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Bijlagen: 

-

Bij de behandeling van ons behandelvoorstel van motie 725 ‘Miljoenen voor winst en

weidevogels’ in de Provinciale Statenvergadering van 21 februari 2018 is de motie 780 ‘Belang

vrijwilligers bij weidevogelbeleid’ aangenomen. In deze motie heeft u ons college verzocht zich in

te blijven zetten om het gesprek tussen vrijwilligers en overige relevante partijen in het

boerenlandvogelbeheer te optimaliseren. In deze brief geven wij aan op welke wijze wij uitvoering

geven aan deze motie.

 

Bij de inspanningen om naast het reguliere beheer ook verbetermaatregelen voor

boerenlandvogels te benoemen en uit te voeren wordt door de provincie Zuid-Holland

nadrukkelijk de samenwerking met de betrokken partijen gezocht. Terecht spreekt u uit dat

vrijwilligers in het beheer van boerenlandvogels een zeer belangrijke rol vervullen.  

 

Op dit moment werken de betrokken partijen (agrarische collectieven, terreinbeherende

organisaties, vrijwilligers en het kennisteam weidevogels) samen met de provincie Zuid-Holland

aan het Actieplan Boerenlandvogels. Hierin komen concrete verbeteringen in beheer en

inrichting, die door de betrokken partijen worden aangedragen, aan bod. Een ander belangrijk

onderdeel van het Actieplan Boerenlandvogels is de verbeterde ondersteuning van de

weidewachters in de provincie. Die verbeterde ondersteuning betreft onder andere de verbetering

van communicatie tussen de partijen, de (verdere) toerusting van de boerenlandvogelvrijwilligers

en de structurele vertegenwoordiging van deze heterogene groep in de overleggen op

provincieniveau. De Groene Motor trekt samen met andere vrijwilligersgroepen aan dit onderdeel

van het Actieplan Boerenlandvogels. 
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Wij zijn voornemens een verbeterde ondersteuning van de vrijwilligers structureel te faciliteren om

zo de afstemming tussen de voor boerenlandvogels relevante partijen te optimaliseren. Dit zal

onderdeel worden van de verdere uitvoering van de motie 725 ‘Miljoenen voor winst en

weidevogels’. Bij de behandeling van het behandelvoorstel van de motie 725 is afgesproken dat

er voor een aantal onderdelen, waaronder de ondersteuning van vrijwilligers, een nadere

uitwerking zal komen op basis waarvan u kunt besluiten over het beschikbaar stellen van de

financiële middelen.

 

Wij vertrouwen erop met dit voorstel invulling te hebben gegeven aan motie 780 en dat u hiermee

de motie als afgedaan kunt beschouwen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


