Motie Voorjaarsnota Biodiversiteit
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021,
Constaterende dat:
 Bij onderdeel 2.2.5 Balans in landelijk gebied van de Voorjaarsnota, nu staat omschreven
dat: “de opgaven om te komen tot verbetering van de biodiversiteit en het realiseren van
een vol-houdbare landbouw zullen de komende jaren onverminderd groot zijn.”
 Er tegelijkertijd op meerdere posten structureel 88.000 euro bezuinigd wordt (in totaal
352.000 euro).

Overwegende dat:
 De tekst in de Voorjaarsnota met zichzelf in tegenspraak is;
 De opgaven op biodiversiteit en toekomstbestendige landbouw de komende jaren niet
alleen onverminderd groot zijn, maar nog weleens groter zouden kunnen worden;
 Navraag leert dat bestaande projecten doorgang blijven vinden, maar dat in de toekomst
voor nieuwe initiatieven weinig mogelijk zal zijn;
 Vooral projecten op het gebied van landbouw en biodiversiteit hierdoor geraakt zullen
worden. In veel gevallen gaat het om projecten die gericht zijn op Rode Lijstsoorten die
(overal waar ze voorkomen onder druk staan, maar) historisch typerend zijn voor
Zeeland;
 De investering relatief gezien erg klein is, terwijl het natuurlijk rendement vaak hoog is;
 In een aantal gevallen er aanzienlijke maatschappelijke zichtbaarheid en waardering is
in de regio en bij toeristen;
 Het toch niet zo kan zijn dat we aan één kant mooie woorden over biodiversiteit en landbouw gebruiken en aan de andere kant in onze daden erop beknibbelen.
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
 Voor de begroting bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel te komen om alleen op het
onderdeel ‘beleven en branding’ structureel 88.000 euro te bezuinigen, maar op de andere onderdelen niet;
 Bij de begroting bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel te komen om dit te financieren.

En gaan over tot de orde van de dag.
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