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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording schriftelijke vragen D66 over vaststelling Nota 
Ecologie; de volgende stap naar meer biodiversiteit in Heemstede.  
 
Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende kernvragen:  
 
1.Waarom werkt de gemeente niet actief mee aan het vastleggen van 
afspraken met het middenveld over uitvoering van de nota?  
Voor de verkenning ten behoeve van de Nota Ecologie is overlegd met 
verschillende partijen uit het middenveld. Uit deze gesprekken zijn vervolgacties 
gekomen die zijn vastgelegd in de jaarplanning 2021-2024 van de Nota Ecologie. 
Voor 2021 zijn financiën beschikbaar gesteld. Geraadpleegde partijen zijn; 

• Stichting MEERgroen 
• Lokale moestuinverenigingen 
• Natuurverenigingen (bijenvrienden, vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

en Stichting Vrienden van het wandelbos) 
• Stichting Landschap Noord-Holland 
• Provincie Noord-Holland 
• Hoogheemraadschap van Rijnland.  

  
2.Hoe wordt het middenveld en vrijwilligers vergoed voor o.a. gereedschap, 
aanhanger, zaaigoed, materiaal gastlessen op scholen maar ook (reis)kosten 
vrijwilligers. Verzoek hierover afspraken te maken met het betrokken 
middenveld. (boter bij de vis).  
Betrokken partijen beschikken vaak over eigen materialen en gereedschap die 
ingezet worden bij activiteiten (denk bijvoorbeeld aan gereedschap van een lokale 
moestuinvereniging).  
Verder zijn afspraken met vrijwilligers uit het betrokken middenveld gemaakt. Zo 
krijgt MEERgroen een bijdrage in de vorm van een jaarlijkse vergoeding. Binnen 
(zaai)projecten is ondersteuning vanuit het initiatieven budget (budget 
bewoners/buurtinitiatieven), waarmee bijvoorbeeld zaaigoed en materiaal kan 
worden aangeschaft. Vergoeding vind ook in natura plaats in de vorm van advies 
en meedenken over plannen of projecten.  
Bij de gemeente zijn geen verzoeken om meer ondersteuning bekend, daarnaast 
weten partijen ons hiervoor goed te vinden.  
  
3.Blz 5: wie denken er na over de strategieën voor uitvoering en tot welke 
concrete output leidt dit?  
Voor het opstellen van de Nota Ecologie is een verkenning tot kansen voor natuur 
in Heemstede uitgevoerd. Dit is gedaan door het bureau Natuurlijke Zaken. Dit 
bureau heeft ook meegedacht over strategieën om deze kansen te benutten. 
Natuurlijke Zaken is de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland, 
een groen onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van natuur en landschap. 
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Daarnaast hebben verschillende partners uit het taakveld meegedacht over 
strategieën tot uitvoering (zoals Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap 
van Rijnland).  
Om tot uitvoering van de jaarplanning (hoofdstuk 10 van de Nota Ecologie) over te 
gaan is voor 2021 budget beschikbaar gesteld. Voor 2022 en daarna moet de 
financiering nog geborgd worden in een uitvoeringsplan 2022. Hiermee komen wij 
terug naar de raad. 
  
4.Hoe worden de gastlessen op/met scholen opgezet en gefinancierd? 
Voor 2021 staat een laagdrempelige workshop (zelf vogelhuisjes maken voor de 
jeugd) gepland. In het uitvoeringsplan voor na 2021 wordt een voorstel gedaan 
voor uitzetten van gastlessen met financiering gespecificeerd.  
 
 
 


