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SMART Agenda Biodiversiteit

Datum

4 november 2019

Registratienummer 4573

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 4 november 2019
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
natuur van belang is voor mensen, bijvoorbeeld voor voorziening van voedsel en
•
voer, energie, medicijnen en materialen;
•
biodiversiteit essentieel is voor het in stand houden van natuurlijke processen die
zorgen voor schone lucht, zoet water, vruchtbare grond, bestuiving van
gewassen en voorkoming van pesten en plagen en de reductie van de impact
van natuurrampen;
het college de urgentie voelt om biodiversiteit te bevorderen en heeft bij
•
kadernota het mandaat gekregen om een Agenda Biodiversiteit te ontwikkelen
met een budget van € 1 miljoen;
• het college toegezegd heeft om bij de programmabegroting de invulling van het
budget van € 1 miljoen nader uitgewerkt te presenteren;
• het college toegezegd heeft om bij de impact van de Agenda biodiverstieit
inzichtelijk te maken door onder andere nul-metingen te houden;
van mening dat
•
de intrinsieke waarde van natuur en bomen, planten, wilde dieren, soortenrijkdom
het waardevolste op aarde zijn en dit rechtvaardigt een budget van minimaal
€ 1 miljoen;
de Agenda biodiversiteit binnen het gemeentehuis is opgedeeld in de volgende
•
aandachtsgebieden: Kernen, Bermen, Erven en Boerenland en dat de raad zich
hierin kan vinden;
de raad uitgenodigd wordt om te vertrouwen dat er per aandachtsgebied een
•
ambitie is geformuleerd en er concrete doelen zijn gesteld;
deze doelen niet als zodanig zijn uitgewerkt in de programmabegroting waardoor
•
vooraf en achteraf deugdelijk rekenschap aan de raad en maatschappij gegeven
kan worden over de besteding van € 1 miljoen;

roept het college op
•
specifieker aandacht te besteden aan biodiversiteit in de stukken behorend bij de
planning en control cyclus;
• om biodiversiteitsdoelen en de ambities en gestelde doelen te vertalen in een
aantal SMART indicatoren en daarmee prestaties meetbaar maken zodat de
gemeenteraad, inwoners, initiatiefnemers en private partijen weten in hoeverre
hun eigen initiatieven een waardevolle en relevante bijdrage leveren om de
duurzaamheidsdoelen dichterbij te brengen.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
dhéiroenLinks

J.C,HKalter

A. Olde Reuv!r:2f Briel

--SES

D66

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 4 november 2019

De raad van Hof van Twente,
De grifrr (p v.

de voorzitter,

H.M. Meerman

d

‘i

.A.M. Nauta-van Moorsel

Fractie
CDA
VVD
PvdA
GB
D66
SP
GL
Unaniem

Voor Tegen

Motie aangenomen
O

Motie verworpen

O

Motie ingetrokken

