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ONDERWERP
Procesvoorstel 'Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden'
SAMENVATTING
Heemstede is een groene gemeente. In het Coalitieakkoord 2018-2022 onderschrijft het
College het belang van duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit. Daaruit komt
voort de Verkenning ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden’. Deze visie
verbeeldt de inspanningen die de gemeente en maatschappelijke organisaties verrichten als
het gaat om ecologie in Heemstede. Hierbij worden ook kansen geïnventariseerd voor
klimaatadaptatie.
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het proces om te komen tot een visie op ecologie in Heemstede, zoals
beschreven in het procesvoorstel 'Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden' (bijlage)
2. Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te
maken (B-stuk).
JURIDISCH BELEIDSKADER
De Visie op ecologie in Heemstede dient als verdiepingsslag op het bestaande
Groenbeleidsplan 2014 van de gemeente Heemstede. In de Wet Natuurbescherming is
vastgelegd hoe de optimale levensomstandigheden te kunnen bieden aan plant en dier.
AANLEIDING
Heemstede is een prachtige gemeente met waardevolle groene locaties. Een groen dorp
draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en bevordert het welzijn en de
volksgezondheid. Een groen dorp biedt een thuis voor diverse plant- en diersoorten.
Het Coalitieakkoord 2018-2022 onderschrijft het belang van duurzaamheid en het verhogen
van de biodiversiteit. Heemstede heeft een verantwoordelijkheid voor het bevorderen van
biodiversiteit. Tevens kan een groen dorp veranderingen van het klimaat beter opvangen.
De gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid de biodiversiteit te
beschermen, is verantwoordelijk voor het lokale beheer van de openbare ruimte en kan dan
ook met actief beleid een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van deze (lokale)
biodiversiteit.
De nieuwe visie wordt ingebed in de actualisatie van het Groenbeleidsplan dat is vermeld in
de Kadernota 2020-2023, vastgesteld door de Gemeenteraad op 27 juni 2019. De visie op
ecologie sluit aan bij rijks- en provinciaal beleid zoals het Natuurnetwerk Nederland om
natuurontwikkeling en verbindingen te stimuleren.
AANPAK
Het huidige beleid van gemeente Heemstede heeft al oog voor ecologische waarden. Een
integrale benadering en visie op ecologie is er nog niet. De integrale benadering bestaat uit
twee fasen. Dit proces wordt begeleid door een extern bureau met expertise op zowel
onderwerp als proces (Natuurlijke Zaken van Landschap Noord-Holland).
Fase 1
De eerste fase is het net ophalen (zoals (inter)nationale ecologische doelen, huidig relevante
beleidsdocumenten, geformuleerde (interne en externe) waarden, doelen en speerpunten).
Uitkomst van de eerste fase is een basisscan, welke de basis vormt voor twee Ecologie
Cafés die in 2019 worden georganiseerd voor het maatschappelijk veld en betrokken
inwoners van Heemstede. Daarnaast geeft de scan inzicht in de benodigde (aanvullende)
ecologische onderzoeken.
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Fase 2
De tweede fase is het daadwerkelijk uitvoeren van de Ecologie Cafés, het verzamelen van
input (de ‘verhalen’, extra aandachtspunten en kansen) en te komen tot een visie op
ecologie.
De visie vormt input voor (groen)beleidsplannen en als separaat document en verbeeldt de
inspanningen die gemeente en maatschappelijke organisaties verrichten als het gaat om
ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden.
Vervolgtraject
Bepaalde maatregelen ter bevordering van ecologie kunnen in het lopend beheer worden
meegenomen en kunnen vanaf begin 2020 in uitvoering. Aanvullende ecologische
onderzoeken en nieuwe uitvoeringsplannen worden in 2020 in een uitvoeringsplan in beeld
gebracht. Hiervoor is budget beschikbaar binnen de bestaande begroting.
MOTIVERING
1.1 Het beschreven proces zorg voor een zorgvuldig geformuleerde visie op ecologie
Door gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen de gemeente en die van
betrokken organisaties, zoals IVN, MEERGroen en Landschap Noord-Holland en externe
expertise op proces en inhoud (Natuurlijke Zaken van Landschap Noord-Holland), kan een
duidelijke, breed gedragen visie worden geformuleerd. Dit document vormt de basis voor
verdere verankering van ecologische waarden in beleid en beheer.
1.2 Organisaties met kennis en kunde worden nadrukkelijk in het proces betrokken
Gedurende het proces dragen organisaties bij met kennis en kunde. Door in dialoog te gaan
met het maatschappelijke veld en betrokken inwoners ontstaat een visie dat als basis geldt
voor verdere beleids- en beheerplannen.
1.3 Er ontstaat een breed draagvlak voor de visie op ecologie in Heemstede
Door de betrokken organisaties en inwoners van Heemstede te vragen mee te helpen met
het verwoorden van uitgangspunten, aandachtspunten en kansen op ecologische waarden
ontstaat draagvlak en verbondenheid met de visie op ecologie in Heemstede.
FINANCIËN
Er is € 10.000,- beschikbaar vanuit de begroting en voldoende voor fase 1 & 2. Voor het
vervolgtraject wordt begin 2020 een plan opgesteld waarvoor budget binnen de begroting
beschikbaar is.
PLANNING/UITVOERING
Zie procesvoorstel.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Inwoners van Heemstede zijn erg betrokken bij hun leefomgeving.
DUURZAAMHEID
Duurzaamheidseisen vormen van basis van de ‘Visie op ecologie in Heemstede: Van Nature
Verbonden’.
BIJLAGEN
 Kenmerk 717979: Procesvoorstel Visie op Ecologie in Heemstede
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