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Onderwerp

Dit voorstel gaat over het vaststellen van het Biodiversiteitsplan gemeente Bloemendaal
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021
besluit:

1.
2.
3.

het Biodiversiteitsplan gemeente Bloemendaal vast te stellen;
het oude Groenbeleidsplan 1997 en het Faunabeheerplan/jachtnotitie in te trekken;
de ideeën uit het Biodiversiteitsplan te gebruiken bij beleidsvorming en projecten, bijvoorbeeld
bij de omgevingsvisie/omgevingsplannen, groenbeheer, regionale samenwerking en
stedenbouwkundige ontwikkelingen

De raad voornoemd, d.d. 11 maart 2021
GroenLinks, VVD, D66, PvdA dienen een amendement in (kenmerk B, corsanummer 2021000894)
met als dictum:
Besluit:
De besluitpunten 1 en 3 samen te voegen en te vervangen door (besluitpunt 1):
a. met waardering kennis te nemen van het rapport Biodiversiteit in Bloemendaal;
b. dit rapport vast te stellen, incl. in het bijzonder de voorstellen/ideeën (hoofdstukken 9,
10);

c.

d.

de visie (hoofdstuk 7) en de voorgestelde en mogelijke aanpak (hoofdstukken 9, 10) te
betrekken bij verdere beleidsvorming, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en het
omgevingsplan, stedenbouwkundige ontwikkelingen, het groenbeheer, alsmede bij
regionale samenwerking en de samenwerking met andere bevoegd gezagen (waar
onder de Provincie) en
concrete projecten te starten met zorgvuldige participatie en omschrijving van de
bijdrage
aan biodiversiteit en de financiële consequenties (éénmalige kosten en
exploitatiekosten) en de uitgewerkte concrete voorstellen aan de raad voor te leggen,
indien deze door de raad goedgekeurde budgetten overschrijden.

Amendement B wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA,

2-

-

VDB) en 3 stemmen tegen (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig
Bloemendaal).
Met inachtneming van het aangenomen amendement B, wordt het raadsvoorstel aangenomen met
16 stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (Hart voor
Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal).

de voorzitter,

k—-Bėsluit raad: aangenomen
Voor: 16
Tegen: 3
Afwezig: 0

de griffier,
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De raad van de gemeente Bloemendaal besluit:
1.
het Biodiversiteitsplan gemeente Bloemendaal vast te stellen;
2.
het oude Groenbeleidsplan 1997 en het Faunabeheerplan/jachtnotitie in te trekken;
3.
de ideeën uit het Biodiversiteitsplan te gebruiken bij beleidsvorming en projecten,
bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie/omgevingsplannen, groenbeheer, regionale
samenwerking en stedenbouwkundige ontwikkelingen
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het coalitieakkoord en het collegeprogramma van gemeente Bloemendaal is deze opdracht
opgenomen:
“We maken een plan gericht op het versterken van natuur en biodiversiteit. “
“Meer natuur
We passen het groenbeleidsplan aan om te zorgen voor meer verschillende soorten dieren en planten
(biodiversiteit), om natuureducatie in het basisonderwijs te stimuleren en om de natuur te versterken.
Dit doen we in goede samenwerking met onder andere het Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
Thijsse’s Hof en de landgoedeigenaren. We kijken hoe we kunnen ontmoedigen dat mensen hun tuin
steeds meer betegelen. Door al die tegels kan water niet goed weg en dat geeft wateroverlast. We
zetten het milieuvriendelijk beheer van gemeentelijk groen voort en zullen schadelijke exoten zoveel
mogelijk bestrijden.”
Beoogd effect
Het beoogd effect is de biodiversiteit in Bloemendaal vergroten.
Politieke keuzeruimte

Een aantal projecten uit het plan is al goedgekeurd in de raad van november, en gaat dit jaar in
uitvoering. Nu ligt voor het vaststellen van het hele biodiversiteitsbeleid. Uitgangspunt van het plan
is 'waar het kan is het noodzaak' en 'waar we denken dat het niet kan zijn we innovatief'. Het plan
geeft een visie op hoofdlijnen voor de komende 10 tot 15 jaar. In de praktische uitvoering en in de
prioritering is daarmee nog veel ruimte voor maatwerk en voor interactie met de samenleving. Het
plan geeft wel een duidelijke richting en ambitie mee.
Gedachtegang

Argumenten
Breed in de wereld leeft het inzicht dat het niet goed gaat met de biodiversiteit.
Het is een speerpunt bij organisaties als de EU en het is ook één van de Sustainable Development
Goals van de United Nations. Op lokaal overheidsniveau hebben onder andere de provincie, het
Nationaal Park en het hoogheemraadschap het behouden en versterken van biodiversiteit benoemd
als een prioriteit. Maar ook particulieren en profit organisaties zijn steeds meer bezig met milieu,
duurzaamheid en natuur. Het vaststellen van dit plan past dus in een maatschappelijke trend en
heeft zeker draagvlak onder onze inwoners.
Kanttekeningen
Niet iedereen zal het met alle veranderingen eens zijn.
Biodiversiteit betekent bijvoorbeeld dat verharding wordt vergroend, dat er minder vaak wordt
gemaaid, vaker wordt gekozen voor inheemse (bladverliezende) heesters en natuurlijke bestrijding
van onkruid en plagen. Een deel van onze inwoners houdt nu eenmaal van een cultuurlijke,
traditioneel onderhouden openbare ruimte.
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Het vergroten van de biodiversiteit wordt gezien als een noodzaak en niet als een luxe. Het past
binnen grotere beleidskaders en draagt bij aan het oplossen van uitdagingen als klimaatadaptatie
(waterberging, hittebestrijding). Daarmee is er geen reëel alternatief.
Overwegingen van het college

Het bevorderen van biodiversiteit wordt breed gedragen, en maakt merkbaar veel energie los bij
inwoners en stakeholders. Communicatie is een belangrijke factor om begrip en draagvlak te
creëren bij inwoners die er kritisch tegenover staan. Na besluitvorming wordt een
communicatiestrategie en communicatieplan gemaakt.
Middelen

Financiële middelen
Voor het maken van het plan was een budget van C 50.000 beschikbaar, waarvan nog C 14.000
resteert. We hebben voorgesteld om dit restbudget over te hevelen naar 2021, onder andere voor
het maken van een publieksversie van het plan, een communicatieplan en voor
communicatiemiddelen (zoals een webinar waar inwoners vragen kunnen stellen aan een panel).
Enkele aansprekende projecten zijn al vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2020 en
het budget daarvoor is beschikbaar gesteld in de begroting 2021 en verder.
Personele middelen
Er is geen extra personeel nodig, de meeste activiteiten worden binnen de bestaande projecten
opgenomen.
Organisatorische middelen
Nvt.
Participatie

Door de corona uitbraak is het niet mogelijk geweest om het traject van interactieve
beleidsvorming zo uit te voeren als gebruikelijk, en misschien ook zoals we graag hadden gewenst.
De samenleving is ondanks de corona maatregelen op diverse manieren betrokken bij het maken
van het plan:
» Via een interactieve avond op 19 november 2019
* Via een peiling van het digipanel
* Via een gerichte e-mail, waarin is gevraagd om mee te denken en ideeën in te sturen.
Het concept plan is via de website, via social media en e- mail beschikbaar gesteld aan iedereen
die erover heeft meegedacht. Daarop is een aantal zienswijzen binnengekomen, die grotendeels in
het plan zijn verwerkt. Het definitieve plan is nu rijp voor besluitvorming.
Communicatie

Na het vaststellen van het plan wordt een publieksversie gemaakt en wordt een communicatieplan
gemaakt en uitgevoerd.
Samenwerking (Heemstede)

Heemstede heeft een ecologisch plan en is nog bezig met een nadere uitwerking daarvan. Het
Bloemendaalse plan is gedeeld met gemeente Heemstede op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Ook
met de omliggende gemeentes Haarlem, Zandvoort en Velsen en met de provincie Noord-Holland is
contact over dit onderwerp.
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
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- worden de visie en het beleid in het plan betrokken bij beleidsvorming en projecten, ,
bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie/omgevingsplannen, groenbeheer, regionale samenwerking
en stedenbouwkundige ontwikkelingen.
- wordt het gebruikt om aan te sluiten bij initiatieven en ideeën vanuit de samenleving
- en worden de vastgestelde gemeentelijke projecten uitgevoerd.
Evaluatie
Evaluatie is een onderdeel in het plan. Dit moet nog verder worden uitgewerkt, maar minimaal
bij de jaarrekening 2021 worden kengetallen aangeleverd en verantwoording afgelegd aan de
raad over de resultaten tot dat moment. Een deel van de onderbouwing van kengetallen volgt
uit de projecten, bijvoorbeeld de natuurwaardenkaart en het bermen maaien.
Bijlagen
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Biodiversiteitsplan
Bijlagen
Faunabeheerplan
Groenbeleidsplan
Zienswijzennota

Achterliggende documenten

Nvt
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

