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Beantwoording motie bevordering biodiversiteit

Geachte leden van de raad,
Tijdens de raadsvergadering van 29 april hebben de Raadsfracties LEF! GroenLinks, SP. en D66 een
motie over de bevordering van biodiversiteit ingediend en het college verzocht om duidelijkheid te geven
over onderstaande vragen.
Aan te geven in een overzicht welke maatregelen nu zijn ingezet door de gemeente
Emmen om biodiversiteit te bevorderen;
2. Een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen;
3. Te bevorderen dat er informatie voor inwoners beschikbaar komt hoe zij in eigen tuin,
dak of balkon of samen als buurt kunnen bijdragen aan biodiversiteit.

1.

We zijn ons ervan bewust dat er een afname is van biodiversiteit en achteruitgang van soortenrijkdom
voor zowel flora als fauna. Wij constateren dat meer biodiversiteit bijdraagt aan een betere leefomgeving
en uitstraling van onze gemeente.
Het aanbrengen van bloemrijkere bermen en of aanplant van bij-vriendelijke struiken lijkt vrij eenvoudig
te realiseren. Maar om het gewenste effect te krijgen, waarbij de biodiversiteit van flora en fauna elkaar
versterken en de natuur zichzelf gaat reguleren, is vaak een kwestie van de lange adem. Wij hebben een
opdracht verleend aan Landschapsbeheer Drenthe om de natuurwaarden op een juiste wijze en in
samenwerking met EOP's en vrijwilligers te beheren en onderhouden. Daarnaast hebben wij maatregelen
genomen die bijdragen aan biodiversiteit en deze geïntegreerd in onze onderhoudsbestekken.
.
Biodiversiteitsversterkende maatregelen:
• Er zijn en worden bloembollen aangeplant;
• Er worden op kleine schaal bermen met inheemse kruiden ingezaaid;
• Het maaibestek is aangepast naar een meer ecologische maaimethode;
• Er worden meer bes-dragende en inheemse struiken aangeplant;
• We planten minder eikenbomen en meer variatie aan boomsoorten;
• Wij stimuleren het ophangen van nestkastjes;
• Wij ondersteunen burgerinitiatieven ten aanzien van natuurbeheer.
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Om biodiversiteit op een hoger peil te brengen hebben wij een plan van aanpak opgesteld. Om uitvoering
te kunnen geven aan dit plan van aanpak is in de Kadernota 2022 een bedrag opgenomen van € 50.000
perjaar.
Het plan van aanpak zet in op de volgende ontwikkelingen:
1.
Omvormen van gazons in het stedelijke gebied naar meer bloemrijke vegetatie;
2.
Meer overgangssituaties tussen ruige heesters en kruiden creëren (zoomvegetatie);
3.
Meer inheemse bloemrijke en bes-dragende heesters planten;
4.
Biodiversiteit verhogende maatregelen opnemen in nieuwe inrichtingsplannen die passend zijn
binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten;
5.
Rotondes bij-vriendelijk inrichten;
6.
De EOP's actiefbetrekken bij het lokaalomvormen van stedelijk groen naar een meer
ecologische groene inrichting:
7.
Stimuleren van initiatieven uit de wijken en dorpen.
8.
Informatie voor onze inwoners beschikbaar stellen om ze daarmee te helpen de biodiversiteit in
hun eigen woonomgeving op te pakken.
We doen dit samen met de EOP's, de inwoners van Emmen en Landschapsbeheer Drenthe.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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