M O T I E 2019-04-..
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Buitengewoon bloeiend 2.0
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-04-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. uit onderzoek van PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) is gebleken dat
vaste planten vergelijkbare en soms zelfs lagere onderhoudskosten hebben dan
gras, mits er voor de juiste soorten en beheerwijze wordt gekozen;
2. de raad in mei 2016 de motie ‘buitengewoon bloeiend’ heeft aangenomen,
waarmee het college is opgeroepen om:
a. samen met het Aeres (voorheen Groenhorst college) een pilot te starten
met testvakken van onderhoudsarme vaste planten,
b. bloemrijke bermen te creëren op daarvoor geschikte locaties, zoals langs
recreatieve fietsroutes,
c. met een voorstel te komen voor een verdere uitrol van vaste
onderhoudsarme planten in gemeentelijke plantsoenen;
3. de resultaten tot nu toe zijn dat:
a. de pilot met het Aeres nu een aantal jaar loopt, positieve resultaten laat
zien en inmiddels verder verbreed wordt,
b. een berm langs de Marknesserweg ingeplant is met bloembollen;
c. er een budget van € 150.000 per jaar is uitgetrokken voor de jaren 2018
t/m 2020, waarmee onderhoudsarme vaste planten toegepast zijn op
meerdere rotondes in Emmeloord en in plantsoenen in Bant, Creil, Espel,
Rutten en Emmeloord;
4. er in de begroting geen budget is opgenomen voor de periode na 2020;
5. het onderhoud van de vasteplantenvakken op de rotondes wordt geregeld door
een rotondemakelaar en in de dorpen door bewonersgroepen wordt uitgevoerd;
6. er veel meer toepassingsmogelijkheden zijn dan waar tot nu toe op ingezet wordt,
van mening dat
1. het toepassen van vaste, onderhoudsarme, bloeiende, kleurrijke planten in het
openbaar groen veel positieve effecten heeft op de kwaliteit en beleving van de
leefomgeving, biodiversiteit, luchtkwaliteit, verminderen van (extreme) hitte,
regenwaterafvoer, geluidsdemping en mogelijk op de waarde van woningen;
2. er door bewoners enthousiast wordt gereageerd op deze mooie beplanting;
3. het groen in Noordoostpolder wel wat vrolijker en kleurrijker mag worden;
4. een verdere uitrol van vaste onderhoudsarme planten wenselijk is en er daarom
ook na 2020 budget beschikbaar zou moeten zijn;
5. het jaarlijkse budget opgehoogd zou moeten worden om ervoor te zorgen dat het
wat meer zoden aan de dijk zet;
6. een deel van dit budget als innovatiebudget ingezet zou kunnen worden voor een
verdere doorontwikkeling;
7. onderhoudsarme vaste planten breder toegepast zouden moeten worden, zoals bij
(herstructurering van) bedrijventerreinen, in parken, in en om het stadshart en
langs doorgaande drukke wegen,

verzoekt het college
1. in de eerstvolgende perspectiefnota/begroting vanaf 2020 een structureel budget
van 300.000 euro per jaar op te nemen voor een verdere uitrol van vaste
onderhoudsarme planten;
2. binnen dit budget een deel beschikbaar te stellen als innovatiebudget voor een
verdere doorontwikkeling van onderhoudsarme beplanting;
3. vaste onderhoudsarme planten ook toe te passen op plekken waar het onderhoud
niet door een rotondemakelaar of bewonersgroepen wordt uitgevoerd
en gaat over tot de orde van de dag.
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