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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: concretisering Beleidsplan natuur en biodiversiteit
Kernboodschap
De realisatie van het Beleidsplan natuur & biodiversiteit is geconcretiseerd. Dat is
uitgewerkt in de Notitie Concretisering Beleidsplan natuur en biodiversiteit gemeente
Wijchen. Daarmee is de uitvoering meetbaar en evalueerbaar voor uw raad.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

12-11-2020

Amendement 4 bij Programmabegroting 2021 Wijchen aangenomen
(nr. 20 51968)

Toelichting
Tijdens de behandeling van begroting 2021 heeft u een amendement aangenomen
waarin u het college verzocht de realisatie van het Beleidsplan natuur & biodiversiteit
(BPNB) te concretiseren door:
 het uitwerken van concrete doelstellingen in termen van realisatie en einddata;
 het op hoofdlijnen financieel doorrekenen van deze doelstellingen;
 het financieel doorrekenen van besparingen die door de uitvoering worden
gerealiseerd.
U stelde daarvoor € 15.000 beschikbaar.
Opzet concretisering
In de notitie en het actieplan (zie bijlagen) zijn de doelstellingen aangescherpt en is de
uitvoeringsperiode in 5 jaren opgedeeld. Per actie is aangegeven wat het beoogd
resultaat is, wanneer de actie wordt uitgevoerd en of er extra kosten en/of uren nodig
zijn. De acties zijn hetzelfde als in het uitvoeringsprogramma zoals dat in het rapport van
het BPNB is opgenomen. Aanvullende acties zijn daar aan doorgenummerd.
Het actieplan geeft een helder beeld van de uitvoeringsmaatregelen en de planning.
Daarmee wordt jaarlijks geëvalueerd wat de stand van zaken van de uitvoering is. Ook
wordt dan bepaald of aanpassing van acties of planning nodig is.
In het actieplan is te zien welk eerste stappen in 2021 zijn gezet voor uitvoering van het
natuurbeleid (groene vakken).
Het meest concreet zou zijn om exacte hoeveelheden voor de acties te bepalen. Dat is nu
echter voor veel acties niet goed mogelijk of zou veel tijd kosten. Wel zijn de resultaten
concreet gemaakt door gebieden of producten te noemen. Bijvoorbeeld inzaaien
kruidenmengsel bij De Dreef i.p.v. aantal m2 inzaaien. Na uitvoering van een actie wordt
bekend wat de bijbehorende gerealiseerde hoeveelheid is. Met die gegevens ontstaat in
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de loop van de jaren meer inzicht over de haalbaarheid van bepaalde resultaten en kan
de planning daar eventueel op worden aangepast.
Financieel
U heeft gevraagd om eventuele extra kosten voor uitvoering van het natuurbeleid in
beeld te brengen. Dat is met deze concretisering gedaan.
Veelal zijn het incidentele acties waar geld voor nodig is. Bij het omschakelen naar
andere werkwijzen worden de kosten voor een groot deel al gedekt uit de
beheerbudgetten. Alleen voor de uitvoering van maaibeheer is de verwachting dat
jaarlijks meer geld nodig is. Vooralsnog is de inschatting dat het gaat om een
budgetverhoging voor maaiwerkzaamheden van € 10.000,- per jaar. Pas als het
bermbeheerplan is doorgerekend (oplevering 2e kwartaal) en de aanbesteding van het
maaibestek (4e kwartaal) is geweest, kan de benodigde verhoging exact worden bepaald.
Het volgende overzicht geeft de verdeling van de incidentele kosten over de jaren weer.

Kosten incidenteel per jaar
2021
€

-

2022
€ 12.800,00

2023
€ 33.050,00

2024
€ 22.050,00

2025
€ 23.300,00

2026
€ 22.300,00

Het beschikbaar gestelde budget voor de concretisering is maar gedeeltelijk nodig
geweest. Voor het resterende budget worden enkele acties uitgevoerd waar onze eigen
organisatie niet de kennis en capaciteit voor heeft. Dat zijn het opstellen van het
monitoringsplan en het opzetten van het online informatieplatform.
Daarnaast heeft u €15.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van acties. Daarmee
gaan we fysieke maatregelen uitvoeren zoals inzaaien kruidenmengsels, plaatsen
insectenhotels en nestkasten of plaatsen informatieborden.
De kosten voor 2022 en een deel van 2023 zijn daarmee gedekt. De kosten voor de
volgende jaren worden opgevoerd bij de perspectiefnota 2022. Daarin kan dan een
integrale afweging worden gemaakt.
Gevolgen
De uitvoering van het Beleidsplan natuur & biodiversiteit is goed inzichtelijk om jaarlijks
te evalueren.
Communicatie
Alle inwoners merken dat er concrete acties worden uitgevoerd voor de realisatie van de
doelen uit het BPNB.
Communicatie over de acties is een belangrijk aspect. Afhankelijk van de doelgroep en
het onderwerp wordt het communicatiemiddel gekozen.
Uitvoering of Vervolgstappen
De uitvoering wordt volgens het actieplan voortgezet.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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