Motie stadsecoloog
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 18 juni 2019, behandelend de
perspectiefnota 2020,
overwegende dat:
- groen en natuur voldoende moeten zijn geborgd in de nog op te stellen omgevingsvisie,
waarin de gemeentelijke ambitie wordt verwoord en waarvoor een uitvoeringsprogramma
zal moeten worden gemaakt;
- de gemeente in het kader van ‘Nieuwe natuur’ een belangrijke taak heeft bij het realiseren
van het natuurnetwerk (NNB en EVZ’s), dat gereed moet zijn in 2027; immers zijn de
gemeenten samen met het waterschap verantwoordelijk voor de realisatie van EVZ’s (3/5
deel van natte en 100% van droge verbindingszones);
- nu steeds meer terreinbeherende instanties geen geld meer hebben, ook de gezamenlijke
gemeenten mee zullen moeten werken aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant;
- daarvoor financiën zullen moeten worden verworven om deze natuur aan te kunnen leggen;
- het van belang is in die zin alle subsidiemogelijkheden goed te kennen;
- ook op lokale schaal voldoende kennis van ecologie noodzakelijk is, zoals bij vergroening
binnenstad, groene daken en groene gevels, effectief maaibeheer, natuurinclusieve
bouwprojecten, en natuur-, groen- en landschapsbeleid in zijn algemeenheid;
- dat het in het kader van ruimtelijke ingrepen en allerhande vergunningverlening steeds
belangrijker wordt om te controleren of er voldoende rekening wordt gehouden met
aanwezige natuurwaarden en of voldaan wordt aan eisen zoals gesteld in de Wet
Natuurbescherming;
- de gemeente eigenaar en beheerder is van veel grond, zoals bermen en groenstroken, die
aan veel planten en insecten een thuis zouden moeten bieden;
- voor een goed en natuurvriendelijk beheer steeds meer inhoudelijke ecologische kennis
noodzakelijk is, zodat bermen en ander gemeentelijk groen een steeds hogere
natuurwaarde kunnen krijgen via een systeem voor ecologisch beheer;
- natuur in veel gevallen de gemeentegrenzen overschrijdt en afstemming over realisatie
wenselijk en noodzakelijk is met de buurgemeenten en het waterschap,
verzoekt het college:
Uiterlijk vóór de aanstaande begrotingsbehandeling onderzoek te doen of een stadsecoloog in
dienst van de gemeente nodig is.
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