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Geachte leden van de raad,
ln 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 ZuidKennemerland, 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."

Het plan is in concept gereed
Met trots en enthousiasme bieden wij u bij deze aan het Concept Plan 'Biodiversiteit in Bloemendaal
Een visie voor de toekomst en mogelijke aanpak'.
We verzamelen de reacties op het concept en verwerken die in het def¡nitieve plan
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
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Via een peiling van het digipanel
Via een gerichte e-mail, waarin is gevraagd om mee te denken en ideeën in te sturen.
Het enige dat nog niet is gebeurd, is het terugkoppelen van de wijze waarop de ideeen zijn
opgenomen in het concept plan. Voor de corona maatregelen zou dat gebeuren door een
inspraakavond. Nu is dat niet mogelijk en stellen we daarom het concept plan via de website, email,
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en social media beschikbaar aan iedereen die heeft meegedacht, zodat er nog een ronde reacties
verzameld en ven¡¡erkt kan worden.

Enkele aansprekende proiecten voeren we graag al vanaf 2021 utt
ln het plan zijn enkele aansprekende projecten nader uitgewerkt, zodat de gemeente Bloemendaal
hiermee een 'vliegende start' kan maken met de bevordering van biodiversiteit. Deze projecten
kunnen als lichtende voorbeelden fungeren voor alle inwoners, en als vliegwiel en inspiratiebron voor
nog veel meer projecten. Deze projecten leggen wij ter besluitvorming aan u voor via de voorstellen
voor de begroting 2021 en verder. Uiteindelijk is de bedoeling om de visie in samenspraak met
betrokkenen, gefaseerd en met maatwerk uit te voeren, niet alleen door de gemeente maar i1_
samenwerking met zoveel mogelijk partners.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van.Blöämendaal,
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