Beleidsplan Biodiversiteitsteam
(B-team)
Onder biodiversiteit verstaat het B-team: de verscheidenheid van het
leven op aarde -de diversiteit aan planten- en diersoorten en variatie
in ecosystemen.
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Inleiding
Het Biodiversiteitsteam, ook wel B-team Oisterwijk (vanaf nu B-team), is
opgericht in 2006 in het kader van de gemeentelijke Countdown 2010
campagne van de Europese Unie (1), om voor het jaar 2010 het alarmerende
verlies aan biodiversiteit te stoppen. De gemeente Oisterwijk vervulde toen –
met de oprichting van het B-team en deinternationale conferentie ‘European
Regions as champions for biodiversity’ die op 15/16 februari 2007 plaats vond,
een voortrekkersrol in deze campagne. En heeft indertijd van de Brabantse
Milieufederatie de ‘Groene Trui’ ontvangen voor het meest groene
gemeentelijke bestuursakkoord van de Provincie Noord-Brabant. In december
2007 vond een evaluatie plaats en besloten we door te gaan op dezelfde weg.
Dat wil zeggen, dicht bij de burger en zo praktisch mogelijk.
Sinds haar oprichting heeft het B-team een rol vervuld als onafhankelijk
adviesorgaan, met gevraagd en ongevraagd advies richting het gemeentebestuur.
Zij heeft concrete initiatieven geïnitieerd in de vorm van ‘B-team productions’.
En zij heeft in publieksacties aandacht gevraagd voor het belang van
biodiversiteit vanuit een breed begrip van ‘duurzame ontwikkeling’ (2) – bv. in
de vorm van het ‘Manifest Groene Bruggen Bouwen’.
Door maatschappelijke veranderingen en nieuwe inzichten is behoefte ontstaan
voor een beleidsplan waarin doelen en ambities van het B-team worden
vastgelegd. Dit beleidsplan heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. In maart
2024 zal het beleidsplan worden geëvalueerd door het bestuur.
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2. Organisatie B-team
Het B-team is een vereniging die op 29 oktober 2014 is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een
secretaris, een penningmeester en voorzitter.
Naast het dagelijks bestuur heeft het B-team actieve, deskundige leden. Samen
met het bestuur vergadert deze vaste groep elke 3e maandag van de maand.
Naast dit vaste team kent het B-team:
-

‘Parners van het B-team’. Dit zijn bedrijven die het B-team een warm hart
toedragen en ondersteunen met een jaarlijkse donatie

-

‘Vrienden van het B-team’. Dit zijn inwoners die het werk van het B-team
waarderen maar zelf geen actieve bijdrage kunnen leveren, maar wel
financieel.

-

‘Kapwachters’. Dit zijn inwoners die samen met het B-team onnodige kap
proberen tegen te gaan en geabonneerd zijn op het meldingsprogramma
“Kapwachter”.

Om projecten uit te voeren, werkt het B-team met werkgroepen die
deelactiviteiten om zich nemen. In deze werkgroepen kunnen ook niet-leden
participeren.
Omdat het B-team een financieel onafhankelijke positie inneemt zal zij jaarlijks
een jaarvergadering organiseren waar zij rekening en verantwoording aflegt aan de
leden en haar plannen voor het nieuwe jaar presenteert.
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3. Visie
Het B-team streeft naar een zo groot mogelijke biodiversiteit in de gemeente
Oisterwijk. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving, een beter klimaat,
gezondere burgers en het vergroten van het welzijn van mens en natuur.

4. Missie
Sinds de oprichting in 2006 zet het B-team zich in voor het behoud en
verbeteren van de verscheidenheid van de planten en dieren en hun leefgebied
in de Gemeente Oisterwijk. Het B-team richt zich op zowel het stedelijk- als
buitengebied1

5. Urgentie
Wereldwijd neemt de biodiversiteit al decennia in een alarmerend tempo af, met
habitatverlies, klimaatverandering, habitatfragmentatie, invasie van in- en
uitheemse planten en dieren, overbevolking en milieuvervuiling als de
belangrijkste oorzaken. In de afgelopen 50 jaar is wereldwijd het aantal wilde
dieren met 60 procent gedaald, aldus het WNF. Verlies van biodiversiteit is niet
alleen slecht voor natuur en ecosysteemdiensten, maar ook voor het welzijn van
de mens. Een afname van de biodiversiteit tast de economie, het
levensonderhoud en de gezondheid van mensen en de voedselzekerheid aan.

1

( niet op natuurgebieden/Natuurnetwerk Brabant, wel externe werkingen en ontwikkelingen die invloed
hebben op natuurgebieden in en nabij gemeente Oisterwijk).
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Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland,
vooral omdat het verlies aan oppervlakte en kwaliteit van oorspronkelijke natuur
hier aanzienlijk groter is geweest dan gemiddeld in Europa. Hierdoor is in
Nederland in 120 jaar tijd 85 procent van alle inheemse planten- en diersoorten
verloren gegaan. Dit is ver boven het Europese gemiddelde van 60 procent. En
nog steeds wordt in Nederland een derde van de diersoorten bedreigd.
De ontwikkeling van de biodiversiteit in de provincie Noord-Brabant is geen
uitzondering hierin. Meetgegevens van de afgelopen 25 jaar laten zien dat in
algemene zin het niet goed gaat met de kwaliteit van de natuur in onze
provincie. Hierdoor nemen onder andere karakteristieke broedvogels,
vaatplanten, reptielen en dagvlinders nog steeds gestaag af, zowel in het
agrarisch landschap als in natuurgebieden.
Voor een deel kan het verlies aan natuurlijke rijkdom in het agrarisch en
stedelijk gebied een halt worden toegeroepen door de juiste bestuurlijke keuzes
in het lokale beleid en ruimtelijke ingrepen. De gemeente Oisterwijk lijkt het
tegengaan van verdere biodiversiteitsafname, dan wel het vergroten van de
lokale biodiversiteit, onvoldoende te erkennen en is er nog een wereld te winnen.
Dit leidt momenteel tot ongewenste situaties in onder andere het huidige kap- en
maaibeleid en de bestrijding van EPR2. Er worden ons inziens te veel kansen
onbenut gelaten, zoals bij het tegengaan van onnodige verharding (o.a.
zandpaden en parkeerplaatsen), ecologisch berm-/groenbeheer en
natuurinclusief bouwen. De wereldwijde urgentie en de lokale impact op de
gezonde leefomgeving wordt onvoldoende vertaald in gericht beleid t.a.v. de
biodiversiteit in onze gemeente.

2

Eikenprocessierups
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6. Doel
Oisterwijk natuurinclusief: biodiversiteit en natuur zijn gekoppeld aan andere
opgaven en verweven in alle maatschappelijke sectoren. De burgers voelen zich
verbonden met de natuur in natuurgebieden, in de bebouwde omgeving en in
het agrarisch gebied.

7. Strategie
-

Als B-team informeren, enthousiasmeren, activeren we alle inwoners en
belanghebbenden (die verbonden zijn aan de gemeente Oisterwijk). We
vergroten daarbij hun inzicht over het verhogen van biodiversiteit .

-

Als B-team stellen we ons kritisch op over (ruimtelijke) initiatieven vanuit
het gemeentebestuur en andere initiatiefnemers. Het B-team adviseert
gevraagd en ongevraagd over (ruimtelijke) ontwikkelingen in het beleid
van de gemeente en van initiatiefnemers betreffende biodiversiteit en/of
over gelieerde onderwerpen.

-

Als B-team werken we samen met partners (belangenpartijen en organisaties) ten gunste van behoud en verbetering van de biodiversiteit en
sociale betrokkenheid.

Om onze missie en ambitie te verwezenlijken is het B-team afhankelijk van
proactieve leden. Naast de reguliere activiteiten zal het B-team zich de komende
jaren richten op een aantal speerpunten. De uitwerking van het beleidsplan en
de speerpunten worden verder vorm gegeven in het meerjaren- en jaarplan en
het communicatieplan.
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8. Samenwerkingspartners
Het B-team is beschikbaar voor het gemeentebestuur, alle inwoners en (non)profit organisaties van de 4 kernen van de gemeente Oisterwijk. De stakeholders
zijn naast burgers en gemeente: terreinbeherende organisaties (zoals Brabants
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Bosgroep-Zuid),
Duurzaamheidsvallei Oisterwijk, Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk,
kenniscentra (IVN, onderwijsinstellingen, BMF, MKB en gemeenschappen
(wijk-, en buurtraden, (sport)verenigingen).

9. Financieel
Voor de dekking van de structurele kosten verkrijgen we inkomsten van
‘Partners’ en ‘vrienden van het B-team’. Daarnaast hopen we op termijn
structurele inkomsten te verkrijgen uit het project ‘Kapwachter’.
In 2022 zijn we met de werving gestart en hopen met deze inkomsten de kosten
te kunnen dekken.
We verwachten dit boekjaar de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status
te verkrijgen, waardoor donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn
van de inkomstenbelasting.

Oisterwijk, 16 mei 2022
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