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Instemmen met het uitvoeringsprogramma 'Kleur-Rijk-Leven” 

Argumenten 

Begin 2020 zijn we van start gegaan met het programma Biodiversiteit'. Voor het programma 

is een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin een stappenplan hoe van planvorming tot 

uitvoering te komen. Dit programma is reeds eerder door uw raad begin 2020 vastgesteld. 

Hierbij is met uw raad afgesproken om eind 2020 te komen met concrete doelstellingen en 

bijbehorende kaders. 

Afgelopen jaar is er gewerkt aan het verscherpen van de kaders, randvoorwaarden en te 

behalen resultaten van dit programma. Daarnaast zijn verschillende uitvoerende projecten 

opgestart en/of ondersteund. Vanwege het nog ontbreken van de algemene doelstellingen 

en kaders zijn deze individuele projecten afgelopen jaar steeds ter goedkeuring aan u 

voorgelegd. 

Het programma heeft een zeer integraal karakter waarbij op verschillende niveaus wordt 

samengewerkt met verschillende organisaties en groepen. Basis van het programma is dan 

ook een gebiedsgerichte aanpak zodat initiatieven en maatregelen elkaar versterken. 

Afgelopen jaar hebben wij gebruikt om samen met alle betrokken partijen, inwoners en 

bedrijven te komen tot de integrale doelen en kaders voor dit programma. Hiervoor hebben 

wij op diverse manieren informatie gedeeld en opgehaald zoals vergaderingen, (individuele) 

gesprekken en er is een algemene enquête uitgezet onder onze inwoners. Oorspronkelijk 

hadden we ook gebiedsbijeenkomsten gepland, maar deze konden vanwege corona helaas 

niet doorgaan. 

Bijgaande document is de vertaling van al deze gevoerde gesprekken en ontvangen 

informatie in concrete doelstellingen. Ze zijn uitgewerkt naar de vier aandachtsgebieden: 

kernen, bermen, erven en boerenland. Per deelgebied zijn ambities opgenomen die we 

komende jaren willen behalen. Ook is aangegeven welke randvoorwaarden en kaders er 

gelden. Denk hierbij onder andere aan budget, beoogde participatie van andere partijen, 

meekoppelkansen en termijnen. 

Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop we de biodiversiteit de komende periode 

objectief willen gaan meten met een algemene app. Op deze wijze geven we gehoor aan uw 

verzoek om de resultaten van het programma concreet in beeld te brengen. 

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat communicatie rondom biodiversiteit cruciaal is om 

inwoners, bedrijven en groepen mee te krijgen. Vandaar dat we ook aandacht hebben voor 

communicatie. 



Door het vaststellen van dit uitvoeringsprogramma geeft u ons de mogelijkheid om nieuwe 

projecten te ondersteunen die bijdragen aan de afgesproken doelen en vallen binnen de 

gestelde kaders en randvoorwaarden. Dit naast de al bestaande of uitgevoerde projecten die 

afgelopen jaar zijn uitgevoerd. 

Communicatie 

Communicatie is een essentieel onderdeel van het programma. Na vaststelling van het 

programma wordt er een inspirerende flyer uitgewerkt. Alle initiatieven in het kader van het 

programma Biodiversiteit worden belicht op onze website en via onze social media geven we 

er bekendheid aan of delen we berichten van inwoners en bedrijven die hun initiatieven 

posten. Regelmatig informeren we de lokale perscontacten over de initiatieven op gebied 

van biodiversiteit. In de communicatie richten we ons op voorlichting (het belang van 

biodiversiteit, het anders omgaan met maaien, etc.) en informatie over de initiatieven (stand 

van zaken, uitvoering projecten, activiteiten, etc.). 

Risico’s 

Via diverse projecten, initiatieven en samenwerkingsverbanden gaan we aan de slag om de 

biodiversiteit binnen onze gemeente te vergroten. Door projecten aan elkaar te verbinden is 

de insteek om geen eilandjes te creëren. We willen de biodiversiteit in de gehele gemeente 

verbeteren! In realiteit is de biodiversiteit een uitkomst van enorm veel factoren. Biodiversiteit 

bestaat uit alles wat we met elkaar doen of laten. Maar het is ook verbonden met ons 

wereldwijde snel veranderende klimaat. Zo had bijvoorbeeld het warme en droge voorjaar 

(negatieve) invloed op het resultaat bij het project akkerranden. 

Risico kan zijn dat ondanks al onze projecten de verbetering van de biodiversiteit zich 

bijvoorbeeld door het weer uiteindelijk niet zo ontwikkelt zoals vooraf bedacht of gehoopt. 

Wel hebben we met gestelde kaders geprobeerd om de rationele risico’'s rondom 

bijvoorbeeld budget, looptijd en betrokkenheid in te kaderen. 

De uitvoering van diverse projectonderdelen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 

voldoende financiële middelen door cofinanciering. De mogelijkheden zijn op basis van 

huidige regelingen voor zover mogelijk gescand en daarnaast zullen we ons programma 

delen en bespreken met mogelijke co financiers, zoals bijvoorbeeld de provincie Overijssel. 

Alternatieven 

Met de door u als raad gegeven droombeelden en ambities rondom biodiversiteit zijn wij 

afgelopen jaar aan de slag gegaan. Afgelopen periode hebben wij heel veel informatie 

opgehaald via beschreven wegen om het programma te concretiseren. Bijgevoegd 

uitvoeringsprogramma is het resultaat van uw inbreng, maar ook die van onze inwoners, 

betrokken partijen, bedrijven, etc. Alle informatie is zo concreet mogelijk vertaald naar 

doelstellingen, ambities, acties en kaders. Uiteraard is het mogelijk om (op detail niveau) 

alternatieven te bedenken. Er kan meer energie gestopt worden in één onderdeel ten laste 

van een ander. Maar in grote lijnen is bijgaand programma een afspiegeling van alle dromen, 

wensen en eisen die wij afgelopen periode hebben ontvangen. Ook is het in lijn met de 

projecten die we vorig jaar al hebben ondernomen en/of zijn opgestart. 

Vervolg 

Komende periode gaan wij verder op de ingeslagen weg. Lopende projecten worden 

vervolgd en als nieuwe projecten zich aandienen zullen wij 0.b.v. de vastgestelde kaders 

toetsen of wij deze kunnen ondersteunen. 



Om u als raad te informeren over de voortgang van het programma stellen we voor om één 

keer per half jaar u een terugkoppeling te geven. U ontvangt dan een voortgangsrapportage 

waarin beknopt alle lopende projecten staan beschreven en daarnaast een algemene 

beschrijving over verdere ontwikkelingen en mogelijke resultaten uit de biodiversiteitsapp. 

Daarnaast wordt de raadswerkgroep Duurzaamheid op de hoogte gehouden van de 

voortgang van het programma. 
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