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Motie programma Behoud weide- en akkervogels in Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 9 maart 2016, ter behandeling vreemd aan
de orde van de dag,

Constaterende dat:
r landelijke en internationale onderzoeken, zoals het recente rapport'State of Nature in the EU' [European

Union 20151, aantonen dat het aantal weidevogels in Nederland schrikbarend afneemt;
¡ in Drenthe de aantallen van sommige soorten weidevogels sneller afnemen dan het landelijke gemiddelde;
o provincies primair verantwoordelijk zijn voor het soortenbeleid, waaronder de weidevogels en

akkervogels;
o de nieuwe Wet Natuurbescherming de provincies met ingang van 1 januari 2OL7 de mogelijkheid geeft om

(via de vaststelling van een programma) de regie te voeren op de verbetering van de instandhouding van
soorten;

. de staatssecretaris van Economische Zaken een plan van aanpak gaat maken voor het beschermen van
weidevogels en voor de komende drie jaar extra geld voor de weidevogelbescherming beschikbaar stelt
( motie G rashoff/Leen ders);

o 32 Drentse weidevogelbeschermingsgroepen een brandbrief hebben gestuurd d.d. 8 februa ri 2OL6 met het
verzoek om actie te ondernemen tegen de drastische achteruitgang van de weidevogels in Drenthe

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

om in Drenthe de regie te gaan voeren met betrekking tot de verbetering van de instandhouding van
weide- en akkervogels;

om hiervoor in overleg met alle betrokken partijen (ANV, Drents Collectief, Stichting Landschapsbeheer
Drenthe, vertegenwoordiging van de vrijwillige Weidevogelgroepen en TBO's) te komen tot een provinciaal
programma "Behoud weide- en akkervogels in Drenthe";
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ln samenwerking met de betrokken partijen de voor de bescherming van weide- en akkervogels kansrijke
gebieden te selecteren

cÞ hiervoor aansluitend op de genoemde bijdragen uit het plan van de staatssecretaris van EZ, binnen het
programma 7 (Dynamiek in leefomgeving), product 7 Natuur en landschap (biodiversiteit behouden en
versterken), extra middelen vrij te maken.

Provinciale Staten voor het zomerreces en in het najaar van 2016 te informeren over de resultaten hiervan.

En gaan over tot de orde van de dag.
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