Amendement Biodiversiteit
Registratienummer:
Agendapunt
Datum

: Programmabegroting 2020
: 7 november 2019

De fractie van : D66 West Betuwe

De raad van de gemeente West Betuwe op 7 november 2019 in vergadering bijeen,
overwegende dat:
•
•
•

biodiversiteit niet voorkomt in de programmabegroting 2020;
biodiversiteit een belangrijk thema voor de gemeenteraad van West Betuwe is;
er in de programmabegroting 2020 een aantal meekoppelkansen genoemd staan als het gaat om het
versterken van biodiversiteit.

Besluit:
•

de tekst van de programmabegroting te wijzigen en/of aan te vullen:
o
o
o

o

op pagina 68 de ambities van West Betuwe aan te vullen met: “West Betuwe zoekt actief naar
mogelijkheden om biodiversiteit te vergroten”.
op pagina 70 het thema “Leefbaarheid” te wijzigen naar “Leefbaarheid/biodiversiteit”
op pagina 70 bij het doel “Beleids- en beheerplan groen harmoniseren” onder “Wat gaan er voor doen”, de
tekst als volgt aan te vullen:
“Er wordt één nieuw beleidsplan opgesteld voor alle groene beleidsvelden waarin de beleidskaders voor
het in stand houden en/of door ontwikkelen/ omvormen van het areaal worden beschreven. Dit wordt
gedaan met behulp van de analyse van het huidig beleid. Ook worden de ambities uit de koepelnota
verwerkt waarbij de mogelijkheden van inwonerparticipatie worden benut, bij voorkeur per beleidsveld.
Verder wordt actief gekeken hoe biodiversiteit versterkt kan worden. Aan de hand van scenario's
worden keuzemogelijkheden voorgelegd. Het gekozen scenario wordt uitgewerkt in een beheerplan.”
op pagina 70 bij het doel “Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren” onder “Wat gaan er voor doen”,
de tekst als volgt aan te vullen:
“Er wordt één nieuw beleidsplan opgesteld voor alle groene beleidsvelden waarin de beleidskaders voor
het in stand houden en/of door ontwikkelen/ omvormen van het areaal worden beschreven. Dit wordt
gedaan met behulp van de analyse van het huidig beleid. Ook worden de ambities uit de koepelnota
verwerkt waarbij de mogelijkheden van inwonerparticipatie worden benut, bij voorkeur per beleidsveld.
Verder wordt actief gekeken hoe biodiversiteit versterkt kan worden. Aan de hand van scenario's
worden keuzemogelijkheden voorgelegd. Het gekozen scenario wordt uitgewerkt in een beheerplan.”

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
D66 West Betuwe

