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Motie verbreden Biodiversiteit 

De gemeenteraad in vergadering bijeen 8 juni 2021 behandelende het Raadsvoorstel Samenwerken 

aan Biodiversiteit in Zeist (21RV028). 

 

Overwegende dat:  

 Er met het raadsvoorstel “Samen werken aan biodiversiteit in Zeist” een biodiversiteitsvisie 

voor (de buitenruimte van) gemeente Zeist voor ligt, hetgeen de indieners (veel) deugd 

doet.  

 Deze visie mogelijkheden aanduidt voor het vergroten van de biodiversiteit in Zeist en 

daarbij handvaten aan de gemeente biedt bij het beheer van de openbare ruimte, maar ook 

handvaten aan o.a. inwoners en projectontwikkelaars.  

 Deze visie een heuglijke (eerste) stap vormt in de (door)ontwikkeling van het thema 

biodiversiteit in de Brede Milieu Visie (pijler 3 natuur en landschap) en naar meer 

biodiversiteit in Zeist.  

 Er een belangrijke volgende stap nodig is om deze biodiversiteitsvisie te verbreden naar een 

(meer) integrale visie die de gemeente mede kan gebruiken als kader voor haar 

biodiversiteitsbeleid, voor ruimtelijke plannen en voor de omgevingsvisie. 

 Het tevens een belangrijke volgende stap vormt om de Biodiversiteitsvisie te vertalen naar 

(verdere) maatregelen die het vergroten van biodiversiteit in Zeist realiseren. 

 Ook bij op dit moment voor gemeente Zeist onder druk staande financiële middelen samen 

met o.a. inwoners en in samenwerking met en onder advisering van o.a. de groene groepen 

belangrijke stappen voorwaarts kunnen worden gezet en deze laatste groepen daar graag 

toe bereid zijn. 



 Er vanuit de provincie, het Rijk, Europa (Brussel) en andere geledingen en ook via methoden 

als crowdfunding mogelijk de nodige middelen kunnen worden verworven om biodiversiteit 

te vergroten.   

 

 

 

Constaterende dat:  

 de wereldwijde teruggang aan biodiversiteit een alarmerend niveau kent en het vergroten 

van biodiversiteit voor al het leven op Aarde cruciaal is; 

 dit besef leidt tot meer - ook financiële - mogelijkheden om biodiversiteit te vergroten;  

 gemeente Zeist aangeeft het vergroten van biodiversiteit belangrijk te vinden en inwoners 

dit ook regelmatig aangeven; 

Verzoekt het College om 

 een belangrijke volgende stap te zetten door deze Biodiversiteitsvisie te verbreden naar een 

(meer) integrale visie die de gemeente mede kan gebruiken als kader voor haar 

biodiversiteitsbeleid, voor ruimtelijke plannen en voor de omgevingsvisie. 

 de Biodiversiteitsvisie te vertalen naar (verdere) maatregelen die het vergroten van 

biodiversiteit in Zeist concreet beogen te realiseren en daarbij zowel de advisering van en 

samenwerking met de groene groepen te betrekken als bovengenoemde mogelijkheden van 

financiering actief te (laten) onderzoeken.  

 de Raad regelmatig over de voortgang en behaalde resultaten te informeren.   

En gaat over tot de orde van de dag. 

Gerard van Vliet (GroenLinks) 


