
Biodiversiteitsherstel woorden en daden 

Betreft:’de motie Biodiversiteitsherstel zoals ingediend door PvdA en Arbeiderspartij”  

Waar draait het om.  
Het gaat niet goed met de biodiversiteit daar willen we raadsbreed iets aan doen. 
Daar hebben we beleidsmatig ook wat aan gedaan, de nota groen die we met z’n allen 
hebben vastgesteld is daar het bewijs van.  
Dan zijn we toch klaar als gemeenteraad kan je denken, de uitvoering is aan het 
college, laat het college niet na ons aan als gemeenteraad aan te herinneren. Maar de 
raad heeft ook een controlerende taak. Is de uitvoering in lijn met het uitgezette 
beleid. De motie, die eerlijk gezegd beter geformuleerd had kunnen worden, draait er 
om dat we als raad ook kunnen controleren in welke mate ook uitvoering is/wordt 
gegeven aan het afgesproken beleid. Met name op dat punt zijn er als het 
biodiversiteit betreft nogal wat vragen te stellen. De raad wordt nu af en toe 
geconfronteerd met vragen van bewoners maar een structurele terugkoppeling over 
de realisatie van e.e.a ontbreekt.  

In Goirle is er sprake van een waterscheiding tussen beleid en uitvoering. Pas in de 
uitvoering blijkt echter of: 
-er anders gemaaid wordt 
-de humus bladlaag wordt beschermd 
-er andere streekeigen bomen en heesters worden gepland 
-b.v: Amerikaanse eiken worden afgewisseld met andere bomen 
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-bermen zijn aangelegd met de juiste grassen en bloemen 
-wadi’s niet alleen watertechnisch worden aangelegd maar ook biodivers 
-de pachtovereenkomst overbemesting en gebruik van gif tegengaat 

Dat alles is nu in Goirle het grote probleem. De wijze waarop de contractering, 
uitvoering en toezicht met o.a. de Diamantgroep en andere uitvoerders is geregeld 
zorgt nu voor behoud van ellende op het punt van biodiversiteit.  

Er worden nog steeds rododendrons geplant, er wordt nog steeds met de verkeerde 
grassoorten gewerkt er wordt nog steeds veel te kort bij de grond gemaaid waardoor 
heesters en planten niet tot hun recht kunnen komen en er worden nog steeds bomen 
en heesters gepland die niet kunnen groeien op de plekken waar ze voorzien zijn of 
juist weer een versterking van het monotone beeld versterken. Er is ook nog steeds 
geen beleid om agressieve exoten zoals de Japanse duizendknoop te verwijderen. 
 

Daarom moet de aansturing van de uitvoering drastisch verbeteren, edoch daar gaan 
we als raad niet over waar we wel over gaan is dat we kunnen bepalen hoe we willen 
controleren dat het beleid dat we voorstaan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. We 
gaan nu pas aan de slag met het nieuwe groenbeleid. Maar het is de uitvoering van 
het vorige plan die noodzakelijk maakt dat we nu beter kunnen monitoren op welke 
wijze uitvoering wordt gegeven aan het door ons gewenste biodiversiteitsherstel. Dat 
is de kern van de motie wat Pro Actief Goirle betreft. We hopen dat de motie in die zin 
wordt overgenomen door het college. 

Een tweede punt betreft het beoordelen van nieuwe initiatieven en het effect op 
biodiversiteit. Zowel het plan Anna als het zonnepark Beekse dijk zijn voorbeelden van 
initiatieven waar afwegingen gemaakt over de effecten van het initiatief. Dat is niet 
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geregeld in de nota Groen maar moet wel worden meegenomen als we het over 
biodiversiteitsherstel hebben. Hierboven een collage van voorbeelden van wat er 
bedoeld wordt waar het, het gemeentelijk groenbeleid betreft. Hieronder een 
voorbeeld van uitvoering waarvan je, je kunt afwegen of dat de bedoeling van de 
gemeenteraad als beleidsmaker was. 

De wal aan de Rilaerse baan maakt deel uit van de Groene hoofdstructuur van de 
gemeente inclusief de bocht naar de Guido Gezelle laan. Een stuk is verkocht op de 
hoek. Bepaal zelf zelf of dit nu de bedoeling was van ons Goirlese beleid en of dit zo 
maar moet kunnen en wie een vergunning heeft afgegeven voor zo’n schutting. 

Bijschrift


