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Beste Daphne, Jelmer, Arjen en Chris (en kopie aan de voltallige raad),

Donderdagavond hebben we met belangstelling het debat gevolgd over de
Omgevingsvisie. We begrijpen dat Daphne samen met andere fracties een motie wil
indienen. Omdat wij afgelopen maand met jullie contact hebben gehad over dit
onderwerp willen we je graag het volgende meegeven.

1. Reactie van wethouder De Weger namens het college

Het viel ons op dat de wethouder onze zienswijze over biodiversiteit goed vind passen
bij het abstractieniveau van de Omgevingsvisie. Maar helaas ook dat hij een wijziging
van de Omgevingsvisie niet nodig vind omdat het woord biodiversiteit al op verschillende
plekken in de Omgevingsvisie vermeld staat. Het juist dat deze woord een aantal keren
wordt gebruikt, maar vooral ter ondersteuning van andere ambities en nergens als een
zelfstandige ambitie. Daarmee wordt het gebruik van deze term in onze ogen een vorm
van 'greenwashing'.

2. Mogelijk voorstel voor de motie

Als jullie het huidige college en de volgende raad een opdracht of verzoek mee willen
meegeven over dit onderwerp dan zou dat wat ons betreft het volgende kunnen zijn:

"Wij vragen het zittende en komende college om in de Omgevingsvisie een
zelfstandig leesbare ambitie op te nemen over de biodiversiteit in Woerden.
Daarbij als ambitieniveau te streven naar minimaal het handhaven van de
biodiversiteit op het niveau anno 2022 en liefst het verbeteren van de
biodiversiteit met 25% in 2040. Dit niveau te concretiseren op basis van een
nulmeting. Tevens vragen wij deze ambitie te realiseren door: a) een verbeterplan
van de de biodiversiteit en de groen/blauwe structuren uit te voeren en b) de
ontwikkeling van de biodiversiteit in Woerden meerjarig te monitoren.
"Wij vragen de nieuwe gemeenteraad om in het collegeakkoord voor 2022-2026
de middelen beschikbaar stellen voor de genoemde nulmeting en monitoring, de
uitvoering van het verbeterplan en het borgen van kennis hierover in onze
organisatie door het aanstellen van een stadsecoloog. 

3. Uitstel van besluitvorming over de Omgevingsvisie

We begrijpen dat er twijfels leven over wel/niet uitstellen van een besluit over de
Omgevingsvisie. Dit is een meer bestuurlijke afweging. SLB, IVN en KNNV zijn
voorstander van uitstel mits het zittende college wel de bereidheid heeft om ook in
demissionaire status de motie van de huidige gemeenteraad uit te voeren door de
Omgevingsvisie op dit punt te verbeteren. De nieuwe gemeenteraad kan daar dan
komend jaar een besluit overnemen. Hiermee worden de ambities van de
Omgevingsvisie in onze ogen bestuurlijk beter verankerd.

Uit oogpunt van transparantie sturen we deze mail ook naar de voltallige raad.

Met vriendelijke groet,

mede namens IVN ( ) en KNNV )

-- 
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