
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 15 juli 2021

Agendanummer: 9

Onderwerp: Omgevingsvisie Hillegom Actualisatie ’20 – Vosse- en Weerlanerpolder

De raad,

overwegende dat
- de Omgevingsvisie als koers voor de Hollandse Weides onder meer aangeeft: 

‘versterken van natuurwaarden’;
- de Vosse- en Weerlanerpolder een belangrijk broedgebied is voor weidevogels, 

waaronder onze nationale vogel: de grutto;
- de hoge broedvogeldichtheid in de Vosse- en Weerlanderpolder te vinden is in het 

gedeelte dat beheerd wordt door het Zuid-Hollands Landschap en waar het waterpeil 
verhoogd is;

- dit broedgebied relatief klein en daardoor kwetsbaar is;
- in het Manifest toekomst Vosse- en Weerlanerpolder kansen worden aangegeven om 

meer ruimte voor weidevogels in deze polder te realiseren;
- het College een positieve grondhouding heeft tegenover dit Manifest en graag met 

partijen in gesprek wil over de stapsgewijze mogelijkheden om het weidevogelgebied 
uit te breiden en te zoeken naar een goed evenwicht met de kleinschalige recreatieve 
belangen in dit gebied,

van mening dat
- Gemeente Hillegom de kansen moet benutten om de weidevogels in de Vosse- en 

Weerlanerpolder meer ruimte te bieden, bijvoorbeeld door percelen aan te kopen die 
geschikt te maken zijn als broedgebied voor weidevogels;

- deze percelen als weidevogelgebied in beheer gegeven moeten worden aan het Zuid-
Hollands Landschap;

- recreatie op het huidige netwerk van paden in deze polder goed samengaat met het 
versterken van de natuurwaarden van het gebied;

- de percelen die de manege in gebruik heeft voor het weiden van paarden, moeten 
worden ontzien bij een toekomstige uitbreiding van het gebied dat geschikt wordt 
gemaakt voor weidevogels,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
- te verkennen in hoeverre grondeigenaren in de Vosse- en Weerlanerpolder bereid zijn 

mee te werken aan de versterking van het gebied als broedgebied voor weidevogels;
- te onderzoeken welke subsidies voor eventuele aankoop en inrichting van percelen als 

weidevogelgebied beschikbaar zijn;
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- uiterlijk in 2022 aan de raad verslag uit te brengen van deze activiteiten en een 
raming te geven van de kosten van grondverwerving en/of inrichting van het gebied 
en van het gedeelte dat door subsidies gedekt kan worden

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 15 juli 2021,
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