Motie
Vervolgstappen voor het herstel van biodiversiteit
Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Goirle, in vergadering bijeen op 29 maart 2022,

vraagt het college:
1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van biodiversiteit, op basis van een met de
gemeenteraad te bespreken streefbeeld voor 2030 en zich daarbij te laten inspireren door
het streefbeeld 2030 van de biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk;
2. deze kaders, die aansluiten bij het landelijke biodiversiteitsbeleid, op te stellen in
samenspraak met de drie biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en met
deze drie gemeenten zoveel mogelijk samen te werken;
3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete voorstellen te doen voor
tussentijdse meetbare doelen voor biodiversiteitsherstel en voor het bewaken van die
doelen;
4. met de raad eenmalig een gesprek te voeren over de vraag: hoe kunnen we de
betrokkenheid van inwoners en stakeholders bij het herstel van biodiversiteit vergroten?;
5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en
Oisterwijk te faciliteren (denk aan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte).

en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting
Constateringen
●

De B-teams zetten zich al sinds 2006 (Oisterwijk), 2007 (Hilvarenbeek) en 2008 (Goirle) in
als kundige, kritisch-constructieve samenwerkingspartners voor de drie gemeenten.

●

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van Goirle de motie ‘Regionaal
biodiversiteitsbeleid’ aangenomen. Hierin onderschrijft de raad de intentie tot samenwerking
van de B-teams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarbij verzoekt de raad het college
om ‘basiskwaliteit natuur’ als uitgangspunt te nemen voor regionaal biodiverstiteitsbeleid,
samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Ook wordt aan het college gevraagd
om het regionaal biodiversiteitsbeleid samen met de drie B-teams op te stellen.

●

In de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn eind 2019/begin 2020 moties van gelijke
strekking aangenomen.

●

Op 3 februari 2022 is de motie ‘Vervolgstappen voor het herstel van biodiversiteit’ unaniem
aangenomen door de gemeenteraad in Hilvarenbeek (behandeling Oisterwijk volgt nog).

●

In de afgelopen jaren hebben de drie B-teams intensief samengewerkt aan een gezamenlijk
streefbeeld.

●

Biodiversiteit is een van de ambities in het Goirlese Programma Groen (2021);

●

Biodiversiteit sluit aan bij meerdere Global Goals in de Omgevingsvisie Goirle (2021);

Overwegingen
●

Biodiversiteit staat onder druk. Beleid is nodig om te voorkomen dat de komende decennia
planten- en diersoorten uitsterven.

●

Sinds het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2018) staat ‘herstel’ op de agenda: de
neergang stoppen is niet voldoende, de lijn moet weer omhoog.

●

Lokale samenwerking en onderlinge uitwisseling met inwoners, scholen, agrariërs,
ondernemers, B-teams en natuurverenigingen is belangrijk om successen te behalen.

●

Biodiversiteit kan ook op andere beleidsterreinen helpen, zoals weergegeven in het
Beleidskader Gezondheid 2021-2030 van de provincie Noord-Brabant.

●

Herstel van biodiversiteit vraagt binnen het gemeentelijk apparaat en in de lokale
samenleving investeringen in bewustwording, kennis en ‘omdenken’;

●

De gesprekken tussen leden van het B-team en de Goirlese, Hilvarenbeekse en Oisterwijkse
fracties in oktober/november 2021 hebben een gevoel van urgentie zichtbaar gemaakt en
het besef dat herbezinning nodig is bij gangbare afwegingen.

●

De gemeenteraad wil structureel betrokken blijven bij de voortgang.

●

Deze motie is een vervolg op de eerder aangenomen motie ‘Regionaal diversiteitsbeleid’.

●

Met een streefbeeld voor 2030 kan de raad concrete vervolgstappen maken voor het herstel
van biodiversiteit.

