Biodiversiteitsprogramma: hoe kunnen groene ambities in
Omgevingsvisies worden vertaald naar concrete acties?
Als er groene ambities zijn opgenomen in Omgevingsvisies is dat een mooi begin. Maar vervolgens is het
wel nodig dat deze worden vertaald naar concrete beleidsacties om daadwerkelijk zaken gerealiseerd te
krijgen in de praktijk. Dat kan door middel van uitvoeringsprogramma’s. Een uitvoeringsprogramma op
grond van de Omgevingswet kan gericht zijn op één specifiek onderwerp, bijvoorbeeld op stoffen die in het
milieu terechtkomen via industriële lozingen en huishoudens. Maar het geeft ook de kans om breder een
thema te agenderen. Zo is het ook mogelijk om voor het thema biodiversiteit een uitvoeringsprogramma
op te stellen. In een dergelijk programma, dat een vertaling is van de groene ambities in structuur- of
omgevingsvisies, kunnen dan concrete projecten worden benoemd en wordt daarbij ook een
financieringsparagraaf en uitvoeringsagenda opgenomen.
Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als ecologisch bermbeheer, aanleg en beheer van
landschapselementen, stimuleren van natuurinclusieve landbouw, aanpak van lichtvervuiling, realisatie
groene schoolpleinen en dergelijke. Ook kan hierin bijvoorbeeld worden aangegeven hoe natuur beter gaat
worden beschermd en op welke wijze een natuur- en landschapsinclusieve planvorming wordt
gestimuleerd.
Als lokale organisatie kun je nagaan of de betrokken gemeenten in jullie werkgebied al een dergelijk
programma hebben. Als dat zo is dan zou je kunnen navragen bij de gemeenten hoe het met de uitvoering
gaat en of er bijvoorbeeld behoefte is aan samenwerking op onderdelen. Mogelijk dat op basis van jullie
lokale kennis zaken nog geactualiseerd kunnen worden.
Als er nog geen sprake is van een biodiversiteitsprogramma dan zou je dit kunnen agenderen bij een
overleg met B&W of anders kunnen insteken via de gemeenteraad en daarbij kunnen aanbieden om zelf
ook bij het opstellen daarvan en eventueel de uitvoering op onderdelen betrokken te worden.
De provincie kan de gemeente op aanvraag ook een geldelijke bijdrage leveren voor het maken van een
dergelijk programma. Zie:
https://www.gelderland.nl/Subsidies/biodiversiteit-en-landschap
De gemeente Bronckhorst heeft nog niet zo lang geleden het plan Samen voor Biodiversiteit vastgesteld dat
een voorbeeld is van een concreet uitvoeringsprogramma. Zie:
https://www.bronckhorst.nl/document.php?m=53&fileid=229279&f=0ec1618bdaacbb383e008bd44ad4b1
aa&attachment=0&p=6451&b=2
Zie ook verder deze site voor andere informatie over de Omgevingswet en Omgevingsvisies.

