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Kennisnemen van  
De stand van zaken omtrent biodiversiteitsbeleid naar aanleiding van de motie regionaal 
biodiversiteitsbeleid d.d. 12 november 2019. 
 
Inleiding 
In oktober 2019 heeft de Stichting biodiversiteit Riel- Goirle (hierna genoemd B-team) het 
biodiversiteitsbeleid onder de aandacht gebracht bij de verschillende fracties van onze 
gemeenteraad. Dat heeft geleid tot een motie op 12 november 2019. De insteek daarbij is dat de 
drie GHO-gemeenten samen met hun B-teams een biodiversiteitsbeleid opstellen met basiskwaliteit 
natuur als uitgangspunt. In deze notitie informeren wij u over de stand van zaken. 
 
Informatie 
De motie is in Goirle en in Hilvarenbeek vastgesteld maar in Oisterwijk is er een amendement aan 
toegevoegd. Daarbij is gesteld dat de B-teams trekker zijn van dit initiatief en dat de gemeenten 
faciliteren. Het B-team Goirle was voornemens om deze zomer een brainstorm-bijeenkomst te 
organiseren maar dat is door de corona-maatregelen nog niet gelukt. Het B-team Goirle is nu wel 
bezig om met de andere B-teams een voorzet te doen voor een biodiversiteitsbeleid. Daarbij 
worden de ambities beschreven op het gebied van biodiversiteit en er wordt gekeken welke 
maatregelen nodig zijn om de ambities te realiseren.  
Op basis daarvan gaan we als GHO-gemeenten met de B-teams in overleg om te kijken wat 
realistisch en haalbaar is, en op welke termijn. 
Vervolgens wordt gekeken wat er nodig is om de maatregelen uit te voeren. Dat kan variëren van 
beleidsaanpassingen of aanpassingen in onderhoudscontracten tot eenmalige 
omvormingsprojecten in de openbare ruimte of communicatie met inwoners.  
De mogelijkheden op hoofdlijnen worden aan de wethouder voorgelegd. 
 
Parallel daaraan wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie Goirle. Daarin wordt de basiskwaliteit 
natuur ook als input meegenomen.  
 
 Vervolg 

• Bestuurlijk vervolg: het voorstel van de B-teams zal met de betreffende wethouders 
worden besproken 

• De raad wordt via een RIB op de hoogte gesteld van de voortgang. Als het leidt tot 
beleidsaanpassingen of strategische keuzes, dan worden die uiteraard ook aan de raad 
voorgelegd. 
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