Gemeenteraad Gooise Meren
Motie
Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):
Status:
Versie:

Max de Goede, PLEK
Motie Aanstelling Stadsecoloog Gooise Meren i.c.m. invoering ecologische groenbeheer
M22-43
Perspectiefbrief / programmabegroting paragraaf 5.3
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
1. Voor de begrotingsbehandeling in oktober 2022 met een voorstel te komen om in de gemeente Gooise
Meren een vacature voor een professionele stadsecoloog open te stellen, zodat een ervaren stadsecoloog
tijdig aangesteld kan worden om ecologisch groenbeheer gemeentebreed in te voeren en om een
integrale en sturende regierol in de ambtelijke organisatie te creëren ter verbetering van de
biodiversiteit en al het groen in Gooise Meren.
2.Voorts om ecologisch groenbeheer op te nemen als dé standaard toegepaste beheermethode in al het
openbare groen binnen de gemeente Gooise Meren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Biodiversiteit in stedelijk gebied onder druk staat door de sobere inrichting van de buitenruimte, efficiënt en traditioneel
(intensief) beheer, de veelheid versteende oppervlaktes (tuinen, parkeerplaatsen, pleinen enz.) verwijdering van
groen/bomen, klimaatverandering en milieuvervuiling waardoor waardevol groen en natuurkwaliteit verloren gaan.
2. Biodiversiteit in stedelijk gebied noodzakelijk is voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.
3. Ecologisch hoogwaardig groen en meer biodiversiteit ook een belangrijke functie heeft voor onder andere recreatie,
welzijn, educatie, gezondheid, het afvangen en omzetten van luchtverontreiniging (ozon, fijn stof), de opslag van CO2, of
het dempen van temperatuur extremen. Om al deze functies op elkaar af te stemmen is vakwerk nodig.
4. Een stadsecoloog werkzaam is op het gebied van Natuur & Landschap, dat al begint op het globale niveau van
structuurplannen (omgevingsplannen), waar bijvoorbeeld bepaalde natuurroutes moeten worden beschermd, die
vervolgens moeten worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Op het moment van uitvoering moet worden bepaald
hoe de structuur voor die bepaalde taak moet zijn ingericht, en hoe het moet worden beheerd. Daarvoor moeten
gedegen plannen worden gemaakt waarin de stadsecoloog bij uitstek kan adviseren.
5. Het belangrijk is dat er binnen de gemeentelijke organisatie een stadsecoloog werkzaam is die de stad op zijn/haar
duimpje kent en die het college van B&W gevraagd en ongevraagd kan adviseren als er plannen worden gemaakt waarbij
de stadsnatuur betrokken is.
6. Een stadsecoloog, om goed te kunnen adviseren bij diverse projecten, kennis van zaken heeft en daarvoor continu
natuurinventarisatie en -monitoring toepast. Meestal in samenwerking met natuurverenigingen en natuurvrijwilligers
(zoals KNNV, IVN, SOVON, Vlinderstichting enz.)
7. Stadsecologen proactief met veel inwoners samenwerken op het gebied van natuurinventarisaties, opstellen
groenplannen en bij zelfbeheer van (geadopteerd) stadsgroen en bij uitvoering van overige groene bewonersinitiatieven
ze een zeer belangrijke schakel zijn tussen gemeente en inwoners (dus bevorderlijk voor de burgerparticipatie)
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Een van de belangrijke natuur- en duurzaamheidsdoelstellingen van het college de verbetering van de biodiversiteit en
versterking van groen en de natuurwaarden binnen de gemeente is. Dit blijkt o.a. uit de Biodiversiteitsactieplan Gooise
Meren (2021) beheersplannen voor parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark, groene bewonersinitiatieven etc.
Het bij onderhoud en groenbeheer in Gooise Meren aan sturing, kennis en expertise ontbreekt m.b.t. ecologisch
onderhoud en ecologisch groenbeheer. Dat er voor een goed en natuurvriendelijk beheer en meer biodiversiteit steeds
meer inhoudelijke ecologische kennis noodzakelijk is zodat plantsoenen, parken, bermen en ander gemeentelijk groen
een steeds hogere en blijvende natuurwaarde krijgen.
De (vaste) aanstelling van een stadsecoloog bedoeld is om concreet uitvoering te geven aan het reeds goedgekeurde
Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren (2021) en verder bij al het stedelijk groenbeheer (bomenbeleid, bermen, oevers,
plantsoenen, verbetering ecologische waterkwaliteit) ecologische verbindingszones en parken zoals parkgebied het
Mouwtje en Bilderdijkpark
Een ervaren stadsecoloog de biodiversiteit in Gooise Meren sterk en snel kan bevorderen. De kennis over ecologie, flora,
fauna, bomenbeleid en de natuurwetgeving is daarmee in voldoende mate permanent aanwezig.
De gemeente in de praktijk recent geconfronteerd is met een aantal belemmeringen vanuit Natuurwetgeving op het
gebied van bouwen van woningen en schoolgebouwen vanwege ontbrekende gegevens over de mogelijke aanwezigheid
van beschermde soorten fauna zoals de vleermuis of das. Een concreet voorbeeld is de huidige bouwvertraging van de
basisschool de Tweemaster door aanwezigheid van vleermuizen. Een stadsecoloog kan door middel van continue
monitoring en tijdig toepassing van beschermende maatregelen dit soort kostbare vertragingen in de toekomst mogelijk
voorkomen.
De aanstelling van een stadsecoloog niet ten koste mag gaan van de uitvoering van het ecologische beleid, actieplan
biodiversiteit en van het uitvoeringsbudget.
De functie stadsecoloog waarschijnlijk begrotingsneutraal kan worden, gezien de verwachte kostenbesparingen (baten)
op o.a. groenonderhoud- en beheerskosten, minder plaagdierbestrijding nodig (zoals de eikenprocessierups) uitsparen
op dure extern ingehuurde natuuronderzoeken ten behoeve van bouwprojecten enz.
Indien de functie van stadsecoloog niet uit de bestaande budgetten kan worden betaald dan zal bij het opstellen van de
begroting voor 2023 hiervoor de nodige middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
Het vermoeden leeft dat een meerderheid van de raad voor de aanstelling van een stadsecoloog is. In ieder geval wordt
hier in meerdere verkiezingsprogramma’s direct of indirect naar verwezen (dat men vergroting van de biodiversiteit wil)

