
  
 

 
 

Motie – Ecoloog structureel inzetten 
 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 8 november 2018, ter 
bespreking en vaststelling van agendapunt 7, Begroting 2019,    
 
Overwegende dat:  
 In de Begroting 2019, Doelstellingen en Maatregelen, paragraaf 5.7 betreffende Openbaar groen, 

bij Doelstellingen onder meer vermeld staat: Versterking van de ecologische functie (punt 2); 
 In die paragraaf 5.7 bij Maatregelen onder meer staat: Raadplegen van ecologische experts… (punt 

2b); 
 In die paragraaf 5.7 bij Samenwerkingspartners ecologische experts niet worden genoemd;  
 In de Begroting 2019, Maatregelen en Doelstellingen, paragraaf 8.3 betreffende Wonen en 

Bouwen, bij Maatregelen onder meer vermeld staat: Onderzoeken waar kansen liggen voor 
verantwoord verdichten/herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de 
leefomgeving en onderscheidende woonmilieus (punt 1c) en Experimenteren met groen tegen 
gevels en op daken (punt 2d); 

 In die paragraaf 8.3 bij Samenwerkingspartners ecologische experts niet worden genoemd;  
 Als beantwoording op de schriftelijke vraag van de D66-fractie over het inzetten van een 

stadsecoloog bij bouwprojecten vermeld staat: Het samengaan van groen en grijs zal bij het 
onderzoek naar de optimale invulling van stadsecologie worden betrokken. En: Verticaal groen kan 
eventueel wel betrokken worden bij bouwprojecten;  

 Er in de commissie Ruimte van 12 september 2018 bij de bespreking van het door de PAB-fractie 
geagendeerde Oproep bewuster insectenbeheer, na het noemen van een Papendrechtse ecoloog 
door de fractie van GroenLinks brede steun in de commissie bleek te bestaan voor inschakeling 
van een ecoloog op een “niet vrijblijvende manier”; 

 In de Begroting 2019 er onvoldoende blijk van wordt gegeven dat een ecoloog een serieuze en 
structurele rol krijgt bij beleidsvorming en uitvoeringsmaatregelen bij zowel ‘groen als grijs’; 

Spreekt uit dat: 
 Een (Papendrechtse) ecoloog structureel als samenwerkingspartner betrokken moet worden bij 

beleidsvorming en uitvoeringsmaatregelen in de openbare ruimte, zowel bij ‘groen als grijs’; 

Verzoekt het college om: 
 Een (Papendrechtse) ecoloog structureel als samenwerkingspartner in te schakelen bij beleid en 

uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot zowel groen als grijs in de openbare ruimte, 
waaronder openbaar groen, woningbouw en klimaatmaatregelen; 

 De raad te informeren over de concrete afspraken met betrekking tot de inzet en reikwijdte van 
een ecoloog vóór 1 april 2019; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties van GroenLinks, D66 en Onafhankelijk Papendrecht. 


