Maatschappelijk doel 2:
Kaag en Braassem heeft een biodiverse omgeving

Wat willen we bereiken?
▪ Bodemdaling in het agrarisch veenweidegebied wordt tegengegaan
▪ De biodiversiteit binnen onze gemeente wordt vergroot
▪ Zorgdragen voor meer CO²-compensatie
Wat gaan we ervoor doen?
Samen met de LTO, ODWH en regiogemeenten ontwikkelen van maatregelen
en experimenten om bodemdaling tegen te gaan met behoud van de
agrarische functie of een andere toekomstige functie
Bewustwording onder agrariërs vergroten door het organiseren van minimaal
één klimaattafel per jaar
Inzichtelijk maken van huidige biodiversiteit in Kaag en Braassem en opstellen
actieplan
We volgen actief de initiatieven en onderzoeken binnen het Groene Hart om
bodemdaling van veenweidegebieden tegen te gaan, waaronder de Green
Deal Bodemdaling.
Het maaibeleid aanpassen op biodiversiteitsdoelstellingen
Project Aanleggen/afronden realisatie Ghoybos
Hoe meten/weten we dat?
Aantal bomen in de gemeente
Hagen (in meter)
Bos (in km2)
Bosplantsoen (in km2)
Gras / Gazon (in km2)
Gras / Berm (in km2)
Gras / Bloemrijk (in km2)
Heesters (in km2)

2018
9.601
9.800
0,1147
0,073
0,221
0,551
0,0185
0,1437

2020

2019
9.585
11.620
0,101
0,061
0,194
0,379
0,045
0,134

2021

2022

2020
9584
- ***
0,0627*
0,06*
0,167**
0,309**
0,046**
0,163

2021

* op dit moment is 0,02 km2 areaal bos(plantsoen) niet gedefinieerd
** op dit moment is 0,12 km2 areaal gras/berm niet gedefinieerd
*** In het afgelopen jaar is het gemeentelijke areaal in Geovisia nauwkeuriger in kaart gebracht door een
koppeling met de BGT. Hierdoor moet er echter handmatig nog worden gedefinieerd omdat er “lege” vlakken zijn
ontstaan. Wij verwachten daarom dat in 2021 een nog nauwkeuriger beeld kan worden gegeven van het areaal.

Wat mag het kosten? (overheveling vanuit het DIN)
▪ Ambtelijke inzet Energieakkoord (2020 t/m 2025)
- Realiseren van andere manieren van inzamelen en scheiden van afval bij scholen en
sportverenigingen
▪ Bijdrage aan Energieakkoord Holland Rijnland (2020 t/m 2025)

€ 40.000

€ 26.794

