MOTIE VAN raadslid

H.J. Stevelink

Ontvangen: ..maart 2020

Motie nr.: 2020-Stevelink-2

Onderwerp: Biodiversiteitsstrategie – Natura 2000-gebieden

De raad, in vergadering bijeen op 16 maart;
constaterende dat:
-

de Europese Commissie het voornemen heeft eind maart 2020 haar Biodiversiteitsstrategie
voor 2030 bekend te maken;

overwegende dat:
-

het Europees Parlement, ondanks vele tegenstemmen, in zijn aangenomen resolutie van 15
januari 2020 over de Europese Green Deal en zijn aangenomen resolutie van 16 januari 2020
over de 15e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische
diversiteit (COP15) pleit voor een verdere uitbreiding van het areaal van beschermde Natura
2000-gebieden;

-

het tot dusver reeds aangewezen omvangrijke areaal Natura 2000-gebieden in onze
gemeente, deze provincie en ons land reeds voor grote sociaal-economische dilemma’s,
problemen en maatschappelijke onrust zorgt, waaronder de huidige stikstofcrisis, door de
grote externe werking uitgaande van de juridische Natura 2000-status;

-

de toekomstige leefbaarheid van het platteland en hele buurtschappen nu reeds aantoonbaar
in het geding komen door uitvoering van maatregelen voor het bestaande areaal Natura 2000;

-

de genoemde biodiversiteitsdoelstellingen even effectief, maar zonder onnodige externe
juridische beknelling behaald kunnen worden door vormen van vrijwillige samenwerking met
grondgebruikers en -eigenaren, zoals agrarisch natuurbeheer en overige groen-blauwe
diensten, op een flexibeler en minder rigide basis;

verzoekt het college:
-

om zich bij de regering en provincie uit te spreken tegen de aanwijzing van meer Natura 2000gebieden en tegen verdere uitbreiding van de oppervlakte van het Natura 2000-areaal in deze
gemeente;

-

om zich in VNG-verband - samen met andere gemeenten met soortgelijke problematiek - bij
kabinet en Gedeputeerde Staten in te spannen voor een gecoördineerde actie bij de
Europese Commissie tegen de verdere aanwijzing van meer Natura 2000-gebieden en tegen
verdere uitbreiding van de oppervlakte van het Natura 2000-areaal in deze gemeente.
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