
     Amendement 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raadsvergadering van: 28 mei 2020

Onderwerp: Oplegger aanpak Duurzaamheid Gemeente Woudenberg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekenden,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2020 tot vaststelling van de 

oplegger Aanpak Duurzaamheid gemeente Woudenberg;

Overwegende dat:

- De voorgestelde oplegger Aanpak Duurzaamheid zich richt op de drie thema’s 

Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie; 

- Biodiversiteit ondergebracht is in het thema Klimaatadaptatie (aanpassing aan 

klimaatverandering), hoewel biodiversiteit daarmee niet in direct verband staat; 

- Het vergroten van biodiversiteit essentieel is voor het welzijn van Woudenbergers, omdat 

biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert 

voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen;

- Biodiversiteit belangrijk is voor de kwaliteit van leven en het welzijn van mens en dier;

Stellen voor:

De oplegger “Aanpak duurzaamheid gemeente Woudenberg” en bijbehorende bijlage vast te stellen, 

met dien verstande dat:

1.Biodiversiteit als zelfstandig thema wordt opgenomen in de oplegger Aanpak 

Duurzaamheid;

2. Het Groenbeleidsplan als een instrument onder het thema biodiversiteit wordt geschaard; 

3. In de Aanpak Duurzaamheid bij Hoofdstuk 4 onder Actuele opgaven de volgende tekst 

wordt opgenomen  voor deze  4e opgave biodiversiteit:

4. Biodiversiteit

In deze oplegger Aanpak Duurzaamheid is het vergroten van de biodiversiteit de vierde 

opgave.

Het nog vast te stellen Groenbeleidsplan is het eerste instrument waar het streven naar 

meer biodiversiteit verder vorm kan krijgen. Belangrijk is niet alleen de focus te leggen op 

openbare (groen)gebieden, maar in de gehele gemeente een samenwerking te creëren 

tussen grondeigenaren zoals agrariërs, landgoedeigenaren, natuurbeheerders, bewoners en 

gemeente, met als doel de biodiversiteit te vergroten.



Om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen hebben partners op het gebied van 

landbouw en natuur zich verenigd en het Deltaplan Biodiversiteitherstel opgesteld. Herstel 

van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijkere 

natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Een levende en gevarieerde 

bodem en voldoende bestuivende insecten vormen de basis voor een gezonde en 

toekomstbestendige voedselproductie.

Het Deltaplan Biodiversiteitherstel biedt goede aanknopingspunten voor de uitwerking van 

het thema biodiversiteit in Woudenberg.  

Diverse stichtingen en verenigingen, zoals stichting Duurzaam Woudenberg en 

imkervereniging Scherpenzeel -Woudenberg kunnen een bijdrage leveren in het vergroten 

van de kennis over biodiversiteit bij bewoners en het opstarten van projecten. Denk hierbij 

aan de initiatieven voor het realiseren van de bloemen-en bijenweides. 

Voorwaarden voor het vergroten van de biodiversiteit worden gecreëerd door schoon water, 

bodem en lucht, hetgeen verankerd is in het milieubeleid. Raakvlakken zijn er met het thema 

Klimaatadaptatie, wat in het Groenbeleidsplan eveneens uitwerking krijgt. De inrichting van 

de groene ruimte en de wijze van het beheer daarvan heeft grote invloed op de 

biodiversiteit. In het uitvoeringsprogramma van het Groen Beleidsplan zullen concrete acties 

op het gebied van biodiversiteit opgenomen worden.

4. Het college de tekst van de oplegger voor het overige in overeenstemming brengt met de 

inhoud van dit amendement (zoals inhoudsopgave, tekst Klimaatadaptatie onder hoofdstuk 4 

Actuele opgaven)

Woudenberg, 28 mei 2020

I. Houtsma, lid GBW-fractie

S. Smit, lid PvdA-Groen Links-fractie

B. Bosman, lid CU-fractie


