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1. Aanleiding en probleemstelling
De gemeente heeft op 9 juni jl. het nieuwe koersplan van Stichting De Poelboerderij ontvangen. De
aanbiedingsbrief en het plan zijn bijgevoegd.
In de brief geeft Stichting De Poelboerderij aan dat zij bereid is een toelichting te geven op het
koersplan indien de gemeente dat op prijs stelt.
2. Doel
Informatie verstrekken over natuur en landschap
3. Bestaand beleid en bestuurlijke randvoorwaarden
Stichting De Poelboerderij levert een grote bijdrage aan het locale draagvlak voor het natuur- en
landschapbeleid in onze gemeente en draagt in positieve zin bij aan de realisatie van de natuur- en
landschapsdoelstellingen in onze gemeente, zoals deze zijn neergelegd in het gemeentelijke
structuurplan (dat door de raad op 19 november 2002 is vastgesteld).
4. Korte samenvatting
Het huidige koersplan dateert uit 1997 en is verouderd. De Poelboerderij hoopt met het nieuwe
koersplan vooruit te kunnen tot 2013, het jaar waarin zij haar 25-jarig jubileum gaat vieren. Haar blik
blijft in de komende jaren gericht op de kernactiviteiten: vaarexcursies, natuureducatie en vrijwillig
landschapsbeheer. De Poelboerderij blijft zich hierbij inzetten voor de natuur en het landschap in het
Wormer- en Jisperveld, waaronder weidevogels met grote aandacht voor de grutto’s. Verder worden
reeds lopende projecten afgemaakt, zoals de afronding van de waterspeelplaats en het groot
onderhoud van de werkschuur.
5. Afhandeling
In overleg met portefeuillehouder Stuurman is afgesproken Stichting De Poelboerderij in de
gelegenheid te stellen op 25 augustus a.s. aan de voorronde raad een presentatie te geven (maximaal
30 minuten) over de inhoud en de achtergronden van het koersplan.
Mevrouw P. Dubbeld, werkzaam als coördinator bij de Poelboerderij, heeft telefonisch medegedeeld
dat de Stichting graag gehoor wil geven aan het verzoek van de gemeente.
6. Conceptbesluit
Kennis te nemen van het koersplan 2013 van Stichting De Poelboerderij en de Stichting op 25 augustus
2009 in de gelegenheid te stellen aan de voorronde raad een toelichting te geven op het koersplan.
7. Bevoegdheid
College van burgemeester en wethouders.
8. Beslag op middelen
De gemeente subsidieert de gemeente de huur van het bedrijfsgedeelte van de Poelboerderij voor
een bedrag van € 8096 (excl. eigenaarslasten).

