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Am endem ent

F-lora en Fauna ond erzoek gehele Polder

Gct,;zcn dc voorstellen van burycmccsúcrcn w!:thoudcrs omtrcnt hct uitvoercn van Floraen Far¡na

cndgrzock. bcperkt tot dc kcmen va¡ Becmstcr. voor vaststclling tn de gemeentnraaúvan 12 mei2020
z)

Gcìct op artikel l-t7b va¡r dc gcmecntcwet cn artikcl .ú u* hct rcgtcmentvart orde r¡eord¿

i crg:rde.nng €n.ædt+rù rredçæamhden-ïúr+'ds gcmecntcraaÅ r¡ar Bccm qtur?#t) 2utP

Stciicn *l.¡ de raad tut Beemstcr voorhct bcsluit aanUJ passen op 2 punten;

l. Het Flora en Fauna onderzoek in zowel de kernen als het buitengebied uit te voeren

2. De kosten vanuit de algemene reserye te dekken

Jvcnregingen b4 dit amcndement

L Her is r,vensclijk de kaders dic voortkomcn uit de wcrkgroep Biodiversitcit æ betrekken bij dit

rcgelmatig terugkomcnde onderzoek, met namc dic aspecten die bijdragen a¿un een versterking

van het agranscl'te productiegebied cn de noodzakelijkc veranderingen in de bedrijßvoering

djc dit proccs met zich meebrengen.

il. Bii het nog op te stellcn Omgevingsplan is hct op üB nemen van nah¡urwaarden in de

planologic. boven op de cultuur- cn archeologisch waardcn, niet noodzakclijk en niet

ri,cnsclryk Drt om draagvlak tc knjgcn cn bchouclen in dc agrarische scctor voor nafuur-

clementcn dic onlosmakolijk aanwezig zljn cn vcrstcrkt kunncn cn moeten wordcn.

I Ditbctrcft structurcle kostcn (clke 3-jaar heronderzock naar zeldzarne en te bcschermen F&F)
cn is in bclang van allc inwoncrs cn ccn cffccticvc uitvoering van het ambtclijkc proccssen,

';,'aarðlror nu dckkin g uit dc algcmcnc roseryc vcranhvoord is.
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mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

de heer P.C. de Waal

mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden

de heer H.J. Vinke

de heer L.J.M. Schagen

mevrouw R.M. Langerijs-Groot

de heer N.C.M. de Lange

mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange

de heer G.J.M. Groot

de heer A.N. Commandeur

mevrouw l.L. Bregman-Middelburg

mevrouw M.L. van Boven

de heer M. Bakker
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