Door het CDA zijn vragen gesteld over het plan van aanpak beleidsplan Biodiversiteit ten behoeve
van de commissievergadering Samenleving op 13-05-20. Hieronder zijn de vragen en bijbehorende
beantwoording terug te vinden.

Vraag 1
Hoe is de benodigde kennis van beschermde flora en fauna gewaarborgd bij
burgerparticipatie en werkgroepen waar de gemeente mee samenwerkt om deze in kaart te brengen?
Binnen de wet Natuurbescherming(WNB) wordt er in de bijbehorende gedragscodes gesproken over
ter-zake-kundigen binnen het werkproces voor de bescherming van flora en fauna. Over een ter-zakekundige wordt in de eigen gedragscode van de gemeente Barneveld de volgende omschrijving
gegeven:

Door samen te werken met vrijwilligers die passen binnen deze beschrijving wordt de benodigde
kennis gewaarborgd.
Tegelijkertijd is het ook mogelijk om betrokken burgers met behulp van een training en instructie te
motiveren om op projectbasis relatief makkelijk herkenbare soorten te inventariseren. Gemeente
Amersfoort heeft bijvoorbeeld op deze wijze gierzwaluwnesten laten inventariseren door inwoners van
de gemeente.

Vraag 2
Wat doet het college wanneer blijkt dat er geen budget is of geen subsidie
beschikbaar wordt gesteld door de provincie Gelderland voor het beleidsplan biodiversiteit?
Wanneer er geen budget of subsidie beschikbaar wordt gesteld, zal het opstellen van het beleidsplan
meer uren van de betrokken ambtenaren vragen, die mogelijk niet beschikbaar zijn binnen de huidige
urenplanning.

Vraag 3
Waarom is gekozen voor een online enquête inzake bomen en biodiversiteit en wat
voor bruikbare informatie denkt het college uit deze uitkomst te halen?
Het ambtelijke projectteam van het burgerpanel was voornemens om conform planning in het voorjaar
een enquête uit te zetten en heeft collega’s bevraagd voor mogelijke thema’s. Doordat wij voornemens
zijn dit beleidsplan biodiversiteit op te stellen, ontstond het idee om deze enquête in te zetten voor dit
thema. Deze enquête wordt ook online uitgezet via social media en het KCC.
De uitkomsten van de enquête geven ons een beeld in hoeverre de deelnemers aan de enquête al
betrokken zijn bij het verhogen van de biodiversiteit.

Vraag 4
Wat gebeurt er bij vertraging van de voorbereiding of uitvoering van het beleidsplan
biodiversiteit, zeker wanneer er geen budget/subsidie is?
Als er geen beleidsplan biodiversiteit wordt opgesteld of deze wordt vertraagd, is het lastiger voor de
gemeente om de biodiversiteit te verhogen. Ambtenaren geven aan dat door het ontbreken van dit
beleidsplan het lastiger is om intern en extern aandacht te vragen voor biodiversiteit. Ook is niet
duidelijk of er wel of niet budget beschikbaar is voor het uitvoeren van initiatieven, die eraan bijdragen.

Vraag 5
Hoe wordt het huidige beleid inzake biodiversiteit getoetst aan het toekomstige
beleidsplan biodiversiteit?
Het huidige beleid vormt de basis voor het toekomstige beleidsplan biodiversiteit.

Vraag 6 Wat wordt er precies bedoeld met “ambitieniveau” in dit kader?
Bij het bepalen van het ambitieniveau wordt aan de raad gevraagd om te bepalen of de gemeente
proactief of reactief handelt ten aanzien van een bepaald thema en welke verantwoordelijkheid zij
verwacht van haar inwoners en betrokken partijen.
Het waterschap is bijvoorbeeld voornemens om een bekenplan op te stellen. De raad kan ervoor
kiezen om in het beleidsplan aan te geven dat zij voor het verhogen van de biodiversiteit in de beken
meewerkt aan het opstellen van dit bekenplan door het waterschap en niet zelf actief een bekenplan
gaat opstellen.

Vraag 7 Waarom worden boerenorganisaties niet betrokken bij het opstellen van het beleidsplan?
Bij de externe partijen wordt wel het collectief Veluwe benoemd als afvaardiging ten behoeve van
agrarisch natuurbeheer. LTO is helaas niet opgenomen in deze opsomming van externe partijen.
Uiteraard zullen contactpersonen van deze organisatie worden betrokken bij het opstellen van dit
beleidsplan.

