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RIB natuurvriendelijke maaien van bermen en watergangen

Geachte raadsleden,

Duurzaam heidsprogram

m

a

ln september 2017 heeft u het duurzaamheidsprogramma vastgesteld. Onderdeel van
dit programma is het invoeren van een natuurvriendelijk maaibeheer voor de bermen
en de watergangen, waardoor de biodiversiteit in het buitengebied toeneemt. Het
natuurvriendelijke maaibeheer vormt een zichtbare eerste stap in de uitvoering van
het duurzaamheidsprogramma. Omdat de kosten voor dit maaibeheer hoger zijn dan
voorheen, bij het reguliere maaibeheer, willen wij u op voorhand informeren over de
verdere uitvoering van het door u vastgestelde duurzaamheidsbeleid.
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Natuurvriendel ijk m aaibeheer
ln het buitengebied gaan we de bermen, de watergangen en de greppels
natuurvriendelijk maaien. Door het maaien en afvoeren van het maaisel verarmt de
grond en we houden rekening met de bloeitijden van bloemen en kruiden.
Na verloop van tijd zullen er in de bermen meer soorten groeien en ontstaan er
bloemrijke en soortenrijke bermen, die een belangrijk leefgebied vormen voor
insecten, vogels en kleine zoogdieren. Uiteindelijk kunnen de bermen een fijnmazig
netwerk in het buitengebied vormen van soortenrijke linten. Het levert ook een
aantrekkelijker beeld op van het buitengebied voor bewoners en recreanten.
Daarnaast blijven de wegbermen en de watergangen natuurlijk primair een belangrijke
functie vervullen voor de waterafvoer en de verkeersveiligheid.

Communicatie
Bij de invoering van het maaibeheer schenken we veel aandacht aan de
communicatie. Met IVN is nadrukkelijk contact gelegd over de signalering van
bijzondere soorten in de bermen, zodat we daar ons beheer op aan kunnen sluiten.
Daarnaast pakken we de communicatie met de agrariërs in nauw overleg met de
LLTB op. Hiervoor haken we aan op het periodieke overleg tussen de gemeente en de
LLTB. We zullen hierbij alert zijn op meekoppelkansen en participatiewensen om zo
meenruaarden te bereiken.

Dekking
Het natuurvriendelijke maaibeheer kost meer dan het huidige maaibeheer. Voor 2018
gaat het om € 19.000 incidentele meerkosten en € 55.000 structurele meerkosten.
Totaal €.74.0O0. Hiervoor hebben we € 14.000 dekking binnen de huidige begroting.
Dit betekent een tekort van € 60.000. We stellen voor de meerkosten voor 2018
eenmalig te dekken uit de post onvoorzien incidenteel. We ven¡verken dit financieel in
de eerste bestuursrapportage 2018. Vanaf 2019 bedragen de structurele lasten €
49.933 incl. de kapitaallasten van de aan te schaffen maaizuigcombinatie. Deze
kosten nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2019.

lndien u nog vragen of opmerkingen heeft over de invoering van het natuurvriendelijke
maaibeheer, dan verzoeken wij u, gezien het aanbreken van het groeiseizoen, binnen
1 week een reactie te geven. lndien wij geen reactie ontvangen, dan gaan we door
met de invoering van het natuurvriendelijke maaibeheer, conform het reeds
vastgestelde Duurzaam heidsprogram ma.

Hoogachtend

burgemeester en wethouders van Beesel,

E.H.J. Janssen

dr. P. Dassen-Housen
burgemeester

