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Campagneplan stadsvogels 2008

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 25.000,-- voor het campagneproject
stadsvogels en dit bedrag te ontrekken aan de bestemmingsreserve
instandhoudingsplan Nieuwkoops plassengebied.
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
Vogelbescherming Nederland zet zich al enige tijd in voor stadsvogels.
Dit komt ondermeer voort uit onderzoek waarbij is komen vast te staan dat Nederlanders
stadsvogels in hun leefomgeving belangrijk vinden.
De stadsogelconferentie 2007 was wederom een succes. Ook de gemeente Nieuwkoop
heeft meegedongen naar de prijs met het project nestkasten voor gierzwaluwen aan het
gemeentelijk gebouw De Ringkant in de kern Nieuwveen.
Vogelbescherming Nederland wil gemeenten ondersteunen bij het opstellen van een
campagneplan stadsvogels. Zij heeft daarvoor de gemeente Nieuwkoop benaderd. Dit
voorstel gaat daarover.
Beoogd effect
1.Meer soorten vogels in de stedelijke -ook dorps- omgeving.
2.Verbetering leefklimaat -leefbaarheid- in de wijk.
3.Betere cohesie in de buurt.
4.Hoge PR waarde/ groene uitstraling.
Argumenten:
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1.1 Kansen en mogelijkheden
Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders stadsvogels belangrijk vinden.
Naast het feit dat veel inwoners zelf actief zijn vogels aan hun woonomgeving te binden
door nestgelegenheid te bieden en aan wintervoedering te doen, vinden zij dat ook een
belangrijke taak is weggelegd voor Vogelbescherming en gemeenten.
Om die reden zet Vogelbescherming Nederland zich al geruime tijd in voor stadsvogels.
Onder stadsvogels worden vogels verstaan die zich graag ophouden in de menselijke
woonomgeving.
Vogels in de wijk staan o.a. symbool voor kwaliteit van de leefomgeving immers in een
onaantrekkelijke woonomgeving komen gewoonlijk ook nauwelijks vogels voor.
Er ligt ook een kans voor de gemeente:
- het leefklimaat te verbeteren
- een hoge pr waarde/groene uitstraling
- snel resultaat
- veel belangstelling
- hulp van een professionele organisatie te weten Vogelbescherming
Het is voorts voor de gemeente een uitgelezen kans om met dit project in alle kernen iets
te doen aan het verbeteren van de leefomgeving en een wezenlijke bijdrage aan de
natuur ter plaatse te leveren. Er gaat ook een voorbeeld- en educatieve functie van uit.
Het sluit bovendien aan bij de uitstraling van een groen hartgemeente.
1.2 Wat wordt van de gemeente verwacht
Vogelbescherming Nederland verwacht van de gemeente ambtelijke inzet van ongeveer
een dagdeel per week gedurende een jaar en een éénmalige financiële bijdrage van
€ 25.000,-Daar staat dan tegenover dat Vogelbescherming gedurende dat jaar de gemeente actief
ondersteunt bij het opstellen van een campagne en een plan toegesneden op onze
gemeente. Tijdens de conferentie Stadsvogels van 8 november j.l. bleek dat gemeenten
die hebben deelgenomen aan een dergelijk project zeer tevreden waren over het
resultaat.
1.3 Financiering
Voor de financiële dekking heeft de vakgroep Natuur en Landschap geen middelen ter
beschikking op de begroting.
Na overleg hierover met de afdeling Financiën en BOR stellen wij u voor dit bedrag te
onttrekken aan de post bestemmingsreserve Nieuwkoops plassengebied;
Jaarlijks wordt een bedrag van € 15.000,-- toegevoegd aan de post bestemmingsreserve
Nieuwkoops plassengebied. Deze reserve is bedoeld voor de uitvoering van maatregelen
in het kader van het instandhoudingsplan van het Nieuwkoops plassengebied. Op dit
moment is een bedrag van € 230.000,-- opgebouwd.
De voeding van dit fonds is reeds bij de voormalige gemeente Nieuwkoop in gang gezet.
Uit de evalulatie van 2001 blijkt dat veel van de gestelde doelen uit het instandhoudingsplan in de loop der jaren met succes zijn uitgevoerd. In het kader van de aanstaande
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aanwijzing in het kader van Natura 2000 zal er, onder leiding van de provincie ZuidHolland een nieuw beheerplan worden opgesteld.
Het college is van mening dat nu, na de herindeling, de mogelijkheden om uit deze
reserve te putten verruimd kunnen worden. De Langeraarse plassen zouden ook kunnen
vallen onder deze reserve. Ook is het denkbaar dat bepaalde uitvoeringsprojecten met
betrekking tot Natuur en Landschap zouden kunnen worden bekostigd uit deze reserve.
In dat kader zou het dan verdedigbaar zijn dit project, dat immers ook ziet op verbetering
van de leefomgeving van de kernen, te bekostigen uit deze reserve.
Communicatie
Communicatie met inwoners, externen en de eigen organisatie, vormt een belangrijk
onderdeel van dit project. Het welslagen hangt daar voor een belangrijk deel vanaf
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•

Campagneplan stadsvogels 2008 van Vogelbescherming Nederland.

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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