Motie buiten de orde van de vergadering over Groenbeheer.
De raad in vergadering bijeen op 14 november 2017 sprekend over de motie buiten de orde van de
vergadering over Groenbeheer,
Aanleiding
Tijdens de raadsvergadering op 7 november 2017 hebben de fractievoorzitters in de gemeenteraad
een brief over het onderhoud van Openbaar Groen ontvangen van burgers in Langedijk.
In de brief wordt de situatie geschetst dat door personeel van de afdeling Groenvoorziening van de
gemeente Langedijk bomen en struiken in de openbare groenstroken tussen de woningen en langs
voetpaden, straten, fietspaden en op woonerven verwijderd worden om die te vervangen door gras
omdat dit goedkoper te onderhouden zou zijn.
Omwonende die tijdens de uitvoering van dergelijke werkzaamheden bezwaar maken krijgen het
advies om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor aankoop dan wel huur van de
groenstroken.
Constateringen/overwegingen:
1. De door de gemeente gekozen aanpak, goedkoop te onderhouden gras ter vervanging van
bestaande soortenrijke en afwisselende groenstroken leidt tot;
1. kapitaalsvernietiging;
2. extra kosten in verband met nieuw in te zaaien en in te planten gronden;
3. een eentoniger en soortenarmer groenmilieu;
4. kwetsbaarder leefmilieu voor dieren en planten;
5. afname van de soortenrijkdom en aantallen zoogdieren, vogels en insecten binnen de
bebouwde kom van de gemeente Langedijk;
6. verminderde interesse en betrokkenheid van bewoners bij de directe leefomgeving.
2. De gemeenteraad heeft bij de discussie over noodzakelijk uit te voeren bezuinigingen in
2016 aangegeven dat ook groenbeheer niet ontkomt aan kostenverlaging voor dit taakveld.
Daarbij is vastgesteld dat besparingen ook ingevuld kunnen worden door omwonenden te
betrekken bij het onderhoud van het groen in hun omgeving.
Tevens is door de raad aangegeven dat besparingen op het groenonderhoud ingevuld kunnen
worden door minder intensief en in tijd uitgesteld onderhoud.
3. De afdeling groenbeheer van de gemeente Langedijk wordt door de bezuinigingstaakstelling
gedwongen de werkzaamheden uit te voeren op een wijze die strijdig is met door de raad
vastgestelde uitgangspunten en beleid. Zoals die onder andere vastgelegd zijn in de op 17
oktober 2013 vastgestelde Ecologisch Structuurvisie 2012- 2022.
Roepen het college van B&W op om de door de raad vastgestelde uitgangspunten en aanbevelingen
in de Ecologische structuurvisie Langedijk 2012 -2022 weer centraal te stellen in de uitvoering van
het groenonderhoud door de afdeling Groenbeheer van de gemeente Langedijk.
Ingediend door
Klaas Zwart, GroenLinks
Wim Nugteren, ChristenUnie

link naar Ecologische structuurvisie Langedijk 2012-2022, vastgesteld op 15 oktober 2013.
https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/15oktober/20:00/Ecologische-structuurvisie-2012-2022/ecovisie-2012-20222.pdf
belangrijke passages uit de Ecologische structuurvisie in het kader van de motie:
 Het beheer en onderhoud dienen hier op de beschreven ecologische waarden gericht te zijn.
Het vereiste beheer en onderhoud ten behoeve van de Ecologische visie dient in het
gemeentelijke beheerplannen voor Groen en voor Water te worden uitgewerkt en
opgenomen. Implementatie van de Ecologische visie zal als volgt plaatsvinden:
◦ Bij elke ruimtelijke ontwikkeling vanaf de vroegste planfase de Ecologische visie
toepassen
◦ Leg het vereiste oppervlakte groen en water met een natuurdoelstelling in de
planvorming zo snel mogelijk vast
◦ De beheer- en onderhoudsplannen voor water en groen afstemmen op de Ecologische
visie
 Vijfjaarlijkse toetsing/evaluatie van de Ecologische visie en jaarlijks bijstellen van het
uitvoeringsprogramma in de programmabegroting
 Programmatisch werken: Per jaar aangeven aan welke onderdelen van de Ecologische visie
wordt gewerkt door middel van planvorming, inrichting of beheer. Hiervoor op tijd
financiering regelen.
 De elementen van de ecologische structuur in bebouwd gebied opnemen in het
bestemmingsplan: Bestemming Groen met subdoelstelling natuur.
 In het landelijke gebied gaat de Ecologische visie uit van bestemmingen die in de
Structuurvisie Langedijk 2010-2030 (Gemeente Langedijk, 2011) zijn aangegeven.
 Bij het verkopen (aan particulieren) of verdwijnen van snippergroen de betreffende
financiën of oppervlakte inzetten ten behoeve van de realisatie van de Ecologische visie.
In de Ecologische structuurvisie worden de volgende aanbevelingen gedaan over het openbaar
groen in de “dorpsnatuur”:
 Maai extensiever (maai bermen bijvoorbeeld twee of driemaal per jaar) om meer variatie en
hogere biodiversiteit te creëren.
 Maai of snoei niet alles in één keer weg. Laat delen van de begroeiing staan,
 Streef naar aan elkaar grenzende begroeiingstypen (bloemrijk grasland, ruigte, struweel),
met geleidelijke overgangen.
 Voer het maaisel af waar een bloemrijke begroeiing wordt nagestreefd. Door maaisel af te
voeren wordt de bodem uiteindelijk schraler, waardoor dominante (gras)soorten
plaatsmaken voor een meer gevarieerde en kruidenrijke vegetatie.
 Laat takken(hopen) in groenvoorzieningen liggen. Voor vogels, kleine zoogdieren en
insecten zijn deze aantrekkelijk als broed- of schuilplaats. Doe dit niet overal, maar daar
waar natuurtechnisch beheer wordt nagestreefd en het vanuit beleving gepast is.
 Heb oog voor zicht op mooie natuur. Hoge rietkragen en ruigte kunnen het zicht op
bijvoorbeeld fraaie waterpartijen wegnemen. Mooie natuur moet kunnen worden beleefd.
Dit zorgt voor draagvlak.
 Wees zuinig op oude bomen en op bomenrijen. Bijvoorbeeld oude knotwilgen zijn een
biotoop op zich en bomenrijen kunnen een essentiële vliegroute vormen voor vleermuizen.
 Tussen tegels of in ruigere groenstroken komen soms artsenijplanten voor zoals Hartgespan
of Doornappel. Deze kunnen erop wijzen dat er vroeger een apothekerstuin in het dorp was.







Inventariseer deze planten, net als muurplanten bij gemetselde kademuren, en informeer
burgers en onderhoudspersoneel daarover.
Voor dorpsnatuur geldt in het bijzonder dat communicatie en binding met bewoners
essentieel is. Het werken met adoptiegronden is een middel meer binding te creëren.
Hiervoor geldt dat de bewoners verantwoordelijk zijn voor groen. Er wordt op deze manier
een verbinding gelegd tussen buurtbewoners en natuur. Begeleid hen bij het
natuurvriendelijk onderhoud.
Richt de inrichting en het beheer van dorpsgroen en dorpswater bij scholen en voor
natuureducatie.
In gebieden en stroken die een tijd lang braak liggen kan zogenaamde tijdelijke natuur
worden gerealiseerd. Dit betreft bijvoorbeeld inzaai met een kruidenmengsel of het sturen
van de ruigtevegetatie door onderhoud.

