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CDA en Ecologisch Alternatief
De wethouder/burgemeester zegt toe dat:
* witte vlekkenkaart wordt gedeeld zodra de nieuwe versie
beschikbaar is (CDA);
* Nadat Ecologisch Alternatief de nog niet beantwoorde vragen
inclusief voorstel tot tekstwijziging heeft gestuurd zij ook voor de
raad antwoord hierop krijgt (Ecologisch Alternatief);
* gekeken zal worden of er een andere voorbeeld dan de blauwe
bes genoemd kan worden (Ecologisch Alternatief)

Antwoord:

Witte vlekkenkaart:
Zodra meer bekend is wordt u geïnformeerd.

Vragen Ecologisch Alternatief
De vragen van Ecologisch Alternatief waren:
a. Het verzoek is in de zin: ‘… grondwatercondities en meststoffen zijn goed voor de
landbouw en minder goed voor de natuur.’ (Omgevingsvisie blz 29, laatste alinea), de
woorden ‘minder goed’ te vervangen door ‘slecht’.
b. Wat zijn de plannen in onze gemeente ten aanzien van de oproep meer bomen te
planten vanwege het klimaat?
‘
Ad a.: de verzochte aanpassing van de tekst is doorgevoerd in de tekst. Deze luidt nu:
‘Die vorm van landbouw en natuur vragen vaak verschillende grondwatercondities.
Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die in die landbouw worden gebruikt zijn slecht
voor de natuur.

Ad b.: De gemeente heeft zoals in de nota van reactie is aangegeven zelf geen plannen. Het
staat positief tegenover particulieren en agrariërs die extra bomen en bossen willen
aanplanten.

Blauwe bes
Verzoek in de commissievergadering was een beter ecologisch voorbeeld te noemen in de
nota van reactie rond inpassing van de zonneparken dan het telen van de blauwe bes
(pagina 25 Nota van reactie). Voorgesteld wordt in reactie op de zienswijze van de provincie
het antwoord op het onderdeel ‘Biodiversiteit zonneparken’ aan te passen/vullen met:
‘Bij het gebruik van landbouwkundige gronden voor zonneparken wordt aansluitend op het
oorspronkelijke gebruik waar mogelijk landbouwkundig medegebruik gestimuleerd. De teelt
van de blauwe bes is daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast wordt met name aan de
randen van de parken de ecologie gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van
akkerrandenbeheer waar andere organismen zoals akkervogels weer van profiteren.’

