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Hoe werkt de Landschap- biodiversiteitsregeling v.d. Provincie, hoeveel subsidie kan
Bronckhorst verwachten?
Antwoord:
Er kan door de gemeente maximaal € 200.000,= subsidie aangevraagd worden bij de
provincie. Deze subsidie kan in 4 jaar worden besteed. De eigen bijdrage van de gemeente
is in het gedeelte van het Nationaal Landschap de Graafschap 25%, daarbuiten is het 50%.
De subsidie is bedoeld voor ondersteuning van initiatieven en uitvoeren van maatregelen
door particulieren of particuliere groepen op eigen grond. De subsidie is niet bedoeld voor
de aanleg van bijvoorbeeld landschapselementen of herstel van bomenlanen op
gemeentegrond (weigeringsgrond 4.6.2. lid c). Ter onderbouwing van een subsidieaanvraag
moet een projectplan worden opgesteld (4.2.2.lid d).
Bos- en landgoedeigenaren kunnen zelf subsidie aanvragen.
Vraag: technisch

Effect van het bermbeheer, welke partijen zijn hierbij betrokken, we zien in de
stukken dat u met diverse partijen overleg heeft gevoerd, kunt u ons de gespreksverslagen overleggen?
Antwoord:
Specifiek voor het effect van het bermbeheer zijn er nog geen bijeenkomsten
georganiseerd. De inbreng over het bermbeheer kunt u lezen in bijlage 4. Participatie. Alles
wat er over bermenbeheer is ingebracht, is opgenomen in deze tabel.
Voor het opstellen van het Biodiversiteitsplan zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. Op
het Klimaatfestival is actief geworven voor de bijeenkomsten bij mensen die interesse
toonden in het door de gemeente op te stellen plan. Ook zijn alle bekende verenigingen en
organisaties uitgenodigd. o.a. Natuurmonumenten, landschapsbeheer Gelderland,
waterschap, bijenstichting, LTO, vlinderwerkgroep, Ver. Bomenbelang, IVN). In totaal zijn
ca. 60 personen van verschillende verenigingen en organisaties benaderd. Van deze twee
avonden zijn geen aparte verslagen gemaakt, maar de inbreng is verwerkt in het plan.
Vraag: technisch

Bomen beleid wat is reactie van bomenstichting
Antwoord:
Wij nemen aan dat u de Vereniging Bomenbelang bedoelt. Er is nog geen specifiek contact
opgenomen met de vereniging over het aanpassen van het bomenbeleid. Er is 1x per
kwartaal overleg met de vereniging. Wij gaan de vereniging maar ook anderen groepen
betrekken bij het aanpassen van het beleid.

Vraag: technisch

Wat vinden onze inwoners van de geplande hooilanden in Zelhem? Wat houdt
hooiland beheer precies in en is er overleg geweest met de bewoners in de kern
Zelhem en is daar een verslag van?
Antwoord:
De Soortenatlas is opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau. De opdracht aan het
bureau was om een advies te geven over mogelijkheden voor het verhogen van de
biodiversiteit van het gemeentelijk groen in de kernen. De kansen voor openbaar groen zijn
beschreven in hoofdstuk 4.2.2..Een voorbeeld van deze mogelijkheden is uitgewerkt voor de
kern Zelhem. Er is nog geen concreet plan gemaakt. Wanneer wij starten met het opstellen
van een concreet plan wordt dit gecommuniceerd met de bewoners.
Vraag: bestuurlijk

0,5 fte aan handhaving, wat of hoe gaat men handhaven?
Antwoord:
De formatie van 0,5 fte is reeds opgenomen in het Handhavingsplan 2018.

