Leiden, 24 oktober 2018

PERSBERICHT

Vandaag heeft de Leidse Milieuraad advies uitgebracht over de biodiversiteit in het Bio Science Park.
De milieuraad is te spreken over de wetenschappelijke inhoud van het rapport maar maakt zich zorgen over
het realiseren van de goede intenties. Daardoor kan het rapport mogelijk leiden tot “window dressing”.
Het rapport is gebaseerd op drie niet goed geïntegreerde masterplannen die niet goed sporen met de inventarisatie van de wenselijke maatregelen. De uitvoering van de masterplannen heeft al tot een afname van de
biodiversiteit in het gebeid geleid. De milieuraad pleit er daarom voor eerst een nieuw consistent masterplan
voor het gehele gebeid te maken, waardoor versnippering voorkomen wordt en de in het rapport geïnventariseerde maatregelen beter tot hun recht kunnen komen.
De milieuraad maakt zich zorgen over de doorzettingsmacht van de gemeente. Het rapport gaat uit van “eerst
grond uitgeven (door de gemeenten en de universiteit om erop te bouwen) en daarna schade aan biodiversiteit
zoveel mogelijk compenseren”. Naar het oordeel van de milieuraad moeten al bij de uitgifte van bouwlocaties
voorwaarden worden gesteld voor een zo groot mogelijke biodiversiteit. Compensatie achteraf is immers doorgaans een minder effectieve oplossing.
Bij de invulling gaat het eerst om de keuze van ecosystemen die horen bij het historische landschap en de bestaande natuurwaarden. Soortenrijkdom volgt uit de ecosystemen, niet omgekeerd.
De milieuraad vindt het erg belangrijk dat natuurorganisatie en vrijwilligers ingeschakeld worden bij het beheer
en het monitoren van de biodiversiteit. Naar het oordeel van de milieuraad zijn natuurorganisaties tot dusverre
te beperkt vertegenwoordigd geweest bij voorstellen om natuurinclusief te bouwen, een goede communicatie
op te zetten en bij het creëren van draagvlak.
Het advies is te downloaden van de website van de Leidse Milieuraar: www.leidsemilieuraad.nl
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Ron Bosman, telefoon: 06 – 4439 3268, of 071 – 5766 780;
of Aldo Bouman, telefoon: 06 - 4995 2090
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