
 
 

Biodiversiteit; de hoogste tijd voor prioriteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biodiversiteit; de hoogste tijd voor prioriteit. 

 

Een omgeving waarin belang wordt gegeven aan biodiversiteit leidt tot een gezonde 
omgeving om in te wonen, te recreëren en te werken. Daarom pleit D66 Gooise Meren voor 
meer aandacht voor de natuur direct om ons heen. Uiteindelijk zorgt een gezonde 
leefomgeving voor een hoger welzijnsniveau en een productief klimaat. Dus een goede zaak 
voor mens, natuur en economie in Gooise Meren, de regio en daarbuiten. 

 
Het natuurbeleid is gedecentraliseerd van het Rijk naar de Provincies. Tegelijkertijd is beleid ten 
aanzien van een nationaal netwerk van verbonden natuurgebieden uitgesteld. De ecologische 
hoofdstructuur (EHS) en Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelden als de voornaamste nationale 
inspanning om de achteruitgang in biodiversiteit tegen te gaan. Echter, door de teleurstellende 
inzet van de diverse regeringen in het afgelopen decennium stagneert de laatste jaren de 
realisatie van de EHS, mede omdat de grondverwerving en de daarbij horende inrichting achter 
blijft (zie Living planet report, Natuur in Nederland, WWF, 2015). Eenzelfde geldt voor de 
Natura 2000-gebieden. In natuurgebieden namen dierpopulaties met gemiddeld 30% af. In 
agrarisch landschap en in de bebouwde kom is een afname van 30% geconstateerd van 
broedvogels en dagvlinders (zie Living planet report, Natuur in Nederland, WWF, 2015). De 
oorzaak hiervan wordt gezien in de verstening en niet-ecologisch verantwoord groenbeheer. 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden op het gebied van biodiversiteit in 
Nederland. Deze notitie (manifest) is een bijdrage in het kader van het coalitieakkoord 2016-
2018 "Verbonden in Verscheidenheid", waarin staat dat er in de nieuwe gemeente Gooise 
Meren meer aandacht moet zijn voor biodiversiteit, maar waar tevens bezuinigd moet worden 
om een sluitende begroting te krijgen. Bezuinigingen mogen niet leiden tot uitstel van 
duurzame maatregelen en door slim om te gaan met middelen kunnen we ondanks lastige 
financiële keuzes toch stappen vooruit maken ten aanzien van biodiversiteit. We willen ten 
slotte een gemeente neerzetten die ook in de toekomst houdbaar is en waarin de volgende 
generatie prima kan leven zonder geconfronteerd te worden met de gevolgen van korte termijn 
financieel beleid. 
 
Het stimuleren van biodiversiteit is al realiseerbaar met zeer kleine ingrepen in onze omgeving. 
Door bijvoorbeeld simpel en alleen het kappen van bomen te verminderen en planten/bloemen 
te plaatsen, dus letterlijk de inheemse natuur meer ruimte te geven, werken we substantieel 
mee aan de vergroening van Gooise Meren. Ook het op een slimme manier omgaan met 
snoeien van bloemdragende struiken en bomen kan ertoe bijdragen dat insecten (zoals bijen) in 
het voorjaar meer nectar kunnen vinden en daardoor met een goede start aan het seizoen 



beginnen. Inwoners, bedrijven en de gemeente kunnen samen ervoor zorgen dat het openbaar 
groen zo wordt ingericht dat de inheemse planten en dieren zich er meer thuis gaan voelen. 
D66 wil dat biodiversiteit meer aandacht krijgt bij huidig en toekomstig beleid. Dat inwoners 
meer betrokken worden bij het openbaar groen en de mogelijkheden voor inheemse en 
adaptieve beplanting in hun eigen buurt. 

 

Inwoners van Gooise Meren 

Biodiversiteit is niet alleen van belang in beschermde natuurgebieden. Biodiversiteit is overal 
nodig en speelt zowel in de landelijke als stedelijke omgeving een belangrijke rol. Samen met 
het openbare groen draagt particulier groen bij aan de natuur die inwoners ervaren in hun 
directe omgeving en aan het natuurlijke netwerk in de leefomgeving voor flora en fauna. Ook 
binnen de bebouwde kom is het mogelijk om de natuur de ruimte te geven en daardoor 
biodiversiteit te vergroten. 
 
 

De eigen tuin  
Inwoners van Gooise Meren kunnen de natuurlijke rijkdom en afwisseling van hun eigen tuin 
vergroten. Inheemse wilde planten, bloemen en kruiden helpen bijen, hommels, vlinders en 
andere insecten (zaadjes voor een inheems bloemenmengsel zijn o.a. eenvoudig te verkrijgen 

via natuurmonumenten). Ook door 
juist even niets te doen in de herfst 
laat je de natuur zijn gang gaan wat 
vogels in staat stelt om genoeg 
voedsel te vinden om de winter 
door te komen. En als je dan toch 
gaat snoeien, laat dan het 
snoeiafval liggen zodat kleine 
dieren en insecten beter kunnen 
schuilen. Biodiversiteit in de eigen 
tuin kan ook worden vergroot door 
verblijven (o.a. nestkastjes of een 
insectenhotel) en schuilplaatsen 
voor vogels, kleine zoogdieren, 
vlinders en insecten te faciliteren. 

Door de variatie aan inheemse planten en dieren te stimuleren kunnen wij samen de gaande 
achteruitgang in biodiversiteit tegengaan. Wist U trouwens dat als U overlast heeft van een 
bijennest imkers deze graag komen ophalen. Een bijkomend voordeel van natuurlijke tuinen is 
dat ze water opvangen en het langzaam in de grond laten verdwijnen terwijl het water gefilterd 
wordt. Tuinen leveren zo een gratis water-bufferende en zuiverende algemene 
maatschappelijke dienst. 



Groene daken 
Bij verbouwingen en/of nieuwbouw wordt veelal gekeken naar duurzame manieren om zelf 
stroom op te wekken. D66 Gooise Meren vindt dit een goede zaak, maar er zijn ook andere 

mogelijkheden tot verduurzaming die onze aandacht 
kunnen trekken en qua biodiversiteit veel betere 
resultaten geven, zoals groene daken. Deze daken 
verlengen de levensduur van dakbedekking met circa 
20 jaar, verbeteren de warmte/koude isolatie en 
verminderen temperatuurschommelingen. Naast deze 
duurzame energiezuinige effecten heeft een groen dak 
ook een positief effect op waterbuffering en vertraagt 
het de afvoer van regenwater. Op meerdere locaties in 
de gemeente Gooise Meren is er de laatste jaren bij 
hevige neerslag veel overlast van water doordat de 
riolering de hoeveelheid water niet kan afvoeren. Door 
het vertragen van afvoer dragen groene daken dus ook 

bij aan het voorkomen van overlast. Ook hebben groene daken een positieve uitwerking op de 
“stedelijke” biodiversiteit omdat het een extra leefgebied voor stadsdieren en planten 
genereert en de luchtkwaliteit verbetert door de opvang van fijnstof. 

 

Schone en biodiverse leefomgeving 
Iedereen geniet van een mooie en schone omgeving. Daarom wil D66 ook dat ideeën en 
initiatieven van inwoners door de gemeente worden gefaciliteerd. 
Inwoners/organisaties/bedrijven die zelf met initiatieven komen voor bijvoorbeeld 
groenonderhoud zouden door de gemeente in staat moeten worden gesteld om zelf een stuk 
groen te adopteren waardoor zij zelf kunnen bepalen wat er groeit en bloeit in hun eigen buurt. 
Door voor inheemse soorten te kiezen en de gemeente zwerfafval vrij te houden wordt 
biodiversiteit gestimuleerd. 

 
* meer ruimte voor groen 
* keuze voor inheemse beplanting 
* bloemdraging gedurende het hele seizoen 
* actieve benadering voor bijen (zie ook www.ilovebeeing.nl), vlinders en andere insecten. 
* actieve benadering voor vogels en kleine dieren 
* minder zwerfafval 
 
 
 



Gemeente Gooise Meren 

Mens en natuur, steen en biodiversiteit vormen niet per definitie een tegenstelling die elkaar 
uitsluiten. Biodiversiteit en natuur geven de stad juist kwaliteit en identiteit. D66 wil dat de 
gemeente Gooise Meren een groene identiteit waarborgt. Belangrijk uitganspunt van de 
gemeente moet daarom zijn dat het ecologische beleid geen sluitpost hoort te zijn, maar 
erkend moet worden als voorwaarde voor een aangenaam en leefbaar stedelijk milieu. In die 
zin moet het een volwaardige plaats innemen en daarom is D66 voorstander van een 
duurzaamheidsparagraaf waarbij ook wordt ingegaan op biodiversiteit bij besluitvorming. Bij 
relevante besluiten moeten de gevolgen voor de biodiversiteit benoemd worden en 
meegewogen worden. De gemeente heeft een belangrijke taak in het verhogen van de kwaliteit 
in natuur door het stimuleren van biodiversiteit. In het coalitieakkoord 2016-2018 "verbonden 
in verscheidenheid" staat "Bij het beheer van de omgeving, van natuur en groen is het behoud 
van de verscheidenheid en veelzijdigheid van leven een belangrijke leidraad". Een slimme 
aanpak hoeft niet veel te kosten en levert veel op. 
 

Bevorderen inheemse en klimaat adaptieve beplanting  
In de gemeente Gooise Meren vinden op dit moment grote infrastructurele aanpassingen 
plaats. De verlegging van de A1/A6 en de aanleg van het aquaduct bij Muiden bieden 

mogelijkheden om negatieve effecten van autogebruik te 
beperken door de aanplanting van klimaat adaptieve struiken en 
planten waardoor fijnstof en koolstofdioxide afgevangen kan 
worden. D66 Gooise Meren is een voorstander van het 
aanleggen van een "honingsnelweg" langs de verlegde A1/A6 in 
navolging van het stuk A4 tussen Delft en Schiedam waar 
speciaal geselecteerde soorten bloemen zijn uitgezaaid. Deze 
bloemen leveren voedsel voor o.a. bijen zoals nectar en 
stuifmeel. De gemeente heeft bovendien een belangrijke 
controlerende taak bij de invulling van de groencompensatie die 
bij de grote aanpassing A1/A6 hoort. Deze groencompensatie 
ten gevolge van de verlegging van de A1/A6 zou moeten worden 
aangegrepen voor de aanleg van klimaat adaptieve beplanting 

en de "honingsnelweg". Ook de berm van provinciale wegen en bedrijventerreinen kan voor 
deze doeleinden gebruikt worden. Het verbeteren van luchtkwaliteit en het compenseren van 
koolstofdioxide uitstoot is ook onderdeel van het project De Stelling 2.0 (www.destelling2.nl). 
D66 Gooise Meren ziet graag dat ook onze gemeente zich aansluit bij de doelstellingen van dit 
project. Dit project wil onder andere over de gehele lengte van de Stelling van Amsterdam 
klimaat adaptieve struiken gaan planten. Ten slotte ligt in de gemeente Gooise Meren een 



groot oppervlak aan Nature 2000-gebied. De gemeente Gooise Meren zou erop toe moeten 
zien dat dit gebied voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van inrichting. 
 

Gooise Meren en water 
Dierpopulaties in zoetwater nemen in Nederland toe door verbeterd milieukwaliteit, aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en vis-passages. De gemeente Gooise Meren ligt in/tussen het water 
en heeft alleen daarom al een zeer belangrijke taak om ervoor zorg te dragen dat bij de grote 
projecten die nu in de gemeente spelen, zoals de verlegging van de A1/A6 (incl. aquaduct), de 
ontwikkeling van de Krijgsman (Muiden), “Naarden buiten de vesting”, “verder met de vesting 
Muiden” en de “Baai van Ballast” extra aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van het water 
en tevens de biodiversiteit in en om het water. Zeker in relatie tot het Naardermeer. Het goed 
waadbaar maken van de oevers van vaarten en vijvers kunnen een belangrijke rol spelen. Maar 
ook het niet overal maaien van gras voor sloten en vijvers geeft veel dieren de mogelijkheid dit 
gebied te gebruiken als voedsel en vluchtgebied. Het direct lozen in/op oppervlaktewater bij 
bijvoorbeeld havens, op de meren en de Vecht moet worden teruggedrongen; stikstof depositie 
leidt tot overmatige algengroei (o.a. blauwalg) waardoor waterleven in gevaar komt. Wellicht 
zou de grootste bijdrage aan biodiversiteit in/op het water moeten komen uit het verbinden 
van de diverse randmeren, het Naardermeer, de Vecht en het aanliggende plassengebied en 
een bijbehorende (her-)inrichting hiervan (zie ook het Programma Gooi en Vechtstreek 2016-
2020). 
 
 
* aanleg voorbeeld groenstroken met inheemse (bloemdragende) beplanting 
* bijensnelweg/vlindertuinen/bijenpaleizen/insectenhotels 
* bloemrijke akkerranden 
* adaptieve beplanting langs fijnstof producerende trajecten 
* stimuleren/faciliteren van voorlichting op gebied van biodiversiteit aan inwoners 
* gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten aanpassen ten behoeve van plant en dier 
* faciliteren van het beschikbaar maken van zaaigoed t.b.v. inheemse beplanting 
* Opzetten van "kennis centra" t.a.v. biodiversiteit door samenwerking tussen (particuliere, 
gemeentelijke en regionale ) organisaties te stimuleren/faciliteren. 
 
 

Regionaal beleid en meer 
 
De gemeente Gooise Meren staat niet op zichzelf en ligt in een zeer dynamische omgeving. Dat 
betekent automatisch dat voor veel besluitvorming, ook die ten aanzien van biodiversiteit, we 



zullen moeten samenwerken. Volgens de Natuurvisie, die in 2014 is aangenomen in de tweede 
kamer moet de overheid de basis op orde houden, kaders stellen en maatschappelijke 
betrokkenheid stimuleren. De achteruitgang van biodiversiteit is helaas geen lokaal probleem 
en vraagt om bredere oplossingen. Door goed samen te werken in de regio kunnen de 
uitkomsten van inspanningen geoptimaliseerd worden. D66 is daarom ook voorstander van het 
speerpunt duurzaamheid in de regionale samenwerkingsagenda en we willen dat het college 
prioriteit zal vragen binnen de regio voor de duurzaamheidsparagraaf. 
D66 wil om een goed beeld te krijgen van de biodiversiteit in de Gooi en Vechtstreek dat er in 
navolging van de landelijke Living Planet Index (LPI) een regionale variant wordt gebruikt. Het 
netwerk van organisaties die de LPI samenstellen, kan gevraagd worden om de data te leveren 
voor een regionaal LPI. Daarnaast bevinden zich in de regio Gooi en Vechtstreek gebieden die 
behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000. Zoals vermeld voldoen bijna 
geen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden, o.a. door bezuinigingen op de EHS aan de 
gestelde eisen (zie Living planet report, Natuur in Nederland, WWF, 2015). Een actieve(re) rol 
van de regio op het gebied van naleving van de eisen ten aanzien van de EHS en natura 2000-
gebieden kan een belangrijke bijdrage leveren aan een toename van biodiversiteit in de Gooi en 
Vechtstreek. Een duidelijke stap in de goede richting wordt genomen met het Programma Gooi 
en Vechtstreek 2016-2020. Dit programma streeft naar de afronding van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) in de regio zodat een ecologisch goed werkend netwerk van natuurgebieden 
ontstaat dat voldoet aan de eerdergenoemde door de EU gestelde eisen (Programma Gooi en 
Vechtstreek 2016-2020). D66 is een groot voorstander van het tegengaan van versnippering 
door verbindingen aan te leggen tussen stukken natuur. Het is hierbij tevens van groot belang 
dat ook ingezet wordt op duurzaam beheer. Bovendien, als "mede-eigenaar" van het Goois 
Natuur Reservaat zijn de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bij uitstek uitgerust om zelf 
richting te geven aan biodiversiteit in onze omringende natuur. In samenwerking met andere 
"groene" organisaties in de regio, zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten, zouden workshops 
georganiseerd kunnen worden voor inwoners (en beleidsambtenaren) hoe biodiversiteit 
vergroot kan worden. 
Ten slotte, Nederland heeft de Natura 2000-gebieden ingericht om te voldoen aan Europese 
richtlijnen, zoals de Europese vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. D66 wil dat de regio, 
eventueel in samenwerking met de Provincie Noord-Holland, de aanwezige kennis aanspreekt 
om voor biodiversiteitsprojecten financiële steun te verkrijgen vanuit Europese subsidies. 
 
De inwoners van Gooise Meren, de gemeente Gooise Meren en de regio Gooi en Vechtstreek 
kunnen gezamenlijk dus een duidelijke rol nemen in het stimuleren en faciliteren van groene 
initiatieven om biodiversiteit te vergroten … voor D66 is het duidelijk … biodiversiteit, de 
hoogste tijd voor prioriteit. 



 
Bronnen en interessante links 
 
Living planet report; Natuur in Nederland; 2015 (WWF) 
Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020 
Biodiversiteit.nl 
rainproof.nl 
destelling2.nl 
overheid.nl 
degroenestad.nl 
medigran.nl 
rijksnatuurvisie2014 
"natuurlijk verder" 
ilovebeeing.nl 
Manifest D66 Hoorn “Samen geven wij de natuur meer ruimte” 
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Dit manifest is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de D66 Gooise Meren 
fractie bestaande uit: 
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