Mo$e Westvoorne zoemt
De raad, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019,
Constaterende dat:
-

-

De Gemeente volgens de kadernota van 2020, zoals te lezen is op bladzijde 12 natuurgericht
bermbeheer en bladzijde 13 ﬂeur in de kernen, zich steeds meer erop richt om de
biodiversiteit in onze gemeente te verhogen. En van plan is om dit heel breed aan te pakken.
De Gemeente volgens de begro$ng van 2020, zoals te lezen is op bladzijde 19, onder het
kopje ”natuur” de biodiversiteit wil behouden en s$muleren.
Er nu al op steeds meer plekken diverse projecten gestart zijn ten behoeve van de
biodiversiteit.
Er tegenwoordig ook op verschillende plekken in de Gemeente een speciaal zaai- en
maaibeleid wordt uitgevoerd.
ondanks deze investeringen, de Gemeente nog steeds niet “bij“ vriendelijk is. Dit volgens de
website van www.nederlandzoemt.nl
Dat onze buurgemeente Hellevoetsluis hierbij wel behoort.

Overwegende dat:
Onze inspanningen nog niet voldoende zijn geweest voor het behoud van de bijen en andere
insecten in onze gemeente.
Dat we de goede weg zijn ingeslagen maar nog een paar stappen moeten nemen om echte
goede resultaten te boeken, zodat we binnen onze gemeente een juiste balans zullen vinden
voor onze biodiversiteit.
De projecten op zichzelf staan en voldoen maar dat dit niet het gewenste resultaat oplevert
en dat er meer samengewerkt zal moeten worden om ook een bij vriendelijke gemeente te
kunnen worden.

Verzoekt het college:
- Om aan de slag te gaan met de $ps en de adviezen op de site van ‘Nederland
zoemt’ (www.nederlandzoemt.nl) en deze op te volgen zodat wij ook een “bij” vriendelijke
gemeente kunnen worden.
- Ons dan behaalde cer$ﬁcaat en bijbehorend bordje op te hangen in de Gemeente.
- De ondernomen stappen en of ac$es terug te koppelen aan de raad in het tweede kwartaal
van 2020.
En gaat over tot de orde van de dag
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