Geachte voorzitter en geachte leden van de commissie,
Namens de Alkmaarse natuur en milieu groepen wil ik de aandacht vragen voor het
belang van biodiversiteit.
In de groenbeleidsnota staat dit op de 3e plaats genoemd terwijl biodiversiteit de basis
is voor alle genoemde thema’s. Ik geef een voorbeeld: Wie een ijsvogel ziet vliegen of
een grutto hoort roepen boven zijn hoofd, een egel tegenkomt merkt dan pas echt iets
van identiteit van de omgeving en maakt verbinding met de natuur. Daarnaast schept
het een band. Natuur in de buurt, en dus biodiversiteit, bevorderd het welzijn, het
geluksgevoel en dus lichamelijke en geestelijke gezondheid. Biodiversiteit is de basis
voor betere klimaat bestendigheid. “Dat is de kracht van groen”.








In 2010 is een startnotitie aangenomen voor het maken van een
natuurwaardekaart. Het is teleurstellend te merken dat dit tot nu toe geen
uitvoering kreeg. Waarom niet zoals veel andere gemeentes, je abonneren op de
natuurgegevens autoriteit om up to date te blijven en NDFF-tools gebruiken i.p.v.
een natuurwaardekaart zonder zichtbare natuurwaarde.
Het is voor biodiversiteit belangrijk om verplicht natuur inclusief te bouwen
(nieuwbouw en verbouw): integreer en stimuleer verblijfplaatsen voor
gierzwaluwen en huismussen, een minimum percentage niet betegeld deel van de
tuin, om maar wat voorbeelden te geven.
Participatie kan niet zonder samenwerking met andere gebiedsbeheerders. Alles
bedoeld om betere natuurkwaliteit te realiseren. Bijv. de provincie klepelt en
aansluitende zones wordt gehooid door de gemeente!
Klepelen, het kapot slaan van vegetatie en alles wat daar in leeft, moet worden
uitgebannen. In dit plan op hooflijnen moet worden aangegeven hoe beheerd
dient te worden. Nu is er veel tegenstrijdigheid met de begrippen “schoon, heel
en veilig” .
Een andere vorm van participatie is het verhuren van ecologische kerngebieden.
Dit kan niet zonder eerst voorwaarden te stellen ten aanzien van goed en
natuurvriendelijk beheer en daarop te controleren. Anders gaat het ten koste van
de biodiversiteit. De gemeente moet regie houden over het eigen gebied.
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En last but not least:
o In parken is vraag naar meerdaagse evenementen , terwijl de natuur
daardoor nog meer onder druk komt te staan.
 De Alkmaarder Hout wordt ontmanteld, Het ziekenhuis vraagt 8000 m2
extra ruimte en dit college geeft de historische Hout zomaar uit handen.
 De weidevogels uit de Oudorperhout verdwijnen door het nalaten van
goede maatregelen zoals het creëren van plasdras gebieden via waterpeil
verhoging.
Waar blijft “de kracht van groen” als in de vorige eeuw (1998) al
afspraken zijn gemaakt die tot nu toe nooit tot uitvoering zijn gekomen?
Zelf de toen al afgesproken 10 cm verhoging zijn voor het behoud van
weidevogels niet meer toereikend.

Geachte voorzitter en leden van de commissie,
Hier ligt de kans om daad bij het woord te voegen. Zorg voor een nota zonder loze kreten.
Ik wil graag mijn kleinkinderen nog grutto’s en kievieten laten zien in de stad. U kunt het
zonder enige inspanning mogelijk maken!
ANIMO nodigt u uit om een rondje te maken langs de belangrijkste knelpunten.
Dank u wel u wel voor uw aandacht
R. Polder
Secretaris ANIMO
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