
                      

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde  

Aan: College van B&W  

Van: D66, PvdA 

Datum: mei 2020 

Onderwerp: biodiversiteit  en natuurbeleid in Zwolle 

Op vrijdag 28 februari 2020 vond de miniconferentie Groenbeheer plaats in het 

Stadhuis van Zwolle. Dit was een drukbezochte bijeenkomst waarin verschillende 

onderwerpen rond natuur aan de orde kwamen: ecologisch bermbeheer, vlinders, 

biodiversiteit en de bomenverordening. Het lijkt relatief goed te gaan met de 

biodiversiteit in Zwolle, maar net als overal staat de natuur ook hier onder druk en 

kunnen er nog veel verbeteringen doorgevoerd worden in beleid en uitvoering.  

Momenteel heeft de gemeente naar de mening van D66 en PvdA onvoldoende 

controleerbaar beleid op het gebied van biodiversiteit behalve de ambities en doelen 

zoals opgenomen in de begroting en de Groene Agenda waarin echter geen 

meetbare doelen zijn opgenomen. PvdA en D66 vinden het belangrijk dat er concreet 

beleid ontwikkeld wordt op het gebied van de versterking van de biodiversiteit. Ook 

vinden beide partijen het belangrijk dat de kennis en verbeterpunten die tijdens de 

miniconferentie naar voren kwamen, met enige vaart opgepakt worden en stellen 

daarom de volgende vragen:  

1. Hoe kijkt u naar de huidige kwaliteit van de biodiversiteit in Zwolle? En op 

welke gegevens en normen baseert u die kwaliteitsbeoordeling? 

2. Welke concrete stappen en verbeteringen op het gebied van versterking, 

behoud en beheer biodiversiteit gaat het college o.a. naar aanleiding van de 

conferentie doorvoeren?  

3. Kunt u aangeven welke planning daarbij hoort? 

4. Kunt u aangeven wat dit vraagt in de uitvoering, o.a. op het gebied van 

beheer? Dit is ook van belang voorpartners zoals ROVA. 

5. Is het college bereid actueel natuurbeleid gericht op het versterken van de 

biodiversiteit op te stellen en aan de raad voor te stellen? En zo ja, wanneer 

kunnen we dit verwachten? 



6. Op welke manier worden andere beleidsterreinen hierbij betrokken, immers de 

integrale aanpak is hier cruciaal? 

7. Op welke manier wilt u de Zwolse organisaties (bijv. natuurverenigingen, 

wijkorganisaties, onderwijs) hierbij betrekken? 
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