MOTIE MAAIBEHEER-MAAIBELEID

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 6 november 2018,
overwegende dat:
-

-

-

-

-

-

-

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in november 2017
haar zorg uitsprak over de forse afname van 76% in de laatste 27 jaar van de totale biomassa
van vliegende insecten in Duitsland;
dat de minster naar aanleiding daarvan Wageningen University (WENR) verzocht haar te
informeren over de uitkomsten van het onderzoek in Duitsland en de vergelijkbaarheid met
de situatie in Nederland;
dat deze minister op 26 april van dit jaar een rapport van Wageningen University inzake de
‘Insectensterfte in Nederland’ kon sturen naar de Tweede Kamer, waarbij zij in de
begeleidende brief uitsprak dat de achteruitgang van insecten in Nederland zorgelijk is;
dat de minister de trend van achteruitgang in diezelfde brief zorgelijk noemt, niet alleen
vanwege de natuurwaarde van de insecten zelf, maar ook omdat zij een essentiële schakel
vormen in de natuurlijke voedselketens en de landbouw, zoals voor bestuiving van gewassen;
dat een sterke afname van insecten (soortenrijkdom, aantallen en biomassa) waarschijnlijk
grote gevolgen heeft voor het functioneren van ecosystemen, aldus genoemd rapport;
dat ook imkers in Nederland al vele jaren gewag maken van ziektes onder de bijen en afname
van de aantallen en daarover hun verontrusting al zeer lang uiten;
dat uit vele onderzoeken blijkt dat er een complex van factoren is dat de achteruitgang van
veel insectengroepen veroorzaakt;
dat in genoemd rapport tevens te lezen valt dat de wijze van een intensief beheer (zoals
maaien) een negatief effect heeft op de diversiteit van insectensoorten en de biomassa
hiervan;
dat een van de belangrijkste factoren die het effect van beheermaatregelen op insecten
beïnvloeden de beschikbaarheid van voedselplanten (hoeveelheid en diversiteit) is;
dat gemeenten binnen hun grondgebied een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren in
die beschikbaarheid van voedselplanten zoals een aantal ons omringende gemeenten zoals
Breda en Geertruidenberg dat al geruime tijd doen;
dat de gemeente Oosterhout al decennialang een insectenonvriendelijk maaibeleid uitvoert

VERZOEKT HET COLLEGE
1. Onderzoek (inclusief kostenefficiëntie) te doen naar aanpassing van het Oosterhoutse
maaibeleid aan de meest actuele maatstaven voor natuurverantwoord en dus
insectenvriendelijk maaien;

2. Het streven erop gericht te laten zijn om een actueel insectenvriendelijk en
insectenverantwoord maaibeheer met ingang van het maaiseizoen 2020 of zoveel eerder als
mogelijk is, toe te passen
3. de gemeenteraad voorafgaand aan het toe te passen nieuwe maaibeheer te betrekken bij de
mogelijke scenario’s,
en gaat over tot de orde van de dag.
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