienl/a rtikel/523

/bermen-staan-volle-bloei-ni

-meer-maaten-

Wat een goede manier zou zijn om de biodiversiteit te beschermen en tegemoet te komen aan de
'veiligheidswens'van de gemeente, is gefaseerd maaien. Dit betekent dat er in stroken gemaaid
wordt. Door slechts een strook van 50 cm te maaíen zorgt de overheid dat wegen en fietspaden veilig
blijven en dat niet alle vegetatie in één keer weggemaaid wordt zoals bij de oude trambaan.
lnteressant om te lezen is een studie die de gemeente Leusden heeft verrícht.
https;//kn nv. n /nieuws/vegetatieonderzoek-bloeiende-bermen/
I

De vlinderstíchting heeft zeer recent ook een studie verricht hiernaar:
https://www.vl i nderstichtine.n /si n usbeheer/
I

Bij natuurmonumenten loopt op dit moment ook een petitie tegen het rigoureus maaien van
gemeentes: https://www.natuurmon u menten. nllteken/petitíe

https://www.floron. n l/
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Bloernendaal
Motie vreennd aan de orde van de dag: Park Brederode geen hondenlosloopgebied
De gemeenteraad bijeen in vergaderit g op 8 juli202l
Conetaterende dat:

Er op L1. februari 2020 unaniem een motie aangenomen is met het verzoek om de
nota hondenlosloopbeleid20lg in ieder geval aan te houden totdat sprake is geweest
van een inspraaktrajec!
De situatie op Park Brederode intussen wel, vooruitlopend op een 'proe( die werd
aangekondigd, is geëvolueerd waardoor op dit moment in de praktijk sprake is van
honden die door de bezitters niet zijn aangelijnd en in het gebied vrij loslopen en
rennen;

Dit het gevolg is van de brief van het college dd. 9 maart2021, aan de gemeenteraad
waarin wordt voorgesteld de bleekvelden op Park Brederode te gebruiken als
losloopgebied tot 3L decemb er 202'1.;
Het college hiermee gehoor heeft gegeven aan uitsluitend enkele hondenbezitters uit
Park Brederode en omgeving, maar geen sprake is geweest van participatie
voorafgaand aan het invoeren van deze proef;
Deze praktijk op bezwaren stuit i.v.m. de gevolgen hiervan voor de veiligheid van
mens en dier in het parþ schade aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden
en risico's voor de volksgezondheid alsmede inbreuk op privacy;
De ontstane situatie in Park Brederode haaks staat op wat het college in de brief van
9 maart 2021 beoogde, nl dat hondenlosloopgebieden moeten voldoen aan de
voorwaarden: veilig, geen hinder, sdroon en geen schade, wat overduidelijk blijkt
uit de fotorapportages en verslagen van diverse bewoners in het Brederodepark.
Van mening ziinde dat:

De brief van het College van B&W van 9 maart 2021 over het hondenlosloopbeleid geen
recht doet aan het uitvoeren van bovengenoemde motie.

Park Brederode niet geschikt is als gebied om honden los te laten lopen omdat er in het
park ook wordt gewoond.
Loslopende honden in een woongebied tot onveilige situaties kunnen leiden dan wel
kunnen zorgen voor een gevoel van onveiligheid en bovendien door inwoners overlast
kan worden ervaren
Schade aan de bleekvelden ongewenst is.

Verzoekt het Collese:

Park Brederode te voorzien van borden waaruit duidelijk blijkt dat sprake is van een
aanlijnplicht voor honden;
In het nieuwsblad Bloemendaal een bekendmaking te publiceren waarin dit wordt
bevestigd;
Te zorgen voor handhaving opdat het gebod wordt nageleefd

Want Park Brederode is geen hondenlosloopgebied en daar dient het beleid ook op te
worden ingesteld en afgestemd.

HvB
M Roos, fractievoorzitter

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

