
Beste leden van de raad,

Dank dat ik hier namens de drie organisaties een paar dingen mag zeggen en een verzoek bij 
u neerleggen.
Mijn naam is Jaap Hadders en ben voorzitter van de werkgroep vergroenen van Nieuwleusen 
Synergie.

Uw commissie gaat spreken over het beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene 
landschap’. Dit had zo maar een mooie slogan op verkiezingspamflet van één van de 
politieke partijen kunnen zijn. 
Maar wat zegt het eigenlijk? Wat komt er dan voor elkaar? En over welk groen landschap 
hebben we het dan?

U hebt kunnen lezen dat we in gezamenlijkheid (Groen Gebogen, Vrienden van Dalfsen en 
de werkgroep Vergroenen van Nieuwleusen Synergie) positief hebben gereageerd op het 
beleidsplan. Positief in de zin dat dit plan helpt om de natuurkwaliteit van uw eigen 
terreinen (de openbare ruimte) te versterken. Heel goed, alle steun daarvoor!

Tegelijk heeft de gemeente als lokale overheid ook een verantwoordelijkheid voor de 
leefomgeving als geheel. In het beleidsplan wordt het volgende beschreven:
“Zonder biodiversiteit voorziet de aarde niet meer in onze essentiële behoeften. 
De urgentie is groter dan ooit dat mens en natuur verbonden blijven. Alleen zo kan de 
waardering voor natuur en bescherming ervan een plaats krijgen en kunnen we volgende 
generaties een duurzame toekomst bieden. De afname van biodiversiteit is te wijten aan een 
combinatie van factoren zoals versnippering en afname van leefgebied, klimaatverandering, 
verdroging, overbemesting, industrialisering, infrastructuur, verstedelijking en gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.”

Een treffende beschrijving die je niet simpel voor kennisgeving kunt aannemen, lijkt mij. Er 
ligt een flinke opgave. Maar wat ga je dan doen? Wat kun je doen?
Op pagina 8 staat er in het beleidsplan:
“Er zijn veel mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. We kunnen op bijna elke plek 
soorten meer leefruimte geven en hun leefomstandigheden verbeteren: in bermen, sloten, 
langs akkers, op bedrijventerreinen, in woonwijken, tuinen, zelfs op daken en balkons. De 
natuur is veerkrachtig en soms heeft een kleine maatregel al een groot positief effect. Daar 
waar we goede kansen zien om maatregelen ten gunste van biodiversiteit te nemen, willen 
we die benutten. We kiezen om de volgende redenen voor een brede aanpak van 
bewustwording en adviezen voor ruimtelijke beleidskaders tot concrete aanpassingen van 
beheer: belang van de soorten zelf, beschermen van onze identiteit, duurzaam gezond en 
vitaal leef- en woonklimaat.”

Deze tekst bevalt ons, maar wij missen de daaruit voortkomende acties en maatregelen. 
Wij menen dat er alle reden is om op korte termijn in brede zin meer te doen dan wel te 
laten doen aan verbetering van de biodiversiteit. Ga op zoek naar mensen die op dit gebied 
iets willen, activeer ze, help ze. Zorg voor verbinding en toon ambitie. Èn zorg voor slimme 
combinaties met  de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgaven en de 
landbouwtransitie.



Dat is wat wij bepleiten: doe wat je kunt doen. Maar dat vraagt wel iets en wij denken aan 
het volgende:

1. Activeer en ondersteun initiatieven van particulieren en organisaties die zich inzetten 
voor de beoogde verbeteringen, niet met woorden, maar met daden. Zorg dan ook 
voor middelen en capaciteit in de voorliggende begrotingswijziging.

2. Maak de weg vrij om concrete plannen voor versterking van natuur en landschap 
mogelijk te maken. Dus geen omgevingsvergunning eisen voor een simpele aanleg 
van een singel (en dus ook geen leges heffen: bijna € 900 voor een singel van 200m).

3. Pak het uitwerken van de plattelandsvisie als uitwerking van het huidige provinciaal 
programma landelijk gebied (ook al is het niet definitief, de aanpak zal niet veel 
veranderen) pro-actief en met de genoemde ambitie op en haal de gesprekspartners 
daarvoor op korte termijn bij elkaar.

Wij vragen u in deze zin te besluiten. Het is aan u. 
Wij zijn bereid onze bijdrage te leveren. 

Dalfsen, 13 maart 2023


