Nota van Wijzingen bij raadsbesluit tot vaststelling van het Biodiversiteitsplan 2022-2032

BIJLAGE

Nota van Wijzigingen

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen
Nr

Aanleiding

Onderwerp

Inhoud

Locatie (definitieve versie)

1.

Diverse
zienswijzen

Verstening van
tuinen

•

Operatie Steenbreek. Verstening van tuinen is een onderwerp waar we in onze
voorlichting aandacht aan gaan geven. We gaan door met Operatie Steenbreek
(zie blz 30) en ondersteunen in dat kader inwoners die willen ontstenen en
afkoppelen. Ook gaan we in gesprek met Vivare over mogelijkheden om
verhittende verstening in tuinen te voorkomen en tuinen meer biodivers te
maken.

Toegevoegd aan puntenlijst

2.

Diverse
zienswijzen

Kapvergunning •

Lijst bijzondere bomen. In 2009 heeft de raad besloten de kapvergunning op te
heffen in het kader van deregulering. Tot die tijd werd 98% van de ingediende
kapvergunningsaanvragen verleend. Alleen voor bomen op de Lijst Bijzondere
Bomen is nu een kapvergunning nodig, ook kan de gemeente een herplantplicht
opleggen. Op de lijst staan 1.200 particuliere en 7.000 gemeentelijke bomen. De
vraag is of het weer invoeren van een kapvergunning (vanaf een bepaalde
diameter) leidt tot minder kap. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor
dat de toe- en afname van groen beter in de toekomst beter te monitoren is.
Daar maken we al gebruik van via de Groene Stad Challenge. Mocht dit in de
toekomst aanleiding geven tot een ander kapbeleid dan onderzoeken wij
daarvoor dan de mogelijkheden.

Toegevoegd aan Bijlage 1:
Wat we al doen en blijven
doen

3.

Diverse
zienswijzen

Zwerfafval

van hoofdstuk 3.2

Foto met toelichting in
kantlijn op blz 10 (tekst bij de
wolf ingekort)

Zwerfafval is schadelijk voor biodiversiteit. Plastic is overal te vinden, inmiddels zelfs
in menselijk bloed. Sigarettenpeuken verminderen de groei van planten en zijn
schadelijk voor bijvoorbeeld waterdieren.
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4.

Diverse
zienswijzen

Verstoring
door honden
en katten

Inhoud

Locatie (definitieve versie)

Foto met toelichting in
kantlijn op blz 10 (in plaats
van de huismus)

De invloed van honden door poep, plas en verstoring op biodiversiteit in
natuurgebieden is groot. Huiskatten vormen een groot gevaar voor lokale
biodiversiteit, omdat zij jagen op vogels en kleine zoogdieren. Ook insecticiden in
vlooienbandjes hebben een negatieve impact. Eigenaren kunnen zelf veel doen om
de impact van hun huisdier te verkleinen.
5.

Diverse
zienswijzen

Biologisch
zaai- en
plantgoed

6.

Zienswijze
3

Heggen

We streven naar zoveel mogelijk inheems, zo lokaal mogelijk én biologisch zaai- en
plantgoed.

Op diverse plaatsen
aangepast: inheems zaaigoed
> inheems, biologisch
zaaigoed.
Foto met toelichting in
kantlijn op blz 7

Sinds de komst van prikkeldraad zijn heggen als veekering in onbruik geraakt. 90%
van de heggen is verdwenen uit het Nederlandse landschap. Door een grote variatie
aan planten en dieren is de bijdrage aan de biodiversiteit van een heg heel hoog.
Een heg vormt een snelweg voor dieren en planten in het landschap. Daarnaast
trekt een heg bestuivers aan, die ook gewassen bestuiven.
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Een heg kan ook als voederhaag dienen: de struiken en kruiden leveren belangrijke
sporenelementen voor vee. In een onderzoek zagen onderzoekers dat koeien 70%
van de tijd rond de heg grazen (Stichting Hoopheggen, 2022).
7

Zienswijze
13

Algemeen

8

Zienswijze
14

Insectenhotels

In ieder project of ontwikkeling moeten lastige keuzes gemaakt worden. Daarbij is er
altijd sprake van afweging van verschillende belangen in ambitie en beleid. Dat is
niet te voorkomen. Biodiversiteit werd in gebiedsontwikkelingsprojecten niet als
volwaardig discipline meegenomen, dat gaan we nu wel doen. Het
Biodiversiteitsplan kan niet gebruikt worden om al lopende ontwikkelingen tegen te
gaan.

Toegevoegd als quote aan
hoofdstuk 3.3 / Inbreng van
kennis bij ruimtelijke
processen

Foto met toelichting in
kantlijn op blz 22

Insectenhotels zijn tegenwoordig op veel plaatsen te koop, maar ook eenvoudig
zelf te maken. Ieder soort insect heeft zijn eisen en als je hotel daar niet aan
voldoet, dan krijg je ook geen gasten.
9

Zienswijze
18

Gif

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen leidt tot een forse afname van het aantal
wilde planten- en diersoorten in landbouwgebieden, maar verspreidt zich door
verdamping ook daarbuiten. Ook particulieren gebruiken bestrijdingsmiddelen om
ongedierte of onkruid te bestrijden. Ook ‘toegestane’ middelen zijn gevaarlijk voor
ieders gezondheid en het leefmilieu. Gif komt in de voedselketen terecht waardoor
nuttige insecten en dieren massaal sterven.

Toegevoegd aan hoofdstuk
2.1
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10 Zienswijze
18

Onderwerp

Inhoud

Oorzaken

Locatie (definitieve versie)

Foto met toelichting in
kantlijn op blz 12

Jonge mezen gestorven als gevolg van vergiftiging door bestrijdingsmiddelen. Uit
onderzoek van Centrum voor Landbouw en Milieu zijn in gestorven mezen in het
totaal 14 soorten pesticiden aangetroffen waaronder afkomstig uit
vlooienbandjes, mierenlokdozen en buxusmot bestrijdingsmiddelen.
Ambtshalve wijzigingen
Diverse ondergeschikte tekstuele aanpassingen.

