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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-759743604 DOS-2020-

0009738

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 958 Van Aelst (SP) - Bevorderen kruidenrijk grasland

Advies

1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten geïnformeerd worden

over het behandelvoorstel van de motie 958 Van Aelst (SP) - Bevorderen kruidenrijk

grasland.

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van de motie 958 Van Aelst

(SP) - Bevorderen kruidenrijk grasland.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te gaan of het onderdeel
‘inclusief de inzet van middelen’ is geschrapt uit de uiteindelijke motie. De stukken worden daar,

indien nodig, op aangepast. In de brief aan PS moet duidelijk zijn dat GS kruidenrijk grasland
willen bevorderen zonder de inzet van middelen.

Bijlagen

1. Motie 958 Van Aelst SP - Bevorderen kruidenrijk grasland 

2. GS brief - Behandelvoorstel Motie 958 SP - bevorderen kruidenrijk grasland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 december 2020 26 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan PS.

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

aangenomen. Hierin worden Gedeputeerde Staten gevraagd om te onderzoeken op welke wijze

het toepassen van kruidenrijk grasland kan worden bevorderd en Provinciale Staten hierover te

informeren.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : Geen middelen beschikbaar voor deze motie. 

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Niet van toepassing.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder 1.

 

3 Proces

 

Het behandelvoorstel is afgestemd binnen de vakafdeling en met de gedeputeerde.

De brief met het behandelvoorstel wordt na vaststelling door Gedeputeerde Staten ter

kennisname aangeboden aan Provinciale Staten. 

 

4 Participatie en rolneming

 

Veel partijen, zoals Louis Bolk Instituut, WNF, BoerenVerstand, WUR, VIC, LTO, Wij.land,

agrarische collectieven en Proeftuinen van de Voedselfamilies doen onderzoek naar kruidenrijk

grasland en de bevordering daarvan. Er zal contact gezocht worden met deze partijen om te

kijken hoe dit verder gezamenlijk ontwikkeld kan worden.

 

5 Communicatiestrategie

 

Conform het verzoek in de motie worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van

het onderzoek dat wordt uitgevoerd.

 


