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Motie Onderzoek buitenplaatszones als eeuwenoude Groene Longen

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 6 november 2017, ter behandeling van de begroting
2018;

constateren dat:
• Aan weerszijde van Amsterdam twee buitenplaatszones liggen die sinds de Gouden Eeuw met

trekvaarten en natuurlijke waterwegen zijn verbonden met Amsterdam;
• Deze eeuwenoude ‘Groene Longen van Amsterdam’ internationaal symbool staan voor de

menselijke behoefte om vanuit de stad toegang te hebben tot de natuur en natuurproducten, en
die te koesteren en beschermen met bijvoorbeeld oranjerieën;

• De circa 50 buitenplaatsen met hun bijzondere erfgroen nog steeds een bijzondere toegang tot
het buitenleven bieden, inclusief parken, moestuinen, zorgboerderijen, landwinkels,
natuurcentra en restaurants die natuurproducten presenteren en bijv. de oudste biologisch-
dynamische tuinderij van Nederland;

• Het gemeenten en betrokken partijen ontbreekt aan een gemeentegrens overstijgend integraal
overzicht van deze ‘Groene Longen’ van Amsterdam die als geheel internationaal van
ongekende omvang zijn;

overwegen dat: 1
• Bepaalde onderdelen van de Groene Longen van Amsterdam beter toegankelijk gemaakt

kunnen worden en deels beter behouden kunnen blijven;
• De Groene Longen meerwaarde bieden voor concurrentiepositie metropoolregio;
• Een integraal overzicht gemeenten en betrokken groenpartners zoals Natuurmonumenten en

Landschap Noord-Holland kan stimuleren waar nodig extra beschermende maatregelen te
nemen en verdere ontwikkeling te faciliteren;

• Vergelijkbaar met de Stelling van Amsterdam, een meer integrale benadering kan bijdragen aan
ontwikkeling door behoud, met voor de buitenplaatsen een veelheid aan potentiële functies
zoals horeca, congrescentrum, museum, natuurcentrum, landwinkel, zorgboerderij, publiek
park, bezoekerscentrum, overnachting etc. +

zijn van mening dat:
• De provincie vanuit haar inspirerende gemeentegrens overstijgende rol een integraal overzicht

zou kunnen bieden van deze Groene Longen inclusief verbindende elementen zoals te bevaren
waterwegen en fiets- en wandelroutes;

• Een daaraan gekoppelde kansenkaart, gemeenten en andere partijen kan uitnodigen meer te
investeren in behoud door ontwikkeling van de betrokken buitenplaatsen, inclusief hun erfgroen
en verbindende elementen zoals waterwegen en paden;

dragen het college op:
• In 2018 de eeuwenoude ‘Groene Longen van Amsterdam’ integraal in kaart te brengen en te

presenteren, inclusief erfgroen, verbindende elementen als waterwegen en paden, en een
kansenkaart t.bv. behoud door ontwikkeling;

en gaan over tot de orde van de dag.
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