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Amendement 

Voorstel Agenda nummer :  17 

Onderwerp : Kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen. 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 24 november 2014 

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor: 

kaders Ecologie  

 In de grotere gemeentelijke groenstructuren passen wij natuurvriendelijk beheer toe. 
Op straat niveau zetten wij in op beplanting met een meerwaarde voor de natuur 
(nectar leverend, schuil- en broedgelegenheid, enz).  

 Wij passen alleen natuurvriendelijk beheer toe als dit het functionele gebruik van het 
openbaar gebied niet in de weg staat.  

 Wij richten ons (in eerste instantie) op het verbinden van onze natuurvriendelijk 
onderhouden gebieden om de natuurwaarde te vergroten.  

 Wij streven in onze natuurvriendelijk onderhouden gebieden naar een natuurlijk 
opbouw van het groen. Zo mogelijk zullen de randen worden opgebouwd met een 
zoom, een mantel en een kern. Bij gebrek aan ruimte zal i.i.g. een zoomvegetatie 
worden toegepast om een geleidelijke overgang te creëren.  

 Waar mogelijk zullen wij het beheer/onderhoud van onze ‘natuurgebieden’ oppakken 
met natuurorganisaties, bewoners, scholen en andere belanghebbenden.  

 Wij leggen de bijzondere natuurwaarden binnen onze gemeente vast op de 
gemeentelijke natuurwaardekaart. Wij betrekken natuurverenigingen, inwoners en 
andere belanghebbende bij het up-to-date houden van deze kaart.  

 Waar oeverbescherming vervangen dient te worden onderzoeken wij altijd eerst de 
mogelijkheid tot het omvormen naar een natuurvriendelijke oever.  

 Braakliggende gemeentelijk (bouw)gronden zaaien wij waar mogelijk in met 
natuurvriendelijke mengsels t.b.v. nectar minnende insecten. Wij staan het houden 
van bijen door particulieren op openbare gronden toe, indien de omgeving dat 
toelaat.  

 Wij streven in de opbouw van de groenstructuren naar een gefaseerde bloei om de 
positie van nectar minnende insecten te versterken.  

 Om een verzorgd beeld te behouden is er altijd een zachte overgang (kort gemaaid 
gras) tussen natuurvriendelijk en traditioneel onderhouden groen.  

 Het natuurlijk beheren van openbaar groen doen we met verschillende doelen. Het 
versterken en behouden van de ecosystemen binnen de gemeente Schagen evenals 
de daarin voorkomende natuurwaarden en de beleving van het openbaar groen met 
de daarbij behorende recreatieve waarden, zijn de belangrijkste.  
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 Wij accepteren dat onze natuurvriendelijk beheerde gebieden mogelijk overlast 
kunnen veroorzaken aan aanliggende gebieden. Indien er overlast van onze 
natuurvriendelijk beheerde gebieden wordt ervaren, nemen wij hiertegen 
beheermaatregelen (zolang dit niet ten koste gaat van de functie van het gebied en/of 
element).  

 

Te wijzigen in: 

 In grotere gemeentelijke groenstructuren (> 10.000 m2.) passen wij zo veel mogelijk 
natuurvriendelijk beheer toe. In kleinere gemeentelijke groenstructuren passen wij zo 
veel mogelijk beplanting toe met een meerwaarde voor de natuur.  

 Wij richten ons daar waar mogelijk op het verbinden van natuurvriendelijk 
onderhouden gebieden en passen daar een natuurlijke opbouw van het groen 
toe.  

 Voor beheer en onderhoud van natuurvriendelijk opgebouwde gebieden zoeken 
wij samenwerking met maatschappelijke partijen.  

 Bij aanleg van oevers en vervanging van oeverbescherming gaat de voorkeur uit 
naar het realiseren van een natuurvriendelijke oever.  

 Met het oog op nectar minnende insecten zaaien wij braakliggende 
gemeentegronden waar mogelijk in met natuurvriendelijke zaadmengsels.  

 Het houden van bijen op gemeentegronden wordt toegestaan indien het geen 
gevaar voor de directe omgeving oplevert.  

 

Toelichting: 

De gemeenteraad stelt kaders vast. De voorgestelde kaders zijn wel erg uitgebreid, 
overlappen elkaar, hebben deels betrekking op uitvoering (uitvoering is geen kader, 
uitvoering is aan het bestuur) en zijn door de manier waarop ze geformuleerd zijn niet 
goed controleerbaar. Onduidelijke kaders zijn geen kaders. Voor meerdere interpretaties 
vatbare kaders zijn ook geen kaders.   
Kaders horen lean te worden geformuleerd en uit het oogpunt van deregulering dient het 
aantal kaders beperkt te zijn: niemand zit op meer regels te wachten. Als dit 
amendement wordt aangenomen hebben we een beperkt aantal zo lean mogelijk 
geformuleerde kaders voor ecologie. Dat schept duidelijkheid. 

Schagen,  november 2014. 

De fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger   

Fractievoorzitter   
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