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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 2 april 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Biodiversiteit in Dinkelland 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. tot het opstellen van een onderzoeksrapport voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen de 

gemeente Dinkelland en de kosten voor dit onderzoek, zijnde € 15.000, te verantwoorden door in het 

Programmajournaal een incidenteel budget van € 15.000 te ramen op de post groenvoorziening; 

2. deelname aan het project "Bloemenlint" van Groene Loper Losser-Oldenzaal en een financiële bijdrage te 
leveren van € 1.500. Deze kosten ten laste te brengen van het structurele budget biodiversiteit 
3. de voortgang van de biodiversiteit binnen de gemeente Dinkelland en de raad te informeren aan de hand 
van de bijgevoegde raadsbrief. 
 
Toelichting 
Uw raad heeft op 20 februari 2018 unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen 
om de Nationale Bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen. Ons college heeft op 22 
mei 2018 reeds besloten de Nationale Bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen en het 
behalen van de doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie. Tevens is besloten om € 3.000 beschikbaar te 
stellen voor structurele onderhoudskosten van de leefgebieden van de bestuivende insecten en eenmalig € 
10.000 voor incidentele realisatiekosten van deze leefgebieden. In de commissie Omgeving en Economie 
heeft de heer Meek aangegeven meer biodiversiteit te willen binnen de gemeente Dinkelland 
 
Beleidsmatig willen we verder uitvoering geven aan de genoemde motie en een antwoord geven op de vraag 
van de heer Meek in de commissie Omgeving en Economie door het opstellen van een onderzoeksrapport 
voor het verbeteren biodiversiteit. De onderzoeksvraag van dit onderzoeksrapport zou dan komen te luiden: 
“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? 

 



 

 

 
De kosten voor het opstellen van een dergelijk rapport bedragen € 15.000. Wij hebben besloten deze kosten 
te verantwoorden in het Programmajournaal 2019 door een incidenteel budget van € 15.000 te ramen op de 
post groenvoorziening. 
 
Bloemenlint Groene Loper Losser, Oldenzaal en Dinkelland 
De Groene Loper betrekt bewoners bij hun groene leefomgeving en stimuleert om samen te vergroenen met 
als resultaat meer biodiversiteit en meer onderlinge cohesie. Eén van de activiteiten is het organiseren van 
het “Bloemenlint”. Dit initiatief past binnen het streven van de gemeente Dinkelland om ook binnen haar 
gemeentegrenzen de biodiversiteit te verbeteren. Om die reden hebben we besloten om de gemeente 
Dinkelland aan te laten sluiten bij het project "Bloemenlint" van de Groene Loper Losser-Oldenzaal. 
 
Nationale Compostdag 
Op 30 maart 2019 heeft wederom de jaarlijkse compostdag plaatsgevonden waarbij inwoners die dag gratis 
compost konden afhalen in zakken van 20 liter. Met deze actie werden de inwoners van de gemeente 
Dinkelland bedankt voor hun inspanning om het gft goed te scheiden! Dit jaar hebben we, in samenwerking 
met ROVA, door middel van het uitdelen van zakjes met bloemzaad en een flyer inwoners tijdens en na de 
compostdag geïnformeerd over de rol die ook zij kunnen vervullen voor het versterken van de biodiversiteit. 
Met de zakjes zaad i.c.m. de zakken compost hebben we de boodschap tastbaar gemaakt. 
 
Behandeling eikenprocessierups 
Afgelopen zomer hebben we veel overlast gehad van de eikenprocessierups. De laatste jaren zien we het 
aantal rupsen en als gevolg daarvan ook de overlast toenemen. Het blijft nodig om de overlast ook te 
bestrijden. Dat willen we enerzijds doen door het ophangen van nestkastjes voor mezen. Koolmezen eten 
veel rupsen en aangetoond is dat deze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door het 
ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken proberen we dat te stimuleren. Inmiddels zijn er in 
samenwerking met Boerderijcampus Erve Meinders te Tilligte 400 nestkastjes uitgegeven aan 
belangstellende inwoners van Dinkelland. Daarnaast wordt XenTari ingezet op plaatsen waar het risico voor 
de volksgezondheid groot is of worden de nesten weggezogen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


