
Toezeggingen commissies WO & BFE 28 oktober 2019 

 
 
Wethouder Simonse zegt toe dat hij uitzoekt in hoeverre het bestrijden van invasieve 

exoten een taak van de provincie is. 

Reactie college/tijdpad: 

De provincie heeft de opdracht om een beleidsprotocol te maken voor het 

bestrijden van invasieve exoten. Alle gemeenten in Flevoland zijn hierbij 

betrokken. Het maken van het protocol door de provincie is nog in een 

voorbereidende fase. Tot op heden zijn wij in gesprek met de provincie om te 

kijken hoe de invasieve exoten het beste kunnen worden bestreden en welke 

exoten er op de bestrijdingslijst moeten komen. 

 

Naast het maken van het beleidsprotocol gaat er ook een pilot lopen. Deze pilot 

houdt een onderzoek in naar de bestrijding van de Reuzen Berenklauw zonder 

chemische bestrijdingsmiddelen. 

De pilot kan door gebiedspartijen en/of provincie worden gefinancierd. 

Onze gemeente heeft het voornemen om aan de pilot mee te doen. 

 

Zolang er nog geen beleidsprotocol is, gaat de gemeente de invasieve exoten 

daadwerkelijk bestrijden om verdere verspreiding en overlast tegen te gaan. 

 

 

Wethouder Simonse zegt toe dat hij de vraag over de biodiversiteit schriftelijk 

beantwoordt. Die vraag was: Hoe wordt de motie over biodiversiteit opgepakt? Waar is 

het budget daarvoor?  

Reactie college/tijdpad: 

Wij willen de raad bedanken voor de vraag over biodiversiteit, omdat het 

college biodiversiteit een warm hart toe draagt. 

Biodiversiteit wordt nu meegenomen bij het vervangen van de zieke essen aan 

de buitenwegen. Bij de herplant als gevolg van de essentaksterfte zullen 

gevarieerde boomsoorten worden terug geplant. 

Verder wordt biodiversiteit ook meegenomen bij de renovatie van openbaar 

groen. Waar het kan wordt het toegepast in samenspraak met de inwoners 

(pilot Zwijnsweg). Er loopt nu een aantal kleine projecten (begraafplaats en 

Meldestraat), dat uit bestaande middelen wordt gedekt. 

Verder wordt bij een aantal wegbermen ecologisch beheer toegepast, daar waar 

dat door de grondsoort kan. 

Biodiversiteit is niet expliciet opgenomen in de begroting voor 2020-2023, maar 

ondergebracht bij het vervangen van de essen, renovatie groen en kleurrijk 

groen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Burgemeester zegt toe dat hij de vraag over de vacatures schriftelijk beantwoordt. Die 

vraag was: Voor welke afdelingen/functies zijn de vacatures? Zijn dit vacatures voor 

reguliere taken of voor projecten? 

Reactie college/tijdpad: 

 

Trainee Team Werk MO/RO 

Adviseur facilitair ID 

Medewerker invordering 

en kassier 

B&FPC 

Projectleider bouwkunde IB 

Bouwinspecteur 2 fte 

(nieuwe werving) 

VTH 

Toezichthouder (nieuwe 

werving) 

VTH 

Programmamanager RO 

Senior financeel adviseur 

(nieuwe wervingsronde) 

B&FPC 

 

Het betreffen allemaal vacatures voor reguliere taken 

 


