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Biodiversiteitsplan gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit
1.
vast te stellen het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Dinkelland
2. voor wat betreft de uitvoering van het plan in 2020 uit te gaan van het huidige beheer en het huidige
budget;
3. de dekking van de ambities in het plan ingaande 2021 af te wegen in de Perspectiefnota 2021;
4. vast te stellen het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding;
Samenvatting van het voorstel
Uw raad heeft op 20 februari 2018 unaniem een motie aangenomen waarin ons college wordt opgedragen
om de Nationale Bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen. Daarnaast draagt u ons op
om ons als college actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen,
boeren en andere belanghebbenden om de biodiversiteit te bevorderen. Het bijgevoegde "Biodiversiteitsplan
gemeente Dinkelland" met het bijbehorende Uitvoeringsplan Biodiversiteit en het Uitvoeringsplan
Plaagbestrijding geven invulling aan uw wens.
Aanleiding voor het voorstel
De motie van uw raad van 20 februari 2018 waarin ons college wordt opgedragen om de Nationale
Bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen. Daarnaast draagt u ons op om ons als
college actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en
andere belanghebbenden om de biodiversiteit te bevorderen.
Beoogd resultaat van het voorstel
Het beoogd effect/doel van het bijgevoegde plan is inzicht geven hoe de gemeente Dinkelland in
samenwerking met imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden kan bijdragen aan het
bevorderen en versterken van de biodiversiteit binnen de gemeente. Daarnaast draagt dit plan bij aan de
vermindering van het uitstervingsgevaar van bestuivende insecten.
Argumentatie
Aan de hand van de genoemde motie heeft uw raad ons college opgedragen om:
I. De Nationale Bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen.
II. Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en
andere belanghebbenden.
III. Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie te behalen, wetende:
- Het bevorderen van de biodiversiteit
- Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
- Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen
IV. De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare
resultaten (zoals aangegeven in de Nationale Bijenstrategie) te kunnen presenteren.
Ter uitvoering van deze motie is uw raad aan de hand van raadsbrief 2019 nr. 16 geïnformeerd dat we
beleidsmatig uitvoering willen geven aan de genoemde motie door het opstellen van een onderzoeksrapport
voor het verbeteren biodiversiteit. De onderzoeksvraag van dit onderzoeksrapport luidt: “Hoe kan de
gemeente Dinkelland bijdragen aan de biodiversiteit en vermindering van het uitstervingsgevaar bestuivende
insecten?”
Deze vraag is onderverdeeld in de volgende deelvragen:
- Waar liggen geschikte, braakliggende (bouw-) terreinen, groenstroken, wegbermen en akker- en
perceelranden?
- Welke van deze geschikte percelen kunnen worden ingezaaid met wilde bloemen en/of aanplant vrucht-/
drachtbomen?
- Welke bermen kunnen ecologisch beheerd worden ten behoeve van de biodiversiteit en bestuivende

insecten?
In het bijgevoegde "Biodiversiteitsplan gemeente Dinkelland" het bijbehorende Uitvoeringsplan Biodiversiteit
en het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding is aangegeven hoe invulling kan worden gegeven aan de uitvoering
van de motie en de te nemen maatregelen.
De genoemde documenten komen kort samengevat op het volgende neer:
Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Dinkelland
Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop wij op dit moment onze bermen en sloten, zowel binnen als buiten
de bebouwde kom, beheren. Daarin worden tevens de maatregelen genoemd die wij binnen het huidige
budget kunnen uitvoeren voor het anders beheren van de bermen en sloten om de biodiversiteit te
versterken. Tevens is inzicht gegeven in de maatregelen die we zouden kunnen uitvoeren voor het anders
beheren van bermen en sloten uitgaande van de meest ideale situatie en de financiële gevolgen daarvan.
Uitvoeringsplan Plaagbestrijding
Dit plan geeft inzicht in hoe wij als gemeente om denken te moeten gaan met de bestrijding van ongedierte,
de eikenprocessierups, de exotenbestrijding en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Externe communicatie
In samenwerking met de afdeling Communicatie zullen we burgers en bedrijven enthousiasmeren om ook
meer werk te maken van biodiversiteit.
Financiele paragraaf
Het opstellen van het biodiversiteitsplan is reeds in 2019 uitgevoerd. De kosten daarvoor zijn reeds verwerkt
in de jaarrekening en zijn in 2019 ten laste gebracht van de post groenvoorziening. In de begroting is reeds
een structureel budget van € 3.000 opgenomen voor structurele onderhoudskosten van de leefgebieden van
de bestuivende insecten.
Binnen de bestaande begroting is reeds een structureel budget van € 155.000 opgenomen voor de
verbetering van de openbare ruimte binnen de bebouwde kommen van de kernen.
Ter uitvoering van het Uitvoeringsplan Biodiversiteit gemeente Dinkelland zou voor de financiering van de
ambities voor het anders beheren van de bermen en sloten om de biodiversiteit te versterken structureel een
extra budget van € 111.000 beschikbaar gesteld moeten worden.
De financiering van de ambities uit het Uitvoeringsplan Biodiversiteit zullen meegenomen worden in de
perspectiefnota 2021.
De uitvoering van de plaagbestrijding wordt gefinancierd vanuit de bestaande budgetten voor het beheer van
de openbare ruimte.
Uitvoering
Op basis van het Uitvoeringsplan dragen we bij aan het versterken van de biodiversiteit en de vermindering
van het uitstervingsgevaar bestuivende insecten
Evaluatie
Wij zullen uw raad actief op de hoogte houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030
aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale Bijenstrategie) te presenteren.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet aan de orde. De raad van de gemeente Tubbergen heeft in 2018 al op basis van een motie een
eindrapport vastgesteld.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 februari 2020, nr. 13 A;
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 10 maart 2020;
gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet;
besluit
1.
vast te stellen het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Dinkelland
2. voor wat betreft de uitvoering van het plan in 2020 uit te gaan van het huidige beheer en het huidige
budget;
3. de dekking van de ambities in het plan ingaande 2021 af te wegen in de Perspectiefnota 2021;
4. vast te stellen het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding;
5. kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Biodiversiteit Dinkelland" d.d. 18- 12-2019 van het Bureau
Eelerwoude
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 april 2020
De raadsgriffier,

De voorzitter,

