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geachte leden van de gemeenteraad 

Op 27 oktober 201 5 hebben de leden van de fracties van D66 en Groenlinks tijdens de behandeling 
van de begroting 2016 aan ons college een notitie aangeleverd, waarin zij aandacht vragen voor het 
bevorderen van biodiversiteit. Tijdens deze vergadering heb ik u laten weten graag met dit onderwerp 
aan de gang te gaan. 

Begin 2016 heb ik met leden van deze fracties gesproken over de status en de inhoud van de notitie. 
In dit gesprek heb ik toegezegd in een brief te reageren op de notitie en aan te geven op welke wijze 
wij met dit onderwerp aan de slag zijn en gaan. 

Wat doen we nu al? 
In het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt al rekening gehouden met het bevorderen 
van biodiversiteit. Ik noem er hier een aantal activiteiten: 
- Hoorn is een oase voor bijen. Het openbare groen heeft veel drachtplanten voor bijen. In Hoorn zijn 

diverse imkers actief. Op kinderboerderij De Woid en op de begraafplaats zijn bijenkasten geplaatst. 
- In het maaibestek dat in 201 5 voor 4 jaar is aanbesteed, zijn 26 locaties aangewezen waar het 

gras wordt gemaaid (in plaats van geklepeld) en afgevoerd. Het gaat om totaal 46.385 m 2 areaal 
bloemrijk/ruw gras dat hiermee is omgezet naar bloemenweides. Dat is ca 5 % van het totale are
aal bloemrijk/ruw gras. Het doel is om bloeiende kruiden meer kans te geven om te bloeien en uit te 
bloeien. Het moet de biodiversiteit verhogen en meer insecten aantrekken. Daarvan kunnen met 
name honingbijen, wilde bijen en dagvlinders profiteren. 

- Er worden extra maatregelen genomen als bij het beheer van de openbare ruimte dieren worden 
aangetroffen die volgens de Flora- en Faunawet extra bescherming nodig hebben. 

- De gemeente Hoorn werkt volgens de Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzie
ningen van Stadswerk. Het doel van deze gedragscode is het beschermen van bijzondere en be
schermde plant- en diersoorten die in de openbare ruimte in Hoorn leven. 

- Ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is deze gedragscode van toepassing. Er worden vaak van 
tevoren inventarisaties gedaan of er beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. Als dat 
het geval is, wordt daar met de werkzaamheden rekening mee gehouden. Dat kan een verandering 
van werkwijze of tijdstip inhouden. 

- Dieren kunnen ook overlast veroorzaken, bijvoorbeeld konijnen die beplanting opeten of bladluis in 
woonwijken. Omdat wij liever niet jagen of pesticiden gebruiken om de overlast te bestrijden, 
wordt gekozen voor een meer diervriendelijke methode om overlast te voorkomen: het planten van 
begroeiing die niet aantrekkelijk is voor deze dieren en/of het plaatsen van bescherming rondom 
bomen. Alleen daar waar overlast leidt tot gevaarlijke situaties (zoals konijnenholen en mollengan-
gen op sportvelden), wordt gekozen voor andere maatregelen. 
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Breder aanpakken 
Wij willen het onderwerp biodiversiteit echter breder aanpakken dan we nu al doen in Hoorn. Zoals u 
weet, zijn wij bezig met de voorbereiding van kaderstelling voor het dierenwelzijnsbeleid door uw raad. 
Omdat er een overlap zit met het onderwerp 'bevorderen biodiversiteit', willen wij de biodiversiteit 
betrekken bij de kaderstelling dierenwelzijnsbeleid. Bij deze kaderstelling gaat de gemeenteraad keuzes 
maken over beleidsonderwerpen die met dierenwelzijn en het bevorderen biodiversiteit te maken heb
ben. 

In het raadsvoorstel komen verschillende hoofdthema's aan bod, waar per onderwerp benoemd staat: 
a) Wat er al gebeurt in Hoorn; 
b) Welke keuzes er zijn die budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd; 
c) Welke keuzes er zijn waarvoor dekking gevonden moet worden in de begroting. 
Nadat deze keuzes gemaakt zijn, worden de onderwerpen uitgewerkt. Daar waar het nodig is (bijvoor
beeld omdat er budget nodig is of omdat er verordeningen moeten worden aangepast), komen er per 
onderwerp aparte voorstellen naar uw raad. 

Wij willen nadrukkelijk betrokken organisaties en de inwoners van Hoorn bij de voorbereiding van het 
traject betrekken. De voorbereiding van de kaderstelling door uw raad heeft door de koppeling van 
onderwerpen iets meer tijd nodig. Wij verwachten dat wij eind 2016 of begin 2017 een voorstel met u 
kunnen bespreken. 

Tot slot 
Ik hoop dat ik u hiermee voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Hebt u nog vragen naar aan
leiding van deze brief? Dan kunt u zich wenden tot mevrouw K. Crom, beleidsmedewerker W H en 
projectleider kaderstelling dierenwelzijn/biodiversiteit, via k.crom@hoorn.nl of 06-15836773. 

Met vriendelijke groet, 

wethouder S.R. Bashara 


