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ONDERWERP Nota Maaibeleid Zaanstad - Naar een natuurvriendelijker en biodivers maaibeheer 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij bieden wij u bijgaande stukken aan voor1:

Besluitvorming

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

 ja  N.V.T.  bijlage

Onderwerp: Nota maaibeleid Zaanstad - Naar een natuurvriendelijker en 
biodivers maaibeheer

Wat wordt gevraagd Akkoord te gaan met:
a. de nota maaibeleid Zaanstad ‘Naar een natuurvriendelijker 
en biodivers maaibeheer‘ en 
b. het gaan uitvoeren van het maaibeheer volgens scenario 1a.

Toelichting De raad heeft het college via motie 13 van 20 juni 2019 
verzocht om het maaien in Zaanstad veel meer af te stemmen 
op het verbeteren van de biodiversiteit. Het college heeft een 
plan gemaakt om bermen en grasvelden in een groot deel van 
Zaanstad minder vaak te gaan maaien. Dat is beschreven in 
de Nota Maaibeleid. 

1 Bij stukken aangeboden voor besluitvorming of zienswijze zal de agendacommissie van de raad beoordelen wanneer en 
hoe agendering in het Zaanstad Beraad plaatsvindt. U ontvangt wekelijks een agenda van het eerstvolgende Zaanstad Beraad 
en wordt verzocht de stukken te bewaren en bij de betreffende agenda te voegen. 
Op stukken aangeboden voor kennisname volgt geen actie van de agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende  informatie 
inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie een politieke discussie met de wethouder 
en/of raadsfracties, dan kunt u bij de agendacommissie om agendering verzoeken mits onder vermelding van “wat u vraagt aan 
wie” inclusief een korte concrete toelichting.
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Het college heeft in de Nota Maaibeleid een visie en een 
ambitie geformuleerd voor Zaanstad, en daarmee vier 
mogelijke scenario’s uitgewerkt. Uit deze scenario’s wordt een 
keuze gemaakt. Een maximale uitvoering van de motie 
(waarbij ook rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid, 
gebruikswaarde, belevingswaarde en kansrijke locaties voor 
meer biodiversiteit), is scenario 3. Om maximaal aan de visie 
en de doelstelling te voldoen, zijn extra financiële middelen 
nodig. Uitgangspunt is het huidige financiële kader van € 
950.000 euro voor maaibeheer. 
Dit betekent dat het college voorstelt om met ingang van het 
nieuw af te sluiten maaicontract (vanaf 2023) het maaibeheer 
te gaan uitvoeren conform scenario 1a inhoudende:

- het omzetten van 250.000 m² tot 500.000 m2 van 
gazon naar een ruige bermvegetatie; 
- het op 55.000 m² tot 109.000 m² kansrijke plaatsen 
omvormen van een ruige-bermvegetatie naar een 
bloemrijke kruidenvegetatie.

Hiermee kiezen we ervoor om binnen de financiële kaders en 
doelstellingen toch het maximale te doen om aan te sluiten bij 
de visie en ambitie volgens de Nota Maaibeleid. 

Opdrachtgever M. Zijp 
m.zijp@
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Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,
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