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stadhuis, Leiden
Advies over biodiversiteit
Leiden, juni 2010
Aanleiding
Dit Jaar 2010 is door de VN uitgeroepen tot het Internationale jaar van
de Biodiversiteit.
Biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten- en diersoorten op aarde,
heeft een eigen, intrinsieke waarde. Maar ook wordt steeds duidelijker
het belang van biodiversiteit voor de samenleving. Biodiversiteit speelt
een belangrijke rol bij verschillende ecosysteemdiensten. Zo is de
productie van voedsel, medicijnen en zoet water mede afhankelijk van
biodiversiteit, en hechten veel mensen recreatiewaarde en esthetische
waarde aan biodiversiteit.
Leiden heeft zich aangesloten bij de Coalitie Biodiversiteit 2010 1) en de
“Verklaring van Amersfoort” getekend. Daarin heeft ze beloofd mee te
werken aan draagvlak voor biodiversiteit , concrete acties te stimuleren
en innovatieve oplossingen te zoeken voor het verlies aan biodiversiteit.
Leiden heeft, bij monde van wethouder Steegh, bovendien uitgesproken
Biodiversiteitshoofdstad van Europa te willen worden.
Het geeft de ambitie weer om nog meer groen- en natuurprojecten te
starten en deze onder de aandacht te brengen. Leiden beschikt al over
een uniek museum: Naturalis. Door de fusie met andere instellingen tot
‘Nederlands Centrum voor Biodiversiteit’ 2) ontstaat daar een
natuurhistorische collectie van wereldformaat.
De Leidse Milieuraad steunt de gemeente in haar ambitie en ziet die
graag resulteren in goede resultaten. De zorg van de LMR is echter dat
het biodiversiteitsjaar blijft steken in goede bedoelingen.
Bevinding
Het onderwerp biodiversiteit leeft ook onder de bevolking. Vorig jaar is
door een regionale werkgroep een gezamenlijke visie Biodiversiteit in en

om Leiden 3), voor en door burgers, opgesteld. Uit een aantal goed
bezochte bijeenkomsten (Lekker Groen rond Leiden 4)) in Teylingen,
Leiden en bij Naturalis zijn al diverse initiatieven ontwikkeld. De burgers
willen een sterkere betrokkenheid en ondersteuning van het Leidse
gemeentebestuur, dat ook een coördinerende rol naar omliggende
gemeenten kan vervullen.
Wat nodig is, is een bestuurlijke trekker van het
biodiversiteitsprogramma en een sterke uitvoeringsorganisatie. De
LMR vraagt het college de regie in handen te nemen en ervoor te zorgen
dat in dit biodiversiteitsjaar ook een aantal zaken wordt uitgevoerd.
Daarbij bestaat bij de LMR zorg dat de gekozen projecten niet leiden tot
duurzame resultaten.
De LMR pleit er krachtig voor dat de gemeente goed gebruik maakt van
de initiatieven die bij de burgers leven en hen daarin stimuleert. Maak
het biodiversiteitsjaar tot een succes!
Advies
De LMR doet daarom de volgende aanbevelingen:
• Benoem de portefeuillehouder leefomgevingskwaliteit tot trekker
van het programma Biodiversiteit in het College, zodat bestuurlijke
betrokkenheid verankerd wordt.
• Zorg voor een programma-bureau en servicepunt, dat de uitvoering
van concrete projecten coördineert en waar burgers betrokken en
ondersteund worden bij de uitvoering van projecten.
• De LMR adviseert de gemeente om vooral in te zetten op projecten
die blijvend resultaten opleveren voor een brede doelgroep van de
bevolking. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van de groene
route tussen Naturalis en Hortus: maak in die route duidelijk wat
het belang van de biodiversiteit is. Een ander voorbeeld is het
sluiten van de groene ring rond Leiden, en de realisatie van een
rondwandeling langs de binnenrand van de singels. De stad kan
worden verbonden met de groene omgeving door het opwaarderen
en vergroenen van de uitvalsroutes voor wandel-en fietsverkeer
langs Vliet, Haarlemmertrekvaart, Zijl en Rijn.
• Naast de ontwikkeling van nieuwe groene verbindingen adviseert
de LMR de gemeente in te zetten op behoud van het resterende
groen in en om Leiden. De LMR is blij met de keuze van de
gemeente voor het groen houden van de Oostvlietpolder; zij
adviseert de gemeente om ook in te zetten op het groen houden

van de zuidrand (Rijnlandroute). Ook dient de aanwezige
groenstructuur beter (planologisch) beschermd te worden..
Leendert Jonker
Voorzitter van de Leidse MilieuRaad

Achtergrondinformatie
1. Coalititie 2010 Biodiversiteit en de “Verklaring van Amersfoort”
2. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis
3. Gezamenlijke visie Biodiversiteit in en om Leiden, voor en door
burgers,
12 juni 2009, met ondersteuning van Gemeente, Provincie en
Milieudienst.
4. Lekker Groen rond Leiden Regionale conferenties in Naturalis en
verslagen van bijeenkomsten in Teylingen en Leiden (Regionale
werkgroep Biodiversiteit).

