Gemeenteraad
Vergadering : 11 juli 2017
Agendapunt : Kader 2018
Onderwerp : Bermbeheer gemeente Coevorden

Motie nr.
De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 11 juli 2017
Overwegende

-

Dat college in Kader brief aangeeft dat groenonderhoud soms meer maatwerk vereist.
Bermbeheer een belangrijk onderdeel is van het groenonderhoud.
Bermen er in de gemeente nu vaak onverzorgd bij liggen
Bermbeheer in Coevorden naar een hoger niveau getild dient te worden voor wat betreft Ecologisch beheer
Coevorden op dit moment wel enkele bermen als ecologische berm heeft gedefinieerd maar dat hiervoor
geen concreet bermbeheerplan is opgesteld en dat het beheer van deze bermen geen ecologisch beheer is
maar verschralingsbeheer.
Dit verschralingsbeheer een ideaal vertrekpunt vormt voor het ecologisch beheren van de bermen.
Ecologisch beheer een methode is waarbij het maaibestek erop gericht is om lokale biodiversiteit te
stimuleren en vergroten
Een grotere biodiversiteit leidt tot aantrekkelijkere en bloemrijkere bermen waarin flora en fauna meer tot
zijn recht komen en de esthetische waarde/kwaliteit van het landschap wordt verhoogd.
Ecologische bermbeheer niet alleen leidt tot het verminderen van plagen zoals bijv de Eikenprocessierups
maar ook van wildgroei van onkruiden als brandnetel, ridderzuring en bijv distel.
Ecologisch bermbeheer op termijn leidt tot kostenbesparing
Dat binnen de provincie Drenthe diverse gemeenten als ook Provincie zich bewust zijn van de toegevoegde
waarde van ecologisch bermbeheer en dit stimuleren en in de praktijk brengen.

En roept het college op

-

Te komen tot een concreet bermbeheerplan waarin Ecologische bermbeheer voorop staat.
In dit plan rekening te houden met aspecten als landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid, ecologische
waarde, technische uitvoerbaarheid, middelen, mankracht en financiering en hierbij een onderbouwde
afweging te maken waar wel en waar niet ecologische beheerd kan worden.
Aansluiting te zoeken bij provincie en omliggende gemeenten voor advies
Dit plan tijdens de commissievergadering van 12 december 2017 doch uiterlijk 1e kwartaal 2018 aan de raad
te presenteren
Hiervoor geld vrij te maken binnen het budget onderhoud openbare ruimte en anders te komen met een
begrotingswijziging bij de besluitvorming m.b.t. het bermbeheerplan.

En gaat over tot de orde van de dag
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