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Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan
te duiden. Het gaat daarbij om de grote verscheidenheid aan dieren, planten,
leefgebieden en genen en al hun onderlinge relaties. Van bloemen en bijen, tot
bacteriën en bossen. Biodiversiteit is de basis van ons bestaan.
Al die samenlevende soorten en genen zorgen voor ‘ecosysteemdiensten’.
Met de verzamelnaam ‘ecosysteemdiensten’ bedoelen we het vermogen van
ecosystemen of natuurlijk kapitaal om goederen en diensten te leveren. Denk
bijvoorbeeld aan vruchtbare bodems voor ons voedsel, zuivering van de lucht en
het vastleggen van koolstof. Deze ecosysteemdiensten zijn essentieel voor een
gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Meer biodiversiteit is niet alleen
goed voor onze leefomgeving, het is ook essentieel voor het welzijn, welbevinden
en welvaart van de maatschappij en de inwoner. Biodiversiteit is daarom ook een
belangrijke bouwsteen voor de Toekomstvisie (visie op de leefomgeving).
Biodiversiteit versterken
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Uit een groot wetenschappelijk
onderzoek naar biodiversiteit op aarde blijkt dat door de snelheid waarmee
planten- en diersoorten afnemen, ook het menselijk leven wordt bedreigd. Hoewel
biodiversiteitsherstel nog steeds te bereiken is, wijst het rapport op de noodzaak
tot een omslag in ons denken en handelen. De gevolgen van biodiversiteitsverlies
zijn dus zeer groot. De wereldwijde biodiversiteitscrisis gaat niet alleen over
ontbossing in verre landen, maar ook over lokaal voorkomende insecten,
vogels en bodembiodiversiteit. Veel soorten zijn in de afgelopen tientallen jaren
fors afgenomen. Dit heeft op termijn ook in de gemeente Dronten zeer grote
consequenties voor het leven zoals we dat nu kennen.

Als gemeente willen we ruimte bieden voor een gezonde leefomgeving voor
mens, plant en dier. We zetten in op bescherming van leefgebied van soorten
planten en dieren die passen bij de lokale omstandigheden en creëren leefgebied
voor deze soorten. Dat doen we in het belang van de soorten zelf, om onze
identiteit te beschermen en om te investeren in een duurzaam gezond en vitaal
leef- en woonklimaat.
Om de afname van het aantal soorten planten en dieren te stoppen, nemen
steeds meer partijen verantwoordelijkheid en maatregelen. We staan samen met
inwoners, (agrarische) bedrijven, (onderwijs)instellingen en andere overheden
voor deze opgave. Deze partijen hebben daarom ook meegewerkt aan dit plan.
We nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid om de lokale biodiversiteit
te versterken. Daarbij sluiten we aan op wat er al wordt gedaan en benutten we
kansen op het raakvlak van verschillende opgaven.
We nemen maatregelen in drie gebieden; het bebouwd gebied, het agrarisch
buitengebied en de bos- en natuurgebieden. Als gemeente hebben we vooral
grondeigendommen in het bebouwde gebied en de aangelegen dorpsbossen.
Onze aanpak richt zich daarom met name op maatregelen op dat gebied,
maar ook op de ecologische verbindingen. Denk aan bermen, bomenrijen
en watergangen. Veel dieren en planten verplaatsen zich hierlangs door het
landschap. Als we deze verbindingen versterken, dragen we ook positief bij aan de
biodiversiteit in de overige gebieden. Om biodiversiteit te versterken in gebieden
waar we geen eigenaar van zijn richten we ons op het stellen van kaders
en co-creatie.
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Een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier voor nu en in de
toekomst.
Dát is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken. We dragen zorg voor
een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Dit doen we samen met
inwoners, bedrijven en instellingen. Natuur speelt daarin een prominente rol
vanwege haar intrinsieke waarde (die onafhankelijk van het gebruik is) en bijdrage
aan de identiteit. Maar ook vanwege haar sociale en economische waarde; natuur
is essentieel voor het welzijn, welbevinden en welvaart van de maatschappij en de
inwoner. We investeren nu in een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier
om deze ook voor de toekomst veilig te stellen.

Doelen
Met vier doelen werken we aan de visie en ambitie.
 atuur dichter bij mensen brengen. Meer aandacht voor natuur
N
begint bij mensen. We willen mensen meer bewust laten zijn van hun
omgeving, van de waarde van de natuur om hen heen en wat zij daaraan
kunnen bijdragen.
We werken aan bewustwording over biodiversiteit door zelf het
goede voorbeeld te geven en gericht te communiceren. Het doel is
om zoveel mogelijk inwoners en partijen in beweging te brengen
voor biodiversiteit. Met een aantal netwerkpartners maken we een
communicatieplan waarin onderscheid gemaakt wordt tussen
verschillende de doelgroepen. We zetten in op onderwijs, stimuleren
eigen initiatieven van inwoners en natuurvriendelijke inrichting van

tuinen en betrekken inwoners bij aanpassingen van hun directe
leefomgeving voor biodiversiteit. We investeren in de samenwerking
in het netwerk, dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor
biodiversiteitsherstel. Door dit netwerk laten we ons inspireren.
Natuurinclusief werken is de norm. Onder natuurinclusief werken
verstaan we dat we in al onze werkzaamheden, van planvorming tot
realisatie en beheren, zo werken dat natuurwaarden er baat bij hebben.
Dit leidt tot meer variatie in oplossingen en een grotere biodiversiteit. De
invloed van een ontwikkeling op de biodiversiteit wegen we integraal af.
Daarmee zorgen we ervoor dat natuur en landschap niet belemmerend
zijn, maar juist kunnen bijdragen aan andere doelen op het gebied van
welzijn, welbevinden
en welvaart.
 itale ecologische structuur. De ecologische structuur bestaat uit
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leefgebied voor soorten en de verbindingen daartussen. We versterken
de biodiversiteit door extra leefgebied te maken. En door de bestaande
en nieuwe leefgebieden beter met elkaar te verbinden.
De ecologische structuur sluiten we aan op de groenblauwe dooradering
van de provincie Flevoland uit het Actieplan Biodiversiteit van de
provincie. We stemmen deze structuur af met onze buren en leggen
deze vast. We inventariseren kansen en knelpunten in de ecologische
structuur en prioriteren de maatregelen die nodig zijn om de kansen
te benutten en de knelpunten op te lossen. Ook werken we aan de
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voorwaarden voor biodiversiteit in tien gebieden die potentieel het
meest waardevol zijn voor biodiversiteit en investeren we in bomen die
potentieel kunnen uitgroeien tot de grootste bomen van de gemeente.

Met activiteiten werken we aan de doelen. De prioritering van de activiteiten is
gebaseerd op de factoren Snelle winst, Grote (duurzame) impact en Aansluiten op
wat er al is.

 e groene ruimte is gevarieerd. Een gezonde leefomgeving is
D
gevarieerd. Bij het creëren van variatie benutten we het potentieel van de
gebieden en sluiten aan op de eigenschappen van de bodem, het water,
klimaat en gebruik. We creëren de juiste voorwaarden voor biodiversiteit.
Hierdoor zal het beter gaan met de aanwezige soorten en zullen soorten
die passen bij de lokale situatie zich gaan vestigen.

Monitoring, evaluatie en financiën
Monitoring helpt ons de gestelde doelen te bereiken. Daarbij is een belangrijk
aandachtspunt dat monitoring proportioneel (in tijd en geld) moet zijn. We richten
ons daarom vooral op monitoring van het proces en de inzet voor het verbeteren
van voorwaarden voor biodiversiteit. De aanpak evalueren we jaarlijks en stellen
we naar aanleiding daarvan zo nodig bij. Tijdens de evaluatie in januari 2024
bespreken we hoe we dit beleid vanaf 2025 kunnen borgen in de Planning- en
Controlcyclus.

We zetten in op het versterken en uitbreiden van ecologisch beheer, het
versterken van de diversiteit van openbaar groen, natuurlijk evenwicht
voor beheersing van plagen en herstel en behoud van groene elementen
(erfsingels, windhagen, etc.) in het buitengebied. We investeren in
bosranden en bevorderen de diversiteit in de bossen. Ook inventariseren
we beperkingen in beleid en regelgeving voor initiatieven ten gunste
van biodiversiteit.

We bereiken veel door biodiversiteit in lopende processen en projecten mee te
nemen, aan te sluiten op wat er al gebeurt en samen met de netwerkpartners
aan deze opgave te werken. Voor een groot aantal activiteiten hoeft daarom geen
aanvullend budget ter beschikking te worden gesteld. Voor een aantal activiteiten
is in de komende jaren aanvullend budget nodig. In deze activiteiten investeren
we om aanspraak te kunnen maken op de regeling cofinanciering biodiversiteit
van de provincie en om grote impact op lange termijn te bereiken door te werken
aan bewustwording.
Op deze manier dragen we zorg voor een gezonde leefomgeving voor mens,
plant en dier. En investeren we in een duurzame toekomst voor de volgende
generaties.

