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Motie    Meerwaarde van groenontwikkeling met inwoners, bedrijven en organisaties 
 
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 06 maart 2018 
 
Constaterende dat 

 op 30 januari 2018 bij de ingekomen stukken tbv de Raad onder E25 een aanbiedingsbrief 
van Groenspoor (De Groene Reiger) was gevoegd; 

 Groenspoor inzet op de economische, sociale en maatschappelijke baten van groene wijken; 
 Langedijk een groene en waterrijke gemeente is waar we trots op zijn; 
 Groenspoor zich richt op het vergroten en verbinden van groengebieden in gemeenten; 
 daartoe inwoners, wijken, gemeente en organisaties verbindt; 
 ingezet wordt op de versterking van biodiversiteit en het leveren van een bijdrage aan de 

opvang van de gevolgen van klimaatverandering; 
 dat we samen met de inwoners en organisaties Langedijk mooier, groener en leefbaarder 

kunnen maken; 
 Groenspoor een duidelijk plan en strategie heeft om de groenontwikkeling in de Langedijk 

vorm te geven; 
 Groenspoor actief is in diverse omliggende gemeenten en daardoor een kettingeffect 

ontstaat; 
 een VVD informatieavond i.s.m. De Groene Reiger op 21 februari 2018 in Museum 

Broekerveiling goed bezocht werd door inwoners; 
 tijdens die avond door belangstellende inwoners veel ideeën op papier zijn gezet die de 

Langedijk groener en mooier kunnen maken; 
 
Overwegende dat:  

 een groene omgeving bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners 
 inwoners, organisaties en bestuur meer verbonden kunnen worden door middel van de 

meerwaarde van groen; 
 inwoners, organisaties en bedrijven kunnen bijdragen aan klimaatbestendigheid, 

biodiversiteit, sociale cohesie, verminderen van eenzaamheid, vormgeven van de identiteit 
van de wijk, gemeente en bedrijven en aan duurzame recreatie en toerisme; 

 Dat de meerwaarde van groenontwikkeling aansluit bij o.a. ontwikkeling van de Groene 
Loper, Langedijk ontwikkelt met water, ontwikkeling Twuyvermeer Sint Pancras, 
ontwikkeling recreatieschap Geestmerambacht, ontwikkeling Havenplein BOL, vergroening 
van wijken, dorpskernen, woonwijken, slootkanten en wegbermen en het verminderen van 
sociale problemen; 

 het meedoen van onze inwoners met de groenontwikkeling in hun eigen leefomgeving kan 
worden gestimuleerd; 

 Inwoners meedenken voor de toekomst van de ontwikkeling van gebieden, bv ecologische 
hoofdstructuur, de gezondheidseffecten voor mens en dier en het tegengaan van 
verschraling van de natuur; 

 de kosten van de organisatie van Groenspoor in de Langedijk € 16000,00 (excl btw, catering 
en zaalhuur) op jaarbasis bedraagt en deze kosten niet zijn begroot; 

 voor de organisatie van het ontwikkelingen van groenontwikkeling conform het model van 
Groenspoor, het gemeentelijk apparaat niet extra wordt belast. 
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Draagt het college op 
 de mogelijkheden om de meerwaarde van groenontwikkeling, zoals omschreven, in de 

gemeente Langedijk met voorrang te onderzoeken; 
 te onderzoeken of de organisatie daarvan door Groenspoor (De Groene reiger) opgepakt kan 

worden; 
 te onderzoeken hoe de financiering van de organisatie van Groenspoor gedekt kan worden; 
 de resultaten van deze onderzoeken uiterlijk in mei 2018 met de gemeenteraad te delen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Datum indienen motie: 04 maart 2018 
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