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Onderwerp: Biodiversiteitsherstel

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de voorjaarsrapportage (pag. 8) wordt aangegeven dat biodiversiteit in dit najaar 

opgenomen zal gaan worden in het Beleidsplan Openbare Ruimte;
2. er Europees, landelijk en in de provincie steeds meer aandacht is voor biodiversiteitsherstel;
3. er een landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel is opgesteld door een coalitie van 

boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties, met als 
doel om biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel;

4. het Deltaplan zich richt op betere samenwerking op gebiedsniveau, waarbij de focus ligt op 
het verbeteren van de biodiversiteit op gebied van de openbare ruimte, landbouw en natuur;

5. er vele groepen, organisatie, ondernemers en bewoners in de Noordoostpolder zijn die zich 
voor biodiversiteit inzetten, zoals: IVN, Landschapsbeheer Flevoland, Projectgroep Bloeiende 
Zwijnsweg, Natuur en Milieu Federatie Flevoland, de Roofvogelvereniging, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Groenbrigades, de Vlindertuin, diverse agrariërs die werken met 
agroforestry, voedselbosbouw of natuur-inclusieve landbouw, projectgroep Boerderij van de 
toekomst, het AgrofoodCluster, het Flevolands Agrarisch Collectief, Voedselbos Emmeloord, 
de Bijenvereniging, de Kop van Nop, enz;

6. er op dit moment geen gezamenlijke visie, strategie of plan is om met al deze organisaties te 
komen tot een hogere biodiversiteit in de Noordoostpolder,

van mening dat
1. er sprake is van een achteruitgang van de biodiversiteit en er meer inzet van de gemeente en 

andere partijen nodig is voor herstel daarvan;
2. de landbouwsector, vanwege de grote grondoppervlakte, een belangrijke gesprekspartner is 

voor het vergroten en herstel van biodiversiteit;
3. het heel goed is dat biodiversiteit onderwerp wordt in de BOR;
4. de gemeente breder in zou kunnen zetten op het stimuleren en faciliteren van projecten die 

bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit, met lage, incidentele kosten tot gevolg;
5. het goed zou zijn als lokale organisaties en ondernemers een netwerk vormen en samen 

actie ondernemen,

verzoekt het college
1. een biodiversiteitsvisie op te stellen en hiervoor uiterlijk in het voorjaar van 2021 een 

startnotitie aan de raad voor te leggen;
2. aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het bijbehorende actieplan op te 

stellen;
3. een klankbordgroep / netwerk te initiëren die

- input geeft voor het maken van beleid
- mede uitvoering geeft aan het actieplan
- blijvend betrokken blijft bij de voortgang

en gaat over tot de orde van de dag.
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