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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 958 Van Aelst (SP) -

Bevorderen kruidenrijk grasland

Geachte Statenleden,

Bij de behandeling van de begroting van 2021, op woensdag 11 november 2020, is motie 958 Van

Aelst (SP) Bevorderen kruidenrijk grasland aangenomen. Hierin worden Gedeputeerde Staten

gevraagd om te onderzoeken op welke wijze het toepassen van kruidenrijk grasland kan worden

bevorderd en u hierover te informeren.

Aansluiting Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw

Tijdens de behandeling van de motie in de Statenvergadering hebben Gedeputeerde Staten

aangegeven dat zij ondanks de schaarste in middelen kansen zien om kruidenrijk grasland te

bevorderen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten de motie omarmd. In 2020 is de

Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw vastgesteld. Motie 958 Bevorderen kruidenrijk grasland sluit goed

aan bij de Hoofdlijnennotitie, waarbij ruimte voor biodiversiteit, water en landschap,

kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw belangrijke doelen zijn. Wij zien zeker het belang

van kruidenrijk grasland en de positieve effecten die dit heeft op onder andere biodiversiteit, zoals:

- De verbetering van de bodemstructuur en diepere beworteling zorgt voor meer

droogteresistentie en watervasthoudend vermogen van de bodem;

- Agrariërs kunnen hierdoor meer eiwit van eigen land halen;

- Door een diverser wortelpatroon is de vastlegging van organische stof, stikstof en koolstof in

de bodem groter;

- Een gevarieerd rantsoen met meer vitaminen en mineralen leidt tot een betere

diergezondheid;

- Meer diversiteit in het grasland zorgt voor meer insecten en daarmee voor meer

weidevogels;

- In toenemende mate levert het financiële waardering op bij de zuivelcoöperaties (zoals

onder andere via On the way to Planet proof.
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Bevordering kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is een belangrijk middel om biodiversiteit, waaronder de bodemvitaliteit, te

vergroten. Met de motie 725. ‘Miljoenen voor winst en weidevogels’ uit 2017 hebben Provinciale

Staten in meerderheid het belang van verbetering van de weidevogelstand onderschreven. De

ontwikkeling van kruidenrijk grasland is hierin uitgewerkt. Hier zijn goede resultaten met de agrariërs

uit voortgekomen. De uitwerking van deze motie zullen wij ook betrekken bij het in kaart brengen van

de lopende initiatieven ten aanzien van kruidenrijk grasland.

Momenteel werken veel externe partijen, zoals WNF, BoerenVerstand, WUR, VIC, LTO, Wij.land en

Proeftuinen van de Voedselfamilies aan onderzoek en bevordering van kruidenrijk grasland in het

agrarisch gebied. Kruidenrijk grasland krijgen en behouden op klei- en veengronden blijkt nog een

uitdaging voor agrariërs, er zijn nog technische en praktische hobbels te nemen.

We stellen voor de motie als volgt te behandelen:

1. We brengen in kaart welke initiatieven momenteel lopen ten aanzien van kruidenrijk

grasland.

2. Samen met andere partijen analyseren en evalueren we de bevordering van kruidenrijk

grasland tot nu toe. Zijn er (beheer)maatregelen nodig om meer kruidenrijk grasland te

krijgen en is nog praktijkonderzoek nodig? We gaan hiervoor in gesprek met onze partners

en raadplegen bronnen en praktijken, zoals de agrarische collectieven, deskundigen,

onderzoekers, publicaties, experimenten en proeftuinen.

3. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor opschaling, zodat meer boeren

gestimuleerd kunnen worden om over te gaan op kruidenrijk grasland.

Voor alle stappen zullen we in eerste instantie zoeken naar mogelijkheden om kruidenrijk grasland te

bevorderen zonder dat daar inzet van extra middelen voor nodig is. Voor de laatste stap is het

denkbaar dat nieuwe middelen en instrumenten noodzakelijk zijn, omdat dit kan leiden tot nieuwe

projecten/proeftuinen waarbij een grote groep agrariërs wordt uitgedaagd en begeleid om aan de

slag te gaan met kruidenrijk grasland. We zullen u hierover informeren als bovenstaande drie

stappen zijn uitgevoerd. Conform het dictum van de motie valt een eventuele beslissing om al dan

niet extra middelen in te zetten buiten de uitvoering van deze motie.

Conform het verzoek in de motie zullen wij u informeren over de resultaten van het onderzoek dat wij

gaan uitvoeren.

Hoogachtend,Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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