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Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid

Datum PS

21februari2018

Voordrachtnr

7069

Onderwerp

Uitvoering motie 725 Miljoenen voor Winst en Weidevogels

7so

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen;

Gonstaterende dat:
- Voor het agrarisch natuurbeleid 2016-202l subsidies zijn toegekend aan agrarische collectieven in
verband met het verbeteren van met name weidevogels in Zuid-Holland;
- Daarnaast in de voorjaarsnota 2017 3,5 miljoen via de Pop3 systematiek is vrijgemaakt voor een
'brede aanpak weidevogels";

-

Met het statenvoorstel zoals dat besproken wordt op 21 februari 2018 een bedrag van 6,35 miljoen
uit de reserve groene ambities wordt bestemd voor maatregelen en onderzoeken voor weide- en

akkervogels

-

;

Dat een deel van de nog uit te werken voorstellen betrekking heeft op de (extra) ondersteuning van
vrijwilligers en een gedeelte op de communicatie tussen vrijwilligers, TBO's en agrarische
collectieven;

Ovenregende dat:

-

Vrijwilligers in het agrarisch natuurbeheer onmisbaar en waardevol werk verrichten ten behoeve
van de weide- en akkervogels in onze provincie;

-

Zuid-Hdland zonder de inzet van deze vrijwilligers minder resultaten zou kunnen boeken in het
behouden en bevorderen van de weide- en akkervogels;
Er door de provincie bevorderd wordt om het contact tussen vrijwilligers, de agrarische collectieven

-

en de groene partijen (terrein beherende organisaties) daar waar nodig te verbeteren en te

continueren

;

Spreekt uit het werk van de vrijwilligers zeer te waarderen en
GS te vragen zich te blijven inzetten om het gesprek tussen hen en de overige relevante partijen te
optimaliseren ;
en gaan over tot de orde van de dag!
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