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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 13 november
2018
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Onderwerp : omvormen braakliggende terreinen naar groene idylles
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 13 november 2018,
Constateert dat:
*

»
*
*
»

«

75% van onze voedselgewassen afhankelijk zijn van bestuivende insecten, maar dat
het aantal insecten de afgelopen járen met meer dan 50??. dramatisch achteruit is
gegaan in aantallen en soorten;
insecten gifvrije waardplanten en nectarplanten nodig hebben om er voor te zorgen
dat ze zich succesvol kunnen voortplanten;
er in mei 2013 een motie "Blij met de bij" is ingediend door verschillende partijen;
de Viinderstichting* op veel plekken door ons land heen bloemrijke idylles heeft
aangelegd, in samenwerking met de gemeentes;
in onze gemeente meerdere braakliggende terreinen liggen waar al langere tijd
geen activiteiten hebben plaatsgevonden en ook voorzienbaar geen activiteiten
worden verwacht, bijvoorbeeld als gevolg van de uitstel van bouwplannen;
er in onze gemeente braakliggende terreinen zijn die al natuurwaarde hebben.

Overweegt dat:
»

door gronden, waar de eerste járen geen activiteiten worden verwacht, met
toestemming van de grondeigenaar om te vormen tot idylles waardoor insecten een
grotere kans hebben om te overleven en zich succesvol voort te planten;

Verzoekt het college:
»

zich in de gemeente Schagen actief in te zetten om braakliggende gronden in onze
gemeente, in samenwerking met grondeigenaren en overleg met de Viinderstichting,
om te vormen tot groene idylles.

Toelichting
In mei 2013 hebben drie partijen (WENS4U, PvdA en D66) een initiatiefmotie ingediend met als
titel BLIJ MET DE BIJ. Het college heeft het belang van de bij toentertijd opgenomen in het
groenbeleid waarin hetgeen deze motie beoogde is verwoord.
De voorliggende motie is feítelijk een vervolg op de (concept) motie uit 2013.
Voor wat betreft een concretisering van de gronden waarop in deze motie wordt gedoeld
kan bijvoorbeeld worden gewezen naar de kavel naast het gemeentehuis in Schagen en de
kavel naast het fietspad tussen de Parallelweg en de Loet in Schagen (voormalige locatie
gymzaal).
Per locatie zal moeten worden gekeken of er moet worden gezaaid of kan worden volstaan
met een gewijzigd beheer.
*Voor meer informatie over de idylles: https://www.vlinderstichtina.nl/idvlle
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En gaat over tot de orde van de dag.
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