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MOTIE Insectennetwerk
De raad van de gemeente Huizen,
in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:
•
•
•
•

•

•

uit verschillende onderzoeken naar voren komt dat de totale biomassa aan vliegende
insecten met 60 tot 75 procent is afgenomen;
insecten een essentieel onderdeel uit maken van ons totale ecosysteem, inclusief de
bijdrage die zij leveren aan onze voedselvoorziening;
deskundigen ervan overtuigd zijn dat ook de achteruitgang van weidevogels te maken
heeft met het afnemend aantal insecten;
diverse inwoners van Huizen een oproep aan de gemeente hebben gestuurd waarin zij
beroep doen op de gemeente om bij het groenbeheer rekening te houden met het
insectenleven, aangevuld met aanbevelingen waarmee de gemeente dit kan doen;
het college in het conceptbegrotingsprogramma "Beheer en inrichting openbare ruimte"
onder "Prestaties reguliere taken" bij het onderdeel "Groen en bomen" bewustwording
van het belang van openbaar en particulier groen benoemt, evenals het aanplanten van
een grotere variatie van bomen en beplanting (met als doel de realisatie van grotere
kwaliteit, meer biodiversiteit en verschillende bloeitijden);
Huizen ter uitvoering van de nota "Duurzame inrichting en beheer van de groene ruimte"
al aandacht heeft voor de relatie tussen groenbeheer en insectenleven;

draagt het college op:
1.

een onderzoek te laten uitvoeren door een ecoloog naar het insectenbestand in Huizen,
en die voorstellen te laten uitbrengen over verdere maatregelen die genomen kunnen
worden ter verbetering van het insectenleven, en de kosten van dit onderzoek te dekken
ten laste van het beschikbare budget voor het programma "Vergroenen van versteende
wijken";
2. de raad te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden om
de voorgestelde maatregelen te implementeren binnen de reguliere werkzaamheden en
budgetten, en voor welke maatregelen eventueel aanvullend budget noodzakelijk is;
en gaat over tot de orde van de dag.
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