Dit zijn de vragen over biodiversiteit en natuur- en milieueducatie binnen de MRA

1 Hoe beoordeelt je organisatie de ontwikkeling van de biodiversiteit binnen de MRA?
Staat natuur/biodiversiteit op de agenda? Is het al verder in de beleidscyclus (programmering,
uitvoering, monitoring?)
2 Wat zou voor de MRA de stip op de horizon richting 2030 kunnen zijn voor het herstel en de
versterking van regionale biodiversiteit?
Hoe zouden de ambities voor biodiversiteit in de MRA Agenda er concreet uit kunnen zien, in een voor
biodiversiteit optimaal scenario. Wat is wenselijk en haalbaar op een termijn van 10 jaar en verder?
Gaat het alleen om de biodiversiteit binnen de MRA of ook om de effecten van de MRA op
ecosystemen en biodiversiteit wereldwijd?

3 Wat zijn de kritische voorwaarden voor het realiseren van de stip op de horizon?
Wat moet er geregeld zijn om de ambitie te kunnen realiseren? Welke barrières moeten zijn
weggenomen? Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan?
-

-

Geef svp bij elke voorwaarde aan welke actoren cruciaal zijn en wat ze zouden moeten doen om
de ambitie te helpen verwezenlijken
Benoem ook voorwaarden waar overheden niet over gaan
Denk breed (bijvoorbeeld waterbeheer, circulaire economie, schuldverlichting van boeren,
economisch beleid, natuur- en milieueducatie), maar ook concreet (nieuwe investeringen,
beleidsinstrumenten, instituties).
Maak (waar nodig) onderscheid tussen de gebiedscomponenten: agrarisch landschap, natuur- en
recreatiegebieden, grote wateren, stedelijk gebied.

4 Welke instrumenten, programma’s, projecten zou de MRA met voorrang moeten inzetten of
ontwikkelen?
-

NME (en andere communicatieve instrumenten), financiële, juridische? Samenwerking?
Wat werkt? Zijn er voorbeelden van geslaagde instrumenten, projecten etc.?

5 Welke actie zou de MRA in de komende periode (2020 – 2024) kunnen en moeten ondernemen
om biodiversiteit en milieueducatie in de metropoolregio richting 2030 te versterken?
Op welke terreinen zou bijvoorbeeld de regionale samenwerking moeten worden versterkt?
Mail uw antwoorden graag uiterlijk 31 juli 2020 naar Johan van Zoest, j.van.zoest@amsterdam.nl

Zeer bedankt voor uw inbreng!

