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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
1.

2.

Zo nodig beperkte dekking te zoeken binnen de portefeuille Duurzaamheid, Water en
Natuur en Openbare Ruimte voor noodzakelijke investeringen op het gebied van
biodiversiteit, ten einde de beoogde besparingen in het groenonderhoud te realiseren en
achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen;
Op termijn de kosten voor investeren en behouden van biodiversiteit zo veel mogelijk op te
nemen in de reguliere budgetten zoals die van het beheerplan Groen en eventuele
vervangingsinvesteringen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De biodiversiteit in Nederland onder grote druk staat.
2. De biodiversiteit van groot belang is voor de kwaliteit van de leefomgeving en een gezond ecosysteem, en daarmee voor
de waarde van onze natuurgebieden.
3. De biodiversiteit ook van waarde is voor de landbouw, bijv. door kwaliteits- en diversiteitsverhoging van planten die
dienen als natuurlijk veevoer, en bij natuurlijke bestrijding van schadelijk ongedierte.
Voorts overwegende dat:
4. Voor het investeren in biodiversiteit op dit moment geen budget is opgenomen voor de periode 2022-2025.
5. De beperkte budgetten uit het verleden grotendeels zijn opgegaan aan ongeplande calamiteiten zoals investeren in
bestendige en duurzame bestrijding van de eikenprocessierups.
6. Binnen Samen Sneller Duurzaam 75% van het budget aan WattNu wordt besteed en daardoor slechts 25.000 euro
resteert voor alle overige activiteiten en projecten op het gebied van duurzaamheid, waarbij maar een heel klein deel op
dit moment bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit.
7. Het goed zou zijn om, net als bij duurzaamheid, biodiversiteit nader te integreren in de beleidsvoering en plannen en
projecten, en de besparingen of benodigde meerkosten te verwerken in de reguliere budgetten.

