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Biodiversiteit wordt ook wel beschreven als de “verscheidenheid aan leven, in
allerlei vormen, op aarde”.

Constaterende dat:
•

De biodiversiteit wereldwijd, dus ook in Nederland, volgens de deskundigen
serieus is achteruit gegaan en alleen maar verslechtert.

•

Een achtste van alle plant,- en diersoorten momenteel met acuut uitsterven
bedreigd worden.

•

Volgens het IPCC rapport (en andere vergelijkbare, recente onderzoeken) blijkt
dat we er met de klimaatverandering nog slechter voor staan dan eerder werd
gedacht.

•

Nederland de komende tien jaar grootse bouwambities heeft – denk hierbij
alleen al aan de honderdduizenden nieuwe woningen die in de toekomst
gebouwd gaan worden.

•

Er in stedelijke gebieden met weinig groen hogere temperaturen worden
gemeten dan in gebieden met minder bebouwing. (Daardoor worden er meer
airconditioners verkocht, die de buitentemperatuur alleen maar verder
verhogen.)

•

Groen en biodiversiteit niet alleen de temperatuur reguleert, maar ook goed is
voor schone lucht, fris water, gezonde bodemkwaliteit en de bestuiving van
gewassen.

•

Gorinchem geen uitzonderlijke positie heeft op het gebied van biodiversiteit en
in de toekomst veel gaat bouwen.

Gorinchem
Overwegende dat:
•

Het uitsterven van plant- en diersoorten zo snel gaat, dat het ook de mensheid
in gevaar brengt.
Denk aan trage hernieuwingen van hulpbronnen (in de natuur
aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn en onmisbaar
voor de levenskwaliteit), lagere voedselproductie door verminderde
bestuiving, problemen met klimaatregulatie en de afname van
waterkwaliteit door verstoorde ecosystemen.

•

Het betrekkelijk simpel is om op lokaal niveau bij te dragen aan de biodiversiteit
door een rijke en gevarieerde flora te realiseren, zodat ecosystemen de kans
krijgen om te herstellen.

•

Het best wel logisch is dat we wat terugdoen voor de natuur wanneer we deze
belasten.

•

Gorinchem toekomstbestendig, mooi en aantrekkelijk wil blijven voor de vele
generaties na ons.

Verzoekt het college:
•

Om beleid te maken zodat toekomstige bouwers en projectontwikkelaars * ook
wat terugdoen voor de natuur en biodiversiteit.
Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen, struikgewas,
tuintjes, plantsoenen of aan het aanleggen van groene daken en
muren (of zo creatief en gevarieerd als je maar kan bedenken).

•

Om het goede voorbeeld te geven door groen te planten wanneer er grijs
gebouwd wordt.

* Bij nieuwe gebouwen of het zodanig aanpassen van een bestaand gebouw
dat het van invloed is op de leefomgeving, zoals een toename van
het aantal inwoners op hetzelfde aantal vierkante meters.

En gaat over tot de orde van de dag.
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