Bestuursmededeling
voor raden • AB 14 mei en 2 juli 2020

Hondenlosloopgebied
Ouderkerkerplas
Op initiatief van hondenbezitters worden de regels
voor het loslopen aangepast. De hoofdregel blijft
overeind: honden verplicht aangelijnd, tenzij anders
aangegeven. Na gesprekken met zowel hondenbezitters
als niet-hondenbezitters en vogelbeschermers komen

Start eerste fase
Ambitiedocument
Groengebied Amstelland

er aanpassingen aan begrenzingen en looproutes.
De gesprekken hebben geleid tot heldere en beter
handhaafbare afspraken. Voor de regelgeving geldt een
onderscheid tussen zomer- en winterperioden. Over een
jaar is er een evaluatie over het nieuwe hondenlosloopbeleid.

De huidige visie van Groengebied Amstelland uit 2009 is afgelopen jaar
geëvalueerd. Door toenemende verstedelijking zijn de omstandigheden
veranderd en de druk op de groene buitenruimte stijgt. Voor bescherming
van de natuur- en landschappelijke waarden en als antwoord op groeiende
recreatieve behoeften, is een programma nodig met ambitie. Het bestuur
stemde in met het vormen van dat programma. Voor uitvoering van de
eerste fase stelde het bestuur €15.000 beschikbaar.

Financiële stukken vastgesteld
Na voorlopige vaststelling zijn de jaarstukken op 23 april 2020 toegestuurd
aan Provinciale Staten en aan raden van de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling. Met kennisneming van de zienswijzen stelt
het bestuur de jaarrekening 2019, de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 vast. Na verlenging van het jaarcontract met
Groengebied Amstelland is de begroting vastgesteld.

Voortzetten proefafsluiting
fietspad in broedseizoen
Sinds 2018 is het fietspad door de Duivendrechtse Polder
tijdens het weidevogelbroedseizoen afgesloten ter verbetering
van het broedsucces. Een driejarige proef, waarbij het publiek
het initiatief en de afsluiting waardeert. De resultaten zijn
tot nu toe hoopvol. De Werkgroep Weidevogelbescherming
stelt voor de fietspadberm deels te maaien, voor een beter
resultaat. Het effect is beter te meten over een langere
proefperiode. Het bestuur verlengt de proef daarom met
twee jaar.

Coronamaatregelen
Groengebied Amstelland
Sinds de lockdown van 12 maart communiceerde Groengebied Amstelland
actief over de maatregelen in het recreatiegebied. Na het afgelasten van
evenementen en sluiting van parkeerterreinen en toiletgebouwtjes, startte
vanaf half mei de versoepeling met openstelling van de parkeerplaats bij
de Ouderkerkerplas. Ook de fitnesstoestellen bij de Gaasperplas en de
vogelkijkhut bij het Landje van Geijsel waren weer open. De toiletgebouwen
op de dagkampeerterreinen bij de twee plassen en de pontjes over
de Amstel bleven tot begin juni gesloten. Fietsen en wandelen bleven
onbeperkt mogelijk.

Klik hier voor achtergrondinformatie.

