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Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Inleiding. 
U heeft op 11 november 2009 de "begrotingswijziging nieuw beleid 2010"  
(BD 09.2076808) vastgesteld. Hiermee worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld 
naar de diensten. Niet alle nieuwe beleidsbudgetten worden direct overgeheveld naar 
diensten. Voor een aantal maatregelen moet eerst een nadere uitwerking in de vorm van 
een raadsvoorstel worden opgesteld. Dit geldt ook voor een bedrag van € 285.000,-- aan 
structurele middelen voor het Groenstructuurplan en ecologisch beheer.  
 
Voor u ligt het voorstel voor de invulling van € 285.000,-- aan structurele middelen 
voor het Groenstructuurplan en ecologisch beheer. Wij stellen uw raad voor om in te 
stemmen met de toekenning van structurele nieuw beleidgelden voor de volgende 
onderdelen. 
 
Monitoring SES (€ 165.000,--). 
Om een goed beeld te krijgen van de Flora en fauna in de gebieden die binnen de 
Stedelijke Ecologisch Structuur (SES) vallen moet er een monitoring worden 
uitgevoerd. Met deze gegevens kan de inrichting of het beheer van een gebied zonodig 
worden aangepast of bijgestuurd. Ook vanuit het wettelijke kader is de gemeente 
verplicht informatie te hebben over de aanwezigheid van (beschermde) soorten.  
In 5 jaar tijd zal alle flora en fauna binnen de SES voor de eerste keer in beeld zijn 
gebracht. Voor verdere informatie over de monitoring verwijzen wij u naar het 
raadsbesluit monitoring doelsoorten ecologie van 28 januari 2009 (RO 08.1739584).  
 
Schaapskudde (€ 50.000,--). 
Vanaf 2007 wordt ongeveer 30 hectare bermen en graslanden beheerd door de inzet van 
een schaapskudde. Deze vorm van beheer zorgt, naast het machinale beheer, voor een 
grotere ecologische diversiteit van de bermen. Het draagvlak onder de inwoners van de 
stad voor het beheer met schapen is groot en heeft ook in algemene zin gezorgd voor 
een bredere acceptatie van het ecologische beheer. Naast de inzet van de kudde voor het 
beheer bezoeken enkele honderden kinderen van verschillende scholen de 
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schaapskudde. Ook vele Stadjers komen af op de jaarlijkse schaapscheerdersdag. 
Extra beheergelden (€ 70.000,--). 
De afgelopen jaren is het ecologische bermbeheer sterk verbeterd. Meer bermen worden 
ecologisch gemaaid en ook de uitvoering is sterk verbeterd. Machines worden 
afgestemd op de terreinomstandigheden en de potenties van de berm. De werkzaam-
heden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij delen van het gras blijven staan. Hoewel 
dat deze manier van werken relatief kort wordt toegepast, zijn er al duidelijke 
verbeteringen waar te nemen. Bermen worden bloemrijker en ook de toename van het 
Icarusblauwtje (vlinder) is hoogst waarschijnlijk toe te schrijven aan de verbetering van 
het bermbeheer. Consequentie van de toename in oppervlakte ecologische berm en het 
afgestemde beheer is dat de beheerkosten toenemen. 
 
Financiën. 
 

Begrotingswijziging 2010

Betrokken dienst(en) RO/EZ & Bestuursdienst
Naam voorstel Evalutatie ecologisch beheer 2009 en planning ecologisch beheer 2010
Incidenteel / Structureel Structureel
Soort wijziging Exploitatie

Toevoeging Onttrekking
Pr.gr. Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
7.14 RO/EZ: Groen- en speelvoorzieningen 285.000                 -                         285.000-                 285.000-                 
9.03 BSD: Concernstelposten (nieuw beleid) 285.000-                 -                         285.000                 285.000                 

Totalen begrotingswijziging -                         -                         -                         -                          -                          -                         

 
 
Wij stellen u voor te besluiten: 
I.   in te stemmen met de voorgestelde plannen; 
II.  een structureel budget ter beschikking te stellen van € 285.000,-- voor het 

ecologisch beheer; 
III.  het budget te dekken uit de middelen structureel nieuw beleid 2010 

(concernstelpost); 
IV.   de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 


