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Plan van aanpak Beleidsplan Biodiversiteit

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
1. in te stemmen met de thema's zoals weergegeven in de Scope (pagina 4 en 5) van het plan van aanpak
beleidsplan Biodiversiteit in bijlage 1.
2. in te stemmen met het onderdeel proces en aanpak op hoofdlijnen (pagina 7) van het plan van aanpak,
waaronder het consulteren van de raad voor het bepalen van het gewenste ambitieniveau per thema.
3. In te stemmen met het opstellen van een apart plan van aanpak voor natuurinclusief bouwen, deze wordt
in het 2e kwartaal van 2020 aangeboden aan college en raad.

1. Inleiding
Wereldwijd gaat de biodiversiteit achteruit, de hoeveelheid plant- en diersoorten neemt af, doordat hun
leefgebieden verdwijnen. Deze verdwijning wordt grotendeels veroorzaakt door menselijk handelen, zoals
bijvoorbeeld het kappen van bos en/of beplanting voor een optimaal agrarisch gebruik van percelen, het
aanpassen van de waterhuishouding en/of het realiseren van stedelijke ontwikkelingen.
Als mens zijn we afhankelijk van diverse (dier)soorten voor de bestuiving van gewassen, bestrijding van
plaagsoorten en het in stand houden van een gezonde bodem en leefomgeving. Indien de biodiversiteit
verder blijft afnemen, heeft dit ook gevolgen voor de mensheid.
Op de Lange Termijn Agenda, LTA, is onder beleidsproduct 322 Groen aangegeven dat er een plan van
aanpak voor een beleidsplan voor biodiversiteit wordt opgesteld. Dit plan van aanpak is opgesteld en terug te
vinden onder bijlage 1. Ter inspiratie wordt gebruik gemaakt van het programma Biodiversiteit van de
gemeente Ede. Dit programma is terug te vinden onder bijlage 2.

2. Door de raad gestelde kaders
Niet van toepassing.

3. Effect
a) Meetbaar effect
Door het opstellen van een plan van aanpak voor een beleidsplan biodiversiteit wordt het beleidsmatig
verankeren van biodiversiteit binnen de werkzaamheden van de gemeente Barneveld en de mogelijkheden
voor derden inzichtelijk gemaakt.

b) Maatschappelijk effect
Door een plan van aanpak voor een beleidsplan biodiversiteit op te stellen, laat de gemeente Barneveld zien
dat zij de verslechtering van de biodiversiteit serieus neemt. Door een ambitieniveau te bepalen, laat de
gemeente aan inwoners en externe partijen beleidsmatig stimuleren en inspireren om verhoging van de
biodiversiteit onderdeel te maken van hun activiteiten.

4. Argumenten
1.1 De thema’s in het toekomstige beleidsplan Biodiversiteit zijn duidelijk
Biodiversiteit is een begrip dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, waardoor er
verschillende beelden van het toekomstige beleidsplan Biodiversiteit kunnen ontstaan. Om hier duidelijkheid
in te scheppen, zijn in de paragraaf Scope van het plan van aanpak de uit te werken thema’s weergegeven.
2.1 Per thema binnen het toekomstige beleidsplan een gedragen ambitieniveau
Door gezamenlijk met de raad het gewenste ambitieniveau per thema te bepalen, is er bij de raad draagvlak
voor de gestelde ambities in het toekomstige beleidsplan.
3.1 Het thema ‘natuurinclusief bouwen’ krijgt een eigen plan van aanpak
Het uitwerken van een puntentelling voor natuurinclusief bouwen en de bijbehorende
soortmanagementplannen vraagt een andere expertise, andere externe partijen en onderzoek naar
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gebouwgebonden soorten binnen de gemeente. Dit wordt in een apart plan van aanpak uitgewerkt en inde
tweede kwartaal 2020 voorgelegd aan college en raad.

5. Kanttekeningen en/of alternatieve scenario's
Niet van toepassing.

6. Uitvoering
Planning:
Mei 2020

Juni 2021

Vaststelling plan van aanpak beleidsplan Biodiversiteit door college, daarna ter vaststelling
aanbieden aan de raad.
Na vaststelling in gang zetten subsidieaanvraag bij Provincie Gelderland
Na vaststelling in gang zetten aanbesteding opstellen beleidsplan Biodiversiteit
Ter vaststelling aanbieden van beleidsplan Biodiversiteit aan college en raad

Communicatie na vaststelling plan van aanpak:
1.
2.
3.
4.

Intern: na vaststelling van het plan van aanpak zal dit intern worden gedeeld door een bericht op
intranet en e-mail aan de betrokken collega’s.
Extern: na vaststelling van het plan van aanpak zullen betrokken externe partijen worden geïnformeerd
en een persbericht naar de Barneveldse krant worden gedaan om de inwoners te informeren dat de
gemeente hiermee aan de slag gaat.
Voor het beleidsplan Biodiversiteit wordt gebruik gemaakt van een enquête voor het burgerpanel en
wijkraden over biodiversiteit en bomen.
Presentatie BOR-Breed en andere betrokken teams binnen de gemeente Barneveld. *)

*) Door de huidige verscherpte COVID-19 maatregelen zal een andere vorm gezocht moeten voor deze presentaties op
de gemeentewerf en andere betrokken teams. In overleg met de betrokkenen zal gekeken worden, wat een passende
vorm voor deze communicatiestap is.

Evaluatie/controle:
Na vaststelling van het beleidsplan gebeuren de volgende acties:
1. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage aangeboden aan het college en gemeenteraad
2. Na 5 jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd en op basis daarvan een voorstel voor het vervolg
aangeboden aan college en gemeenteraad.

7. Financiële gevolgen
Het opstellen van het beleidsplan Biodiversiteit wordt uitgevoerd binnen het budget van de beleidstoevoeging
322 Natuur en Landschap. Binnen het op te stellen beleidsplan Biodiversiteit wordt onderzocht of activiteiten
binnen de lopende begroting uitgevoerd kunnen worden of aanvullend budget benodigd is.

8. Risico's
De huidige verscherpte COVID-19 maatregelen maken de mogelijkheden om met externe betrokkenen en
raadsleden af te stemmen beperkt. Afhankelijk van de voortzetting van deze maatregelen in 2020 en mogelijk
2021 kan het opstellen van het beleidsplan vertraagd worden.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
H.F.B. van Steden
dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:
1. Plan van aanpak beleidsplan Biodiversiteit
2. Voorbeeld programma Biodiversiteit van gemeente Ede

