Betreft: Inspraaktekst van J. Bots betreffende
Vergadering: Commissie Grondgebied gemeente Bloemendaal van 16-2-2021
Agendapunt 4: “Intrekken groen beleidsplan, intrekken jachtnotitie en vaststellen
biodiversiteitsplan;”

Geachte Raadsleden:

Grondgebied Bloemendaal nog behoorlijk ongerept. Dit dankzij eerdere Bloemendaalse
gemeenteraden en colleges van B&W. Applaus. Maar, maar ook:

Rijk en de provincie hadden altijd al wettelijk gepantserde wapenstok voor bescherming
ongereptheid. Nu is dat : het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) en het Bijzonder
Provinciaal Landschap (hierna: BPL).

Wettelijke pantsering van wapenstok is keihard. Zo regelen Omgevingswet en Besluit
kwaliteit leefomgeving dat in Omgevingsverordening regels gesteld moeten worden over
“regels in omgevingsplannen” ter bescherming enz. van het NNN en het BPL.

En in Omgevingsverordening N-H 2020 wordt Rijks-opdracht tot bescherming van het NNN
en het BPL doorgegeven aan gemeenten. Zij moeten deze bescherming regelen in hun
omgevingsplan.

Bijlagen 5 en 6 bij de Omgevingsverordening beschrijven waarden van NNN en BPL, zijn soort
nulmeting. Gebaseerd op wetenschappelijk provinciaal monitoringssysteem, wat in heel
Nederland wordt toegepast. En wordt vermeld in website
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl van het Rijk, de Provincies (IPO) en de gemeenten
(VNG) en de Unie van Waterschappen. Vermelding is kwaliteitsstempel.

Provinciaal monitoringssysteem dient natuurlijk ook voor periodieke beleidsevaluatie,
zogenoemde beleidscyclus.

Voorgaande is lagere school-kennis voor iedereen die werkzaam is op het terrein van de
Omgevingswet. Noem het de Hoger-Beleid-Toets of Bestuursrechtelijke Toets. Waarom staat
deze toets niet in het Biodiversiteitsplan?

Bioteam beschrijft in Biodiversiteitsplan diverse monitoringssystemen. Provinciaal
Monitoringssysteem noemt men niet. Heel raar voor ecologen. Eigen monitoringssysteem
van Bioteam is Natuurwaardenkaart, die op heel Bloemendaal betrekking moet hebben,
vindt Bioteam.

Waarom gebruikt het Bioteam niet het Provinciaal Monitoringssysteem? Bovendien is hun
eigen monitoringssysteem / Natuurwaardenkaart nog in de concept-fase, zegt Bioteam zelf.

Even zo goed wil het Bioteam het eigen monitoringssysteem / Natuurwaardenkaart
gebruiken om een nul-meting (blz. 116) te doen voor de gehele gemeente. Maar die
nulmeting bestaat al. Bijlagen 5 en 6 van de Omgevingsverordening zijn natuurlijk op zo’n
nulmeting gebaseerd.

Verbazingwekkend dat de raad inmiddels budget heeft goedgekeurd voor een investering
voor de Natuurwaardenkaart van 40.000 euro en voor 12.000 euro in totaal voor jaarlijks
terugkerende onderhoudskosten. In het licht van superieure provinciale
monitoringssysteem: is Natuurwaardenkaart weggegooid geld.

Tot slot enkele verzoeken:
1. Mijn commentaar voorleggen aan provincie.
2. Intrekken van het Groenbeleidsplan uitstellen.
3. Biodiversiteitsplan hooguit vaststellen met uitzondering van de projecten en dan met
name de Natuurwaardenkaart.
4. Veel dank aan de medewerkers van de Griffie: had tweemaal contact: zeer communicatief,
zeer adequaat en vriendelijk.

