Hoe dragen Zuid-Hollandse gemeenten bij aan het versterken van natuur- en landschap?
Voor het beschermen en versterken is een belangrijke, formele rol weggelegd voor de provincies.
Toch kunnen ook gemeenten veel betekenen op deze onderwerpen. Er zijn veel manieren waarop
gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan natuur en landschap, denk bijvoorbeeld aan het
ecologische beheren van bermen en andere groenstructuren, het in kaart brengen van biodiversiteit
binnen de gemeenten zodat hier bij ontwikkelingen rekening mee kan worden gehouden en
vergunningen aan getoetst kunnen worden, het maken van afspraken met ontwikkelaars over
natuurinclusief bouwen, het ondersteunen van groene burgerinitiatieven etc.
In dit onderzoek ga je na wat de ambities en het beleid van Zuid-Hollandse gemeenten op dit gebied
zoal zijn. Je benoemt een aantal criteria waarop gemeenten vergeleken kunnen worden en gaat er
daarna voor zorgen dat deze criteria ingevuld gaan worden zodat inzicht ontstaat in hoe de
verschillende gemeentes scoren. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten
aangespoord worden om van elkaar te leren. Afhankelijk van de duur van het onderzoek kunnen alle
of een selectie van de Zuid-Hollandse gemeenten worden meegenomen en kunnen eventueel enkele
specifieke gemeenten meer in detail onder de loep worden genomen.
Praktische informatie
 Voor deze stage zijn wij op zoek naar een student vanuit een studierichting zoals biologie,
bestuurskunde, planologie of natuurbeheer, HBO of WO (afhankelijk van je studie kunnen de
opzet en focus van het onderzoek verschillend ingevuld worden)
 De stage vindt plaats in de periode tussen januari en augustus 2019
 De duur van de stage is circa drie tot vijf maanden (afhankelijk van je voorkeuren kan het
onderzoek meer of minder uitgebreid worden opgezet).
Om uitvoering van deze onderzoeksstage mogelijk te maken, biedt de NMZH het volgende:
 Stagebegeleiding (in samenwerking met de hoge school of universiteit);
 Een werkplek (incl. computer, telefoon etc.) op ons gezellige kantoor in Den Haag;
 Flexibiliteit om het onderzoek (in overleg) naar eigen inzichten en wensen vorm te geven;
 Een bescheiden stagevergoeding.
Meer informatie over de NMZH is te vinden op www.milieufederatie.nl of neem contact op met
Susanne Kuijpers via 070-3040114 of s.kuijpers@milieufederatie.nl

