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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-631365793 (DOS-2017-

0009715)

Contact

E. Buijserd

070- 441 9162

e.buijserd@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels

Publiekssamenvatting

Het gaat niet goed met de weidevogelstand in Nederland. De provincie Zuid-Holland werkt 

daarom samen met de agrarische collectieven, natuurorganisaties en vrijwilligers aan 

verbeterplannen voor weidevogels. Voor een deel van maatregelen uit de verbeterplannen wordt 

POP3-subsidie aangevraagd. Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten een motie 

aangenomen. In deze motie 725 spreken Provinciale Staten uit bereid te zijn extra middelen 

vanuit de bestaande groenbudgetten beschikbaar te stellen en worden Gedeputeerde Staten 

uitgenodigd om voorstellen te overleggen voor integrale, gebieds- en praktijkgerichte 

onderzoeken en maatregelpakketten voor weide- of akkervogels, die niet geheel binnen de POP3 

financiering passen. Gedeputeerde Staten geven in dit behandelvoorstel aan dat er voor ruim 6 

miljoen euro aan voorstellen ligt waarvoor aan Provinciale Staten extra middelen worden 

gevraagd.

Advies
1. Vast te stellen het statenvoorstel - Motie 725 CDA - Miljoenen voor Winst en Weidevogels; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het statenvoorstel - Motie 725 CDA - Miljoenen 

voor Winst en Weidevogels.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Statenvoorstel - Motie 725 CDA – Miljoenen voor Winst en Weidevogels DOS-2017-0009715
- Bijlage tabel met overzicht maatregelen, kosten en dekking

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar L. Bergs Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9 januari 2018 9 januari 2018
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1. Toelichting voor het College

Zie het Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

De omvang van de kosten bedraagt € 6,35 miljoen en wordt gedekt uit de reserve Groene 

Ambities en wordt verwerkt in de Voorjaarsnota. Zie ook bijlage.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen.

2. Proces

Het behandelvoorstel is afgestemd binnen de vakafdeling en in het portefeuillehoudersoverleg. 

Het statenvoorstel met het behandelvoorstel wordt na vaststelling door Gedeputeerde Staten ter 

besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

3. Communicatiestrategie

Rondom dit behandelvoorstel is geen communicatie nodig. Wel zal rondom de verbeterplannen 

voor weidevogels, die in 2018 tot een provinciaal verbeterplan worden samengevoegd, 

gecommuniceerd worden.
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