
 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 

Schriftelijke vragen Geef biodiversiteit echt een kans en stem het maaibeleid daar op af 

         Rotterdam, 3 juni 2021 
Geacht college, 

 
GroenLinks staat voor een gezonde en groene stad waar ruimte is voor stadsdieren en verschillende 
planten. Wij zijn dan ook blij met het verschijnen van de eerste Rotterdamse uitvoeringsagenda 
biodiversiteit (20bb18585) van het stadsbestuur. Een uitgebreid plan met verschillende actiepunten om 
zorg te dragen voor het groen en de dieren in de stad.  
 
Tussen plannen op papier en uitvoering in de praktijk ligt wat GroenLinks betreft echter nog teveel een 
verschil. Elk jaar weer kloppen bewoners bij ons aan over plekken waar gemaaid wordt terwijl er vogels 
broeden, bomen gesnoeid die vol in bloei staan. Zo ook dit jaar bereiken ons wederom berichten over 
incidenten waarbij geen of te weinig rekening wordt gehouden met broedende vogels of andere 
diersoorten die juist gedijen bij een minder strak gemaaid gazon.  

 
Ook begrepen wij van een groenuitvoerder dat hij een boete ontvangt van de gemeente als hij minder 
dan 30 keer per jaar maait op de aan hem toegekende plek. Op die manier kan de uitvoerder natuurlijk 
geen rekening houden met de plaatselijke biodiversiteit, zoals een broedende vogel. 
 
Een deel van het probleem zit erin dat niet alle groenstukken door de gemeente worden onderhouden 
maar ook door Rijkswaterstaat, ProRail en het Waterschap. Bewoners kaarten het probleem bij de 
gemeente aan maar die kan het niet altijd oplossen, want wie de grond in beheer heeft is buiten gelukkig 
niet te zien. Recent heeft het Waterschap een meldpunt ingericht waar meteen goed werd gevonden door 
bewoners. GroenLinks pleit daarom voor een gezamenlijk MaaiMeldpunt. 
 
We hebben hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Bent u het met ons eens dat het belangrijk is om zowel op papier als in de praktijk het 
maaibeleid van de gemeente in lijn te brengen met de doelen voor  biodiversiteit in de stad? Zo 
ja, hoe denkt u het praktijkgedeelte te kunnen verbeteren? 

2. Wat vindt u van het idee een gezamenlijk MaaiMeldpunt die partijen in staat stellen samen met 

bewoners aan de slag te gaan om de biodiversiteit in de stad te verbeteren door de vragen, 
klachten en aansporingen te bundelen en zo de werkprocessen te verbeteren? 

3. Op welke manier wordt er ruimte geboden in het afwegingskader voor uitvoerende 
groenbeheerders om maatwerk te leveren en de balans aan te brengen in het groenbeheer in de 
afweging tussen bloeiende planten, broedende vogels of andere dieren enerzijds en eisen die 
gesteld ivm het schooonbeeld of recreatie anderszijds? 

4. Klopt het dat groenbeheerders/uitvoerders targets krijgen van een minimaal aantal snoei- of 
maaibeurten per jaar? Zo ja, op welke manier kan een uitvoerder dan nog rekening houden met 
plaatselijke biodiversiteit? Zo nee, op welke manier geeft u de uitvoerders targets? 

Via het Twitteraccount van de Bomenridders vernamen wij dat onlangs wilgen op Zalmplaat zijn geknot 

waar broedende kauwen in zaten.  

5. Hoe rijmt u dit voorval met het streven naar een biodiverse stad en natuurvriendelijk 

groenonderhoud? 

Met vriendelijke groet, 

 
Astrid Kockelkoren     



 

 
Wilg op Zalmplaat met broedende kauwen. Fotocredits: De Bomenridders. 


