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Bijlagen

B & W d.d.:

9-5-2017

Besloten wordt:
1
De Aandachtsoortenlijst
2

Flora vast te stellen;

de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:
Financiële gevolgen voor de gemeente?

Nee

Begrotingswijziging

Nee

Voorstelopenbaarmaking
~

conform Wet Openbaarheid

Bestuur (Wob)

De nota en het besluit openbaar te maken

D De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
D De nota en het besluit openbaar te maken nadat

D De nota en het besluit openbaar te maken, behalve ...
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Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

o

De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgevingl Bekendmaking
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Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking

Nee

conform Awb

ADVIESRADEN:
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte

Ja

gesteld?

Toelichting
Inleiding
In 2013 is de door de raad breed gedragen Werkwijze Ecologie vastgesteld. Daarin staat dat Rode Lijst
soorten, deze hebben geen juridisch beschermde status, dezelfde aandacht krijgen als beschermde
soorten (blz. 24 punt 20). Met het ingaan per 1 januari 2017 van de nieuwe Wet natuurbescherming is dit
actueel geworden. In de Flora- en faunawet waren er 102 landelijk beschermde plantensoorten waarvan er
onder de Wet natuurbescherming 22 soorten over zijn gebleven. In Deventer zelf zijn nog maar drie
beschermde soorten aan te treffen. De afgevallen soorten zijn allemaal Rode Lijst soorten. Daar komt bij
dat in de door ons gehanteerde gedragscode 'Bestendig beheer en onderhoud
groenvoorzieningen' (waarbij schade aan populaties van beschermde dieren en planten voorkomen
wordt), de eertijds beschermde soorten daarmee ook zijn afgevallen. Door het aanwijzen van de
aandachtsoorten, maken wij duidelijk dat er veel meer soorten beschermingswaardig zijn, en kunnen wij
onze huidige manier van bestendig beheer voortzetten én geven wij invulling aan de wens van de
gemeenteraad om meer ruimte te bieden aan de natuur, zonder dat er meteen financiële gevolgen zijn.

Beoogd resultaat
Door het vaststellen van een lijst met aandachtssoorten kan Het Groenbedrijf haar huidige beheer
continueren. De aandachtsoortenlijst geldt voor onze eigen projecten en beheer. Vaststelling is nodig om
het aan de bestekken van het Deventer Groenbedrijf toe te kunnen voegen. Bovendien is van belang dat
die soorten er ook bestendig in zitten. Hierdoor kan het Groenbedrijf rekening houden met de soorten uit
de lijst die in door de gemeente beheerde terreinen voorkomen, zoals zij altijd al deden. De rijke flora in
Deventer is ontstaan door de manier waarop bestendig beheer uitgevoerd is. Het doel is om de
ecologische waarden, die in Deventer in de afgelopen decennia zijn opgebouwd, te behouden. Het verlies
van deze waarden is kapitaalsvernietiging en zou op weerstand stuiten van de wensen van de raad,
natuurverenigingen en burgers.

Kader
• Nieuwe Wet natuurbescherming
• Gedragscode 'Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen'
• Werkwijze Ecologie

Argumenten

voor en tegen
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Vanaf 1 januari 2017 zullen er minder soorten beschermd zijn als in de Flora en faunawet. Door
de soorten in de aandachtsoortenlijst een beschermde status te geven, kan het beheer echter op
dezelfde manier gecontinueerd worden.
Het beschermen van de aandachtsoorten is eigen beleid: we hebben het zelf in de hand. De
provincie en/of het rijk zijn dus niet nodig in verband met ontheffingen of anderszins vergunningen.
De toekomstige Omgevingswet geeft ruimte voor een lokale afweging van alle belangen. De lijst
met aandachtssoorten is daarbij een onderdeel van een zorgvuldige afweging en geeft invulling aan
de manier waarop Deventer werkt.
Door op dezelfde manier te blijven werken, verandert er niets aan de beeldkwaliteit en biodiversiteit.
Bij de huidige ecologische manier van werken wordt namelijk maaisel afgevoerd waarmee de
beeldkwaliteit op orde blijft.
Het bestek en de maairoutes hoeven niet te veranderen, dit bespaart de moeite als het bestek wél
veranderd zou moeten worden.
In de meeste gevallen zijn er geen financiële consequenties. In enkele gevallen, met name in eigen
bouwprojecten, moeten vooraf meer soorten worden onderzocht. De extra kosten als gevolg
daarvan zijn verwaarloosbaar, omdat er in het kader van de Natuurwet hoe dan ook onderzoek
uitgevoerd moet worden.
Het leidt niet tot vertraging van projecten. Het onderzoek naar de extra soorten maakt onderdeel uit
van het onderzoek dat toch al wordt uitgevoerd en kost dus geen extra tijd. En als er bepaalde
planten verplaatst moeten worden, is dat geen ingewikkelde, tijdrovende operatie.

Als deze lijst niet wordt vastgesteld kunnen enkele terreinen in theorie goedkoper worden beheerd,
namelijk door het maaisel (en zwerfvuil) te laten liggen. In de praktijk wordt het maaisel echter altijd
afgevoerd, met name om het er netjes uit te laten zien.

Extern draagvlak

(partners)

De aandachtsoortenlijst is in overleg met de Adviesraad Natuur en Milieu, het Groenbedrijf en onze
groenmedewerkers opgesteld. In het overleg is de conclusie getrokken dat de soorten op de lijst, de meest
beschermingswaardige soorten betreffen in Deventer en in de uitvoering niet tot nauwelijks op praktische
bezwaren zal stuiten.

Financiële consequenties
Geen, in principe wordt de huidige manier van werken (maaien en gras afvoeren) bestendigd, waardoor de
dienstverleningsovereenkomst met het Deventer Groenbedrijf niet hoeft te worden aangepast. De
aandachtssoorten komen met name in de bermen en in bloemenweides voor en nauwelijks in potentiële
ontwikkelingslocaties. Mocht in deze laatste locaties de soort toch opduiken dan is het een kwestie van
uitspitten en een goede hervestigingslocatie vinden. De financiële consequenties daarvan zijn nihil.

Aanpak/uitvoering
Na het vaststellen van de aandachtsoortenlijst wordt deze door het Groenbedrijf geimplementeerd in de
uitvoering van het Plan van Aanpak uit de 'Gedragscode Bestendig beheer en onderhoud
groenvoorzieningen' ten behoeve van het beheer.
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