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Voorstel:
De kadernota groen- en biodiversiteit vast te stellen.

Inleiding:
De mondiale biodiversiteit neemt af door o.a. klimaatverandering, schaalvergroting, monoculturen (in
de landbouw en in openbaar groen) en de mate waarin de mens zaken efficiënt wil gebruiken en
beheren. Ook de afname van het areaal groen (natuurgebieden en landschapselementen) en de druk
op leefgebieden voor dier- en plantsoorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit.
Ook in Dalfsen staat de biodiversiteit onder druk. De gemeente Dalfsen is zich ervan bewust dat
zonder structurele aandacht voor biodiversiteit in het gemeentelijk beleid behoud of verbetering van
biodiversiteit niet haalbaar is.
Argumenten:
In september 2019 is de startnotitie Groen en biodiversiteit door ons college vastgesteld.
U heeft van de argumenten in deze startnotitie kennis kunnen nemen, te weten:
• a. Raadsagenda 2019-2022. De gemeenteraad vraagt hierin aandacht voor klimaatbeleid en
duurzaamheid en wil een 'leefbare gemeente Dalfsen nu en in de toekomst'. Het uitwerken van een
koers voor groen en biodiversiteit maakt hier onderdeel van uit.
• b. Biodiversiteit en motie bijen. In 2016 heeft de gemeenteraad een motie "Bestuivers"
aangenomen om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de bijenpopulaties. Het structureel
werken aan biodiversiteit kan hiermee een plek in het beleid krijgen.
• c. Groenstructuurplan 2013-2017 is verouderd. Een evaluatie van het groenstructuurplan is nodig
waarbij biodiversiteit meegenomen wordt.
• d. Begin 2019 is de gemeente lid geworden van de Operatie Steenbreek. Via de campagne van
Operatie Steenbreek kunnen bewoners gestimuleerd worden hun tuinen te vergroenen.
• e. Vooruitlopend op het opstellen van de omgevingsvisie is het nodig inhoudelijke gegevens en
analyses te hebben over groen en biodiversiteit. Deze data vormen dan samen met andere
analyses zoals bijvoorbeeld de klimaatstresstesten een basis voor de op te stellen omgevingsvisie.
•
Het doel is te komen tot een beleidsvisie voor de komende jaren, alsmede tot een
uitvoeringsprogramma.
Voor u ligt de kadernota, met daarin opgenomen ambities/uitgangspunten om het groen- en
biodiversiteitsbeleid vorm te geven.
Kanttekeningen en risico’s
Er is een politiek/bestuurlijk risico. Het doel is zoveel mogelijk aan te sluiten bij provinciaal beleid en
lopende projecten. Bij het opstellen van het biodiversiteitsbeleid kunnen we aanlopen tegen
strijdigheden met beleid/projecten van provincie en waterschap. Tijdens het proces gaan we met
elkaar hierover in gesprek. Eventuele dilemma’s maken we inzichtelijk aan college en gemeenteraad.
Alternatieven:
Zonder de uitgangspunten, zoals verwoord in de kadernota, is het niet mogelijk om een nieuw groenen biodiversiteitsbeleid op te stellen, dat voldoet aan de ambities van Dalfsen.
Duurzaamheid:
Groen- en biodiversiteitsbeleid past volledig binnen de duurzaamheidscriteria.
Financiële consequenties:
Jaarlijks is €17.500,-- begroot voor landschap en biodiversiteit. Dit budget wordt ingezet voor het
maken en uitvoeren van het beleids- en uitvoeringsprogramma groen- en biodiversiteit.
Communicatie:
Nadat de kadernota is vastgesteld informeren we onze inwoners over de
ambities op het vlak van groen en biodiversiteit en betrekken we de inwoners bij het opstellen van het
beleid- en uitvoeringsprogramma. Ook bij IBOR is groen en biodiversiteit een van de beheerthema’s
en zullen vanuit dat kader bewoners worden betrokken.

Vervolg:
Het nieuwe groen- en biodiversiteitsbeleid –in de vorm van een beleidsplan met
uitvoeringsprogramma- wordt medio 2022 door u vastgesteld.
Bijlagen:
Kadernota groen en biodiversiteit.
Rapport Arcadis: Biodiversiteit, natuur en groen in Dalfsen (Huidige stand en kansen versterking).

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de waarnemend-gemeentesecretaris/directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2021, nummer 1245;
overwegende dat
-

De aandacht voor klimaat, duurzaamheid, groen en biodiversiteit noodzakelijk is;
Biodiversiteit structureel verankerd moet gaan worden in het gemeentelijk (groen-)beleid;

besluit:
De kadernota groen- en biodiversiteit vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

