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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Initiatiefvoorstel Natuur en Biodiversiteit van de fractie Sociaal Maas en Waal
Voorgesteld besluit:

1. Het Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit voor de gemeente Druten vast te stellen met
daarin de volgende ambities:
a. Transitie naar ecologisch beheer als standaard
b. Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema
c. Natuurlijke bestrijding van overlastgevende soorten
d. Versterken groenblauw netwerk
e. Stimuleren van initiatieven en samenwerking
2. Een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor de nadere formulering en uitvoering van een actieplan en dan met name:
a. de ecologische waardenkaart;
b. een onderzoek naar de toegevoegde waarde van sedumdaken en subsidiering daarvan;
c. stimulering en subsidiering van vermindering verharding in tuinen;
d. in overleg treden met de provincie om de bereidheid te onderzoeken om de
ecologische waarden van het Gelders Natuurnetwerk gelegen tussen Molendam en Klapstraat te Afferden te ontwikkelen;
e. op grond van een nieuw ontwikkeld afwegingskader in overleg treden met
Rijkswaterstaat om het in de wereld unieke ooiboslandschap binnen de
Deestsche en Afferdensche waarden te versterken.
3. Het bedrag onder 2 op te nemen in de perspectiefnota 2022 en daarover in juli van dit
jaar een definitief besluit te nemen.

Aanleiding

Het aantal mensen op de wereld blijft toenemen en de ecologische footprint per individu
neemt misschien nog wel sneller toe. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om te blijven voorzien in de behoeften van de mensen en tegelijk biodiversiteit te behouden. We zien wereldwijd, ook in Nederland en dus ook in onze regio en gemeente een afname van de biodiversiteit.
Het afnemen van biodiversiteit is funest voor het goed functioneren van een ecosysteem.
Een kleine verandering hier kan grote gevolgen hebben voor het evenwicht in de natuur op
een andere plek op aarde.
Soorten staan niet op zichzelf, ze leven in interactie met andere soorten. Dit is het geval in
de bodem, op het land en in het water. Een hoge biodiversiteit zorgt voor een goed evenwicht.
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Op lokaal niveau is er behoefte aan inzicht in de ecologische effecten van woningbouw en
infrastructurele maatregelen en wat we zelf daaraan kunnen doen.
Daarnaast zijn de gevolgen van de klimaatverandering (ICPP-rapport juli 2021) zeer ingrijpend. Het komt ook steeds dichter bij huis. Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in Limburg. Daarmee wordt de urgentie om tot een samenhangend beleid te komen steeds groter.
Eerdere besluiten
Datum

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

Gewenst resultaat

Een gemeente met veel natuur en hoge biodiversiteit. Een aantrekkelijke, gezonde, veerkrachtige en toekomstbestendige leef-en werkomgeving.
Argumenten

1.1 Een planmatige aanpak is nodig
Behoud van natuur en biodiversiteit is noodzakelijk om een leefbare wereld te behouden
maar dat gaat niet vanzelf. Gevolgen van klimaatverandering leiden onder meer tot extreme
weersomstandigheden: hittestress, verhoging zeespiegel, dooi permafrost, bosbranden, extreme neerslag en droogte.
1.2 Bewustwording van de eigen gemeentelijke rol
Door het vaststellen van een integraal beleid op natuur en biodiversiteit nemen we onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die bedrijven en overheden hebben voor alle activiteiten die ergens in de lange weg van productie tot afvalfase plaatsvinden en waar zij invloed op kunnen uitoefenen.
1.3 We dienen meerdere belangrijke doelen
Dit beleid is als instrument te zien om meerdere doelstellingen te bereiken op de thema’s gezondheid, leefbaarheid, klimaat en biodiversiteit;
2.1 Probleem signaleren is 1 oplossen is 2
We weten vaak heel goed dat er iets moet gebeuren. Wat er moet gebeuren is moeilijker. Of
omdat we niet weten of omdat het een grote inspanning vraagt. Op deze manier ontwikkelen
we een instrumentarium om binnen de grenzen van de gemeente Druten dergelijk beleid
vorm te geven.
2.2 Voor de opstelling en uitvoering van een kordaat inspirerend actieplan is geld nodig
Inwoners hebben geen behoefte aan lange beleidsplannen. Wel aan concrete maatregelen
met een voorzienbaar effect.
3.1 Finale afweging bij perspectiefnota
Gebruikelijk in deze gemeente is om extra investeringen gedurende het jaar af te wegen bij
de perspectiefnota. Deze nota wordt in juli 2022 behandeld.
Tegenargumenten en risico’s
1.1.
Maatregelen garanderen geen snelle toename biodiversiteit
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Effecten van maatregelen sorteren niet altijd een het gewenste effect op de gewenste
termijn. Maar dit mag geen argument zijn om niets te doen.
Financiële gevolgen
De kosten van maatregelen horen enerzijds thuis op de functionele posten. Bijvoorbeeld
een andere manier van maaien of beheer. Kosten voor zaken die niet tot het reguliere takenpakket horen vragen om een extra investering. Daarvoor is het bedrag van €
25.000,- geraamd.
Ook kan het interessant zijn om (provinciale) subsidiemogelijkheden nader te verkennen.
Communicatie
Het document wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd. En wij gaan in gesprek
met inwoners, vrijwilligers, natuurverenigingen, agrariërs, bedrijven, andere overheden
en organisaties stimuleren om de visie kenbaar te maken en opgaven uit te voeren.
Uitvoering of Vervolgstappen
Naast de punten onder 1,2 en 3 hebben wij al vele concrete ideeën opgenomen in het
plan waaraan prioriteit gegeven kan worden. Deze zijn:
1. Natuurinclusief en circulair bouwen stimuleren en verplichten in bouwvoorschriften;
2. Bij openbare verlichting waar mogelijk maatregelen te nemen om hinder
en verstoring door kunstmatige verlichting voor dieren(vooral vleermuizen)
te voorkomen;
3. Bij het maaibeleid stoppen met het afvoeren van maaisel, zodat er kruidige
en bloemrijke bermen kunnen ontstaan;
4. Klimaatadaptatiemaatregelen te nemen met als uitgangspunt het beperken
van schade door hitte, droogte of regenwater;
5. Bij groenvoorzieningen nadrukkelijk kiezen voor inheemse planten, bomen
en struiken;
6. Het IVN financieel te ondersteunen bij opruimacties in de uiterwaarden;
7. Via publieksvoorlichting de inwoners structureel en met regelmaat te informeren over maatregelen die men gemakkelijk zelf kan nemen om een bijdrage te leveren aan de versterking van de biodiversiteit:
maatregelen zoals vergroening van tuinen, gevelbeplanting en ontstening
van tuinen te stimuleren om de schade bij zware regenval te beperken.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Bijlagen
1. Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit
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