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Motie vreemd aan de orde van de dag
Park oostkant Cultuurweg Middenmeer

Ondergetekende(n) dient(dienen) de volgende motie in:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 29 juni 2021.

Overwegende dat:
•

de gemeenteraad op 28 april 2020 een motie heeft vastgesteld waarin het college is opgeroepen om
bij grootschalige gebiedsontwikkelingen nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bescherming van
de landschappelijke waarden;

•

met de komst van datacenters aan de westkant van de A7 het wenselijk is in de lijn van vorenstaande
motie een visie te ontwikkelen op de landschappelijke inpassing hiervan;

•

hiertoe door de fractie SHK een plan op hoofdlijnen is uitgewerkt, dat voorziet in een
landschappelijke inpassing van de toegestane bebouwing aan de Cultuurweg, waarbij aansluiting is
gezocht met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden ter plaatse, de geschiedenis in relatie
tot WOII (het voormalige verzet) en de mogelijkheid van educatie op het gebied van duurzaamheid,
biodiversiteit, historie (het verzetsverleden) en dergelijke;

•

dit plan in hoofdlijnen voorziet in een park met vijvers, inheemse bomen en struiken, loop- en
fietspaden, zit- en visplaatsen, het realiseren van een verzetsmonument en het oprichten van een
educatief gebouw, genaamd “De Meerkoet”, een en ander zoals illustratief is weergegeven op de bij
deze motie behorende bijlage Waterbergingsgebied;

•

het plan verdere samenwerking tussen natuurorganisaties en historische verenigingen in de
gemeente kan bevorderen;

•

dit park een recreatieve functie zal hebben ten behoeve van de inwoners van de gemeente;

•

het plan een voorbeeld kan zijn voor duurzaam en energiezuinig bouwen;

•

dit plan betrokken dient te worden bij de actualisering van de omgevingsvisie;

•

het wenselijk is om inzicht te hebben in de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het plan,
voordat besluitvorming over de actualisering van de omgevingsvisie plaatsvindt;

1

Roept het college op om:
1. de haalbaarheid van realisering én exploitatie van dit plan of een alternatief plan te onderzoeken,
zowel financieel als ruimtelijk;
2. daarbij inwoners, scholen, maatschappelijke instellingen, andere overheden en dergelijke voor zover
nodig te betrekken;
3. bij de uitwerking van dit plan of een alternatief plan uit te gaan van een energiezuinige en duurzame
ontwikkeling;
4. na te gaan of voor de realisering en/of exploitatie gebruik kan worden gemaakt van provinciale,
nationale of Europese subsidieregelingen op het gebied van ontwikkeling van natuur en recreatie,
educatie en dergelijke;
5. de gemeenteraad binnen 6 maanden na vaststelling van deze motie nader te informeren over de
haalbaarheid van dit plan;

en gaat over tot de orde van de dag.
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