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Gevraagde beslissing:
1.
2.
3.

kennisnemen van reactienota;
vaststellen Ecologische Structuurvisie 2012 -2022;
vaststellen uitvoeringsplan 2013-2014.

Aanleiding/vraagstelling:
De ecologische visie is een uitwerking van de structuurvisie en opgenomen in het
milieubeleidsprogramma 2009-2012.
Verschillende beleids- en beheerplannen voor Langedijk (zoals: Groen Langedijk 2008 2012, structuurvisie 2012-2030) waren aspecten van ecologie terug te vinden. In de
ecologische structuurvisie is dit gevormd tot een samenhangend beleid.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Er worden 4 natuurdoeltypen onderscheiden,te weten W ater & Moeras, Bos & Park,
Akker(randen)natuur en Dorpsnatuur.
Ecologische bouwstenen, kerngebieden, deelkerngebieden en verbindingszones, zijn een
concreet hulpmiddel om te werken aan een ecologische structuur op ieder schaalniveau.
Ecologische bouwstenen zijn goed te communiceren naar andere sectoren,
belanghebbenden en burgers.
Voor de realisatie of verdere ontwikkeling van de structuurelementen zijn mogelijke
strategieën geformuleerd. Een eenvoudige en effectieve strategie is het aanpassen van het
huidige beheer van traditioneel naar ecologisch. Daarnaast is het me eliften met de

ontwikkeling van nieuwe gebieden of herinrichtingen een kostenefficiënte strategie. Verder
kunnen (kleinschalige) ecologische projecten worden opgestart met eigen projectgeld of
derden worden gestimuleerd tot initiatiefneming en uitvoering.
Financiële aspecten:
Jaarlijks worden bij de kadernota projectvoorstellen ingediend. Op dit moment zijn de
financiële middelen van de gemeente beperkt en wordt in het uitvoeringsprogramma 2013 2014 uitgegaan van uitsluitend ambtelijke inzet.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
De ecologische structuurvisie is opgesteld in samenwerking met een klankbordgroep. De
klankbordgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van verschillende
belanghebbenden verenigingen: Vogelwerkgroep Tringa, belangenvereniging G root
Oosterdel, Stichting Langedijk Waterrijk, Werkgroep duurzaamheid Milleniumgemeente
Langedijk, KNNV, Dorpsplatforms Sint Pancras, Broek op Langedijk en Zuid -Scharwoud,
Noord-Scharwoude, Oudkarspel en Koedijk, stichting Veldzorg en diverse deskundige,
enthousiaste inwoners uit de diverse dorpen. Deze laatsten zijn geselecteerd na een oproep
op basis van inhoudelijke kennis / ervaring met het onderwerp ecologie en een goede
spreiding over de dorpen. Tijdens de inventarisatie, analyse en ontwerpfase is
samengewerkt met de klankbordgroep. Vóór de ter inzage legging van Ecologische
Structuurvisie Langedijk (2012-2022) is een concept visie gepresenteerd aan de
klankbordgroep. De visie is na dit overleg tot een definitief -concept gemaakt.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
De verantwoording wordt jaarlijks gegeven bij de jaarrekening.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Reactienota in het kader van de terinzagelegging van het definitief concept ecologische
structuurvisie Langedijk 2012-2022.
De Ecologische structuurvisie 2012-2022, inclusief factsheets, uitvoeringsstrategie en
uitvoeringsplan 2012-2014.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:

Zuid-Scharwoude, 5 maart 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris,
De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013, nummer 53;
gelet op het artikel 189 van de gemeentewet;

besluit:

1.
2.
3.

kennis te nemen van reactienota;
de Ecologische Structuurvisie 2012-2022 vast te stellen;
het Uitvoeringsplan 2013-2014 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 15 oktober 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

