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Geachte raadsleden,
Allereerst feliciteren wij u met uw benoeming. Graag willen we u oproepen om het thema
biodiversiteitsherstel een prominente plaats te geven in het college-akkoord en het beleid
voor de komende jaren van uw gemeente.

Zoals u de afgelopen tijd ongetwijfeld heeft vernomen, gaat het niet goed met de biodiversiteit
in Nederland. Het aantal dier- en plantensoorten in ons land neemt in hoog tempo af,
zichtbaar en onzichtbaar. Zo nemen bijvoorbeeld de insectenpopulaties drastisch af. Deze
neerwaartse trend wordt nog extra versterkt door toename van droogteperiodes en hevige
regenval als gevolg van klimaatverandering. Om een gezonde, aantrekkelijke en
toekomstbestendige leefomgeving te behouden voor mens en dier is herstel van biodiversiteit
cruciaal. Het zorgt voor een betere gezondheid, schonere lucht, een mooiere leefomgeving en
biedt mogelijkheden om de uitdagingen rondom klimaatverandering, voedselvoorziening en
wateroverlast te lijf te gaan. Biodiversiteitsherstel biedt dus kansen! Vanuit het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel werken we met inmiddels meer dan 100 partners aan het vergroten van
de biodiversiteit.
We willen u oproepen om – mocht u dit niet nog hebben gedaan - een concrete beleidsagenda
en uitvoeringsprogramma voor natuur en biodiversiteit op te stellen. Als gemeente bent u
vanwege uw invloed van groot belang en kunt u op vele manieren een bijdrage leveren. Denk
bijvoorbeeld aan het creëren van meer openbaar groen en terugdringen verstening,
ecologisch inrichten van de openbare ruimte en ecologisch beheer van openbaar groen en
last but not least door actief de samenwerking te zoeken met burgers, bedrijven en agrariërs.
In de bijlage zijn de verschillende mogelijkheden inclusief voorbeelden te vinden. Wilt u meer
informatie of hebt u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel,
Louise Vet
Voorzitter Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Marcel Belt
Bestuurslid Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Bestuurlijk Aanspreekpunt lokale
overheden
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Bijlage
Voorbeelden van wat u kunt doen om biodiversiteit in uw
gemeente te vergroten
Creëren meer openbaar groen/terugdringen verstening
Het creëren van meer openbaar groen en het terugdringen van de verstening zorgt er voor
dat er meer ruimte ontstaat voor biodiversiteit. Van belang hierbij is ook te zorgen voor
verbindingszones.
Ecologische inrichting van openbare ruimte
Een ecologische inrichting zorgt voor een grote toegevoegde waarde voor de biodiversiteit.
Hierbij gaat het vooral om het creëren van structuur, diversiteit in omstandigheden en gebruik
van inheems plantenmateriaal. Niet alleen openbaar groen is hier van belang, maar er zijn ook
veel mogelijkheden op het gebied van natuurinclusief bouwen.
Ecologisch beheer van openbaar groen
Stap als gemeente over op ecologisch beheer van het openbaar groen. Er komt steeds meer
aandacht voor ecologisch bermbeheer, maar ook op andere groenstukken heeft ecologisch
beheer een positief effect op de biodiversiteit. Ecologisch beheer zorgt er voor dat er altijd
leefruimte en voedsel beschikbaar blijft voor verschillende soorten.
Samenwerking met en bewustwording van burgers/bedrijven
Naast dat je als gemeente zelf het groen in de openbare ruimte anders kunt inrichten en
beheren, kunnen burgers en bedrijven binnen de gemeente zich ook inzetten om de
biodiversiteit te vergroten. Als gemeente kun je dit stimuleren, door ludieke acties, informatieverstrekking, subsidies en samenwerkingen met andere partijen.
Concrete voorbeelden:
• Groenstroken/vlinderidylles
• Tiny forests
• Vergroenen bedrijventerreinen
• Faunavoorzieningen
• Natuurvriendelijke straatverlichting
• Natuurinclusief bouwen
• Ecologisch bermbeheer
• Groene tuinen
• Groene daken/daktuinen
• Verticaal groen
• Sluit aan bij de Campagne ‘Maak Grijs Groener’
Meer informatie over deze en andere voorbeelden zijn te vinden in onze toolbox voor
biodiversiteit www.toolbox-all4biodiversity.nl.
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