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Amendement behoud weide- en akkervogels in Zeeland bij het
Statenvoorstel Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022
van het lid Gerwi Temmink
Ontvangen: 15 juli 2016
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij paragraaf 2.2.1. blz. 13/14:

“in te stemmen met de gewijzigde Kadetnota van de Natuurvisie Zeeland 2016-2022, mci. de gewijzigde
voorkeurskeuze nr. 1
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Toelichting
Landelijke en internationale onderzoeken tonen aan dat het aantal weidevogels in Nederland schrikbarend
afneemt. Zeer recent kwam radioprogramma Vroege Vogels met het nieuws dat het alweer een dramatisch
broedseizoen was voor de grutto’. Juist Nederland heeft een belangrijke functie voor weidevogels omdat
hier trekroutes samenkomen. Omdat provincies primair verantwoordelijk zijn voor het soortenbeleid, ook
de weidevogels en de nieuwe Wet natuurbescherming ingevolge artikel 1.11 provincies de mogelijkheid
geeft om een programma in te stellen om de instandhouding van soorten te verbeteren gaat de
staatssecretaris van Economische Zaken een plan van aanpak maken voor het beschermen van weidevogels
en voor de komende drie jaar extra geld voor de weidevogelbescherming beschikbaar stellen (motie
Grashoif/Leenders). [N.B. een Zeeuws beschermingsplan voor weidevogels zou daar een onderdeel van
kunnen worden]
In Zeeland gaat het niet alleen om weidevogels, maar vooral ook om het behoud van de akkervogels.
Voorts is 2016 het Jaar van de kievit en bovendien is de grutto gekozen is tot nationale vogel, hetgeen ook

een goede aanleiding is om aan te sluiten bij de activiteiten daaromtrent.
Daarom acht GroenLinks het van belang om in overleg en in samenwerking met alle betrokken partijen
(zoals o.a. Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Het
Duumpje, Het Collectief Poldernatuur Zeeland, ZLTO e.a.) kansrijke gebieden c.q. regio’s te selecteren voor
investeringen in biotopen en maatregelen te nemen die leiden tot behoud van de weide- en akkervogels.
Op die wijze kan gekomen worden tot effectieve beschermingsmaatregelen en kan een provinciaal
programma “Behoud weide- en akkervogels” gestart worden. De noodzakelijke middelen voor de
beschermingsactiviteiten die leiden tot duurzame weide- en akkervogelbescherming dienen in eerste
instantie gezocht te worden in de extra bijdragen uit het plan van de staatssecretaris van EZ. Provinciale
Staten vragen in de tweede helft van 2016 geïnformeerd te worden over de resultaten hiervan.
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http://vroegevogels.vara . nl/nieuws/alweer-dramatisch-broedseizoen-voor-grutto
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