
Amendement “Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen”

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 18 
maart  2021;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021, 
bijlage nr.: 12 – 2021, “Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen gemeente Son en 
Breugel”;

Overwegende dat:

 Burgerparticipatie o.a. ten aanzien van de inrichting van het publieke domein 
steeds meer wordt verwacht, zich steeds vaker voordoet en door de 
gemeenteraad wordt gestimuleerd; 

 Bosgroep Zuid enkel met het IVN heeft gesproken bij het opstellen van het 
Integraal beheerplan;

 Er naast het IVN andere instanties/groepen binnen Son en Breugel actief zijn 
op het gebied van ecologisch groenbeheer, die ook betrokken kunnen worden 
en van toegevoegde waarde kunnen zijn in het beheerplan Bos- en 
natuurterreinen gemeente Son en Breugel;

 Er een integraal beheerplan voor lokale bossen en terreinen voorligt waarbij 
participatie niet beleidsmatig plaatsvindt, maar alleen ten aanzien van de 
uitvoering;  

 Lokale kennis, kunde en ervaring een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren 
aan beleid, inrichting en beheer van de bossen en natuurterreinen ; 

 Hierdoor het Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen een 
kwaliteitsimpuls kan krijgen en het draagvlak kan worden verbreed;

 Verder al bijna 50 jaar onvoldoende onderhoud is gepleegd in bosgebied de 
Sonse Bergen, maar dat dit bosgebied pas in 2024 voor onderhoud in de 
planning staat. 

Besluit:

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen dat 

A. Aan beslispunt 1. na “vast te stellen” wordt toegevoegd  “, met dien verstande dat de 
bosgebieden tegen de woonwijken ’t Harde Ven en de Breeakker (de Sonse Bergen) 
als eerste in onderhoud worden genomen.”

B. Als beslispunt 5 wordt toegevoegd: 
5. Een overlegstructuur te ontwikkelen waarin lokale instanties, 

belangengroeperingen en inwoners een structurele bijdrage kunnen leveren aan 
toekomstig beleid en uitvoering op dit gebied. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 18 maart 2021
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BESLUIT GEMEENTERAAD 18 MAART 2021:

Het amendement is unaniem aangenomen.
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