
 
 

 

 

Raadsnota ZN266878 beheer kruidachtige beplantingen nieuw beleid 

Voorzitter, 
 
De fractie van gemeentebelangen spreekt de ambitie uit om een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de biodiversiteit. We onderschrijven het belang hiervan.  
Het college werd in 2018 middels een motie verzocht een onderzoek te doen naar aanpassing van 
het Oosterhoutse maaibeleid aan de meest actuele maatstaven voor natuurverantwoord maaien. 
Onze complimenten voor het uitgebreide onderzoek en de vooruitstrevende ambities, deze gaan 
verder dan de motie verzocht. 

Voorliggend voorstel vraagt extra investeringen in de komende vijf jaar voor het versterken van 
ecologische kwaliteiten van de openbare ruimte. Deze extra investering bedraagt jaarlijks ruim € 
108.000. Deze benodigde extra financiële ruimte zal worden ingebracht in de discussie rondom de 
Perspectiefnota. Tijdens deze discussies zullen we met elkaar keuzes moeten afwegen. 

Een groot deel van die keuzes en afwegingen wordt door de in tabelvorm, voorgestelde maatregelen 
echter al genomen. Dit vinden wij jammer. Ambities en maatregelen die we graag in de discussie 
aangaande de perspectiefnota hadden meegenomen lijken hiermee uitgesloten. Zoals de 
voorlichtingsmaatregel: het stimuleren van ecologische participatie, wat in onze optiek naadloos 
aansluit bij de ambities van het wijkgericht werken en tevens voor het vergroten van maatschappelijk 
draagvlak zorgt. Budget voor het wijkgericht werken kan wellicht ook mede ingezet worden voor 
initatieven ten behoeve van verbetering van de biodiversiteit. Ik citeer: ''Actieve groepen 
buurtbewoners kunnen we stimuleren door actief de optie van zaaien en planten onder de aandacht 
te brengen.'' Hier liggen voor ons gevoel kansen, die we niet op voorhand willen uitsluiten. 
Daarnaast wordt in voorlichtingsmaatregel V4 het faciliteren van scholen verwezen naar 
voorlichtingsmaatregel V3; het stimuleren van ecologische participatie. ik citeer: eventuele 
initiatieven van scholen passen waarschijnlijk binnen de kosten genoemd onder V3. Om in 
insectentermen te blijven: hiermee kunnen we dus 2 vliegen in één klap slaan. 

Wat betreft de flankerende maatregel aangaande ongedierte bestrijding, snappen we dat 
voorkomen, beter is dan genezen. Mocht het echter nodig zijn, dan vinden wij dit van dermate 
belang voor de leefbaarheid van de Oosterhoutse inwoners om wel mee te nemen in de te maken 
afwegingen tijdens de bespreking van de Perpectiefnota. We zijn namelijk voor een verbetering van 
de biodiversiteit, onder andere meer bijen, vogels en vlinders, maar niet voor meer ratten. 
  
  
  
  
  
  
 


