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AMENDEMENTVAN DE LEDEN JJ. VAN BURG (SGP), A.J. GELUK (CDA) EN N. HEERKENS (WD)
Ontvangen op vrijdag 15 juli 2016
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De voorkeurskeuze van GS (keuze 0, voortzetting huidige praktijk) onder paragraaf 2.1
Beheer van het Natuurnetwerk Zeeland (het tweede keuzepakket; aanpak van overlast
vanuit natuurgebieden)
te wijzigen in:
Keuze 1: (keuze 0 + onderzoeken ofhet voorkomen van overlast meetbaar is te maken en dan
opnemen in het monitoringssysteem van natuurgebieden).

Toelichting
Er zijn genoeg meldingen en ‘verhalen’ bekend van overlast uit natuurgebieden, o.a.
disteloverlast. levens zijn er ook veel meldingen en ‘verhalen’ over terreinbeheerders die
wel / niet effectief zouden optreden tegen deze overlast.
Wij willen die meldingen en ‘verhalen’ graag beter in beeld krijgen. Onterechte ‘verhalen’
zijn dan mogelijk verleden tijd, en waar er wel degelijk sprake is van overlast, kan er ook
effectiever opgetreden worden door de Prov. Zeeland en andere terreinbeheerders. Dat
bevorderd ons inziens dan ook het draagvlak voor bestaande en/of nieuwe natuur vanuit de
‘buren’ (meestal agrariërs) en bij burgers in het algemeen.
Keuze 1 gaat nog niet direct over extra geld, maar vooral over een onderzoek naar hoe zon
monitoring effectief kan, en wat ons betreft ook tegen lage kosten, in samenspraak met de
agrarische sector. Mogelijk zijn er zelfs nog subsidies / fondsen beschikbaar als dit innovatief
aangepakt wordt, bijv. als hier een ‘app’ voor ontwikkeld wordt etc. waarbij de meldingen
zelf gedaan worden door agrariërs zodat daar geen kosten aan zitten voor de Provincie.
levens is het dan een inspanningsverplichting voor agrariërs om dit monitoringssysteem
goed te gaan laten werken, oftewel, een gedeelte verantwoordelijkheid.
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Motie ‘Kadernota Natuurvisie’
VAN DE LEDEN ANTON VAN HAPEREN, SYLVIA TUINDER EN GERWI TEMMINK
Ontvangen 15 juli 2016

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 15 juli 2016
Kennisgenomen hebbend van:
.

De Kadernota Natuurvisie en met name van de hoofdstukken 5 en 6 van deze kadernota.

Overwegende dat:
1

.

1

.

.

In de Zeeuwse samenleving uiteenlopende opvattingen bestaan over de meest gewenste natuurbeelden in
zowel natuurgebieden als in het agrarisch cultuurlandschap.
De natuur in zijn verschillende hoedanigheden belangrijke functies heeft voor de Zeeuwse samenleving,
economisch, sociaal én cultureel.
Betrokkenheid van de Zeeuwse burger en de in Zeeland aanwezige toeristische gasten bij de natuur van
bijzonder belang is.
Open communicatie over de verschillende natuurbeelden en hun betekenis voor mens en samenleving
gewenst is.
De provincie als regievoerder in het natuurbeleid in deze ambities moet formuleren, waarna de uitvoering
(deels) kan worden overgelaten aan terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen, andere
uitvoeringsorganisaties en aan medeoverheden.

Dragen Gedeputeerde Staten op:
Samen met maatschappelijke partners de verschillende aspecten van de relatie mens-natuur, zoals bedoeld in
hoofdstuk 5 en 6 van de Kadernota, in de Beleidsnota Natuurvisie en 1 of de aangekondigde nota
Natuurbeleving in concrete doelstellingen uit te werken.
Hierbij aandacht te besteden aan de betekenis van natuur voor zowel de eigen Zeeuwse bevolking als voor de
toeristische gasten die Zeeland bezoeken.
En gaan over tot de orde van de dag.
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