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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 9 maart 2016 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
Aangenomen moties en het aangenomen amendement zijn als bijlagen opgenomen bij deze beslui-
tenlijst. 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevr. M. Bakker (PvdA) 
mevr. B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
mevr. G.J. Dikkers (SP) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevr. R.S. Goettsch (PvdA) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
L.M. Kremers (CDA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
R. du Long (PvdA) 
H. Loof (PvdA) 
mevr. W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
W.L.H. Moinat (SP) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
F. van de Pol (SP) 
J. Pottjewijd (PVV) 
R.R. Pruischer (ChristenUnie) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP)(aanwezig t/m agendapunt J)  
J.L. Stel (VVD) 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 

 
 
 
 
J. Tuin (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
mevr. R. Wollerich-Veldman (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevr. S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
H. Brink (VVD) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H.J. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
 
 
 
Afwezig: 
mevr. G. Weerts (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) (afwezig vanaf agendapunt K) 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om half 2 de vergadering en hij heet de deelnemers van Gast van de Staten (le-
den van het Drents Panel) welkom.  
De voorzitter verzoekt de aanwezigen een moment van stilte in acht te nemen i.v.m. het overlijden van 
de heer Henk Weggemans, oud-gedeputeerde. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda worden de volgende moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd: 
- de fractie van de VVD (mede namens de PvdA) dient een motie in over ‘promotie ondernemend 

Drenthe, de motie wordt toegevoegd als agendapunt H; 
- de GL-fractie (mede namens PvdA, D66 en SP) komt met een motie over ‘behoud weide-  
 en akkervogels, de motie wordt toegevoegd als agendapunt I; 
- de fractie van de SP dient een motie in over ‘circulaire economie Drenthe’, deze motie wordt 
  aan de agenda toegevoegd als punt J; 
- de PVV-fractie komt met een motie over ‘opheffing geheimhouding Eurochamp’, de motie wordt 
  toegevoegd als agendapunt K. 
De sluiting wordt tenslotte letter L. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 3 februari 2016 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
De fractie van D66 vraagt om agendering van de brief van GS van 17 februari 2016 (punt A2 van de 
LIS) over gepland informatiecentrum Toegangspoort Holtingerveld. Agendering zal plaatsvinden in 
een volgende Statencommissie van OGB. 
 
 
F. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
 
G.  Voorstellen 
 
G1. Statenstuk 2016-725 
 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 7 maart 2016 Benoeming commis- 
 sielid, niet zijnde Statenlid 
 
De vergadering benoemt de heer Van den Berg van de CU-fractie als bijzonder commissielid, niet 
zijnde Statenlid. De voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming en overhandigt bloemen. De heer 
Van den Berg neemt plaats in de Statencommissie FCBE. 
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G2. Statenstuk 2016-718 
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14 januari 2016 Grondbeleid vol- 
 gens provincie Drenthe 2016-2021 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van de SP, VVD, D66 en PVV voeren het woord. 
De SP-fractie vindt dat onderdeel 3.3 (Ruimtelijke-economische ontwikkeling) niet thuishoort in het 
Statenstuk. De provincie beweegt zich op gemeentelijk gebied. De fractie stelt voor duidelijk(-er) te 
communiceren en 3.3 te schrappen. De fractie dient hierom een amendement (A 2016-1 Ruimtelijke-
economische ontwikkeling) in. De fractie van de VVD vraagt om een brede betrokkenheid, en niet 
alleen betrokkenheid van terreinbeherende partijen. De D66-fractie is blij met meer transparantie en 
steunt het beleid. De fractie van de PVV heeft bedenkingen m.b.t. de punten eigendom van derden en 
agrarische waarde versus natuurwaarde, de fractie huldigt het standpunt ‘het moet beter en het kan 
beter’. De fractie dient dan ook 2 amendementen in. Te weten: A 2016-2 Verkoopproces bij complexe 
situaties en A 2016-3 Openbare verkoop van gronden vanaf 1 ha.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet pleit ervoor om paragraaf 3.3 toch te laten staan. Er wordt aangegeven dat er 
nog uitwerking gaat plaatsvinden. Hij ontraadt dan ook het amendement van de SP-fractie. De gede-
puteerde geeft verder aan dat alle partijen, die er toe doen ook werkelijk meedoen. De gedeputeerde 
ontraadt de beide amendementen van de PVV. Er is volgens de gedeputeerde sprake van openbaar-
heid, de Drentse aanpak wordt over het algemeen zeer gewaardeerd. Er is sprake van gelijke kansen 
en gelijke behandeling 
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2016-1 Amendement door SP 
Voor: SP 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, D66, GL, 50+ en SL 
Het amendement is verworpen. 

Ruimtelijke economische 
ontwikkeling 

A 2016-2 Amendement door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50+ en SL 
Het amendement is verworpen. 

Verkoopproces bij com-
plexe situaties 

A 2016-3 Amendement door PVV 
Voor: PVV en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, GL, 50+ en SL 
Het amendement is verworpen. 

Openbare verkoop van 
gronden van 1 ha 

 
Na stemming is het ongeamendeerde Statenstuk 2016-718 aangenomen met 28 stemmen voor  
(VVD, PvdA, CDA, CU, D66, GL en SL) en 11 stemmen tegen (PVV, SP en 50PLUS).  

 
 

G3. Statenstuk 2016-722 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2016 Wijziging Verorde-
ning nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van het CDA maakt zich zorgen over mogelijke risico’s die gepaard gaan met de overname 
van de gesloten stortplaats Attero. De VVD-fractie pleit er voor om het risico/de zorg bij het Rijk neer 



 

5 

te leggen. I.v.m. mogelijkheden tot bijstelling van het doelvermogen dienen de fracties van CDA en 
VVD een amendement (A 2015-4 Reëel beleggingsrendement) in. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan dat het huidige Statenstuk voldoende mogelijkheden voor bijstel-
ling biedt. De gedeputeerde geeft aan geen problemen te hebben met het amendement. 
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2016-4 Amendement door CDA en VVD 
Voor: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, SP, D66, GL, 50+ en SL 
Tegen: - 
Het amendement is aangenomen. 

Reëel beleggingsrende-
ment 

 
Het geamendeerde Statenstuk 2016-718 wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
H. Motie vreemd aan de orde van de dag; M 2016-6 Promotie Ondernemend Drenthe 

De fractie van de VVD (mede namens de PvdA) dient een motie in voor Promotie Ondernemend Dren-
the. Deze fracties zijn van mening dat Drenthe vooral wordt gepromoot als provincie waar je goed kunt 
recreëren en wonen. Maar Drenthe is zoveel meer dan dat, de provincie kent veel innovatieve en on-
dernemende bedrijven, waar mensen (zowel binnen als buiten de provincie) vaak geen weet van heb-
ben. De indieners stellen dat een grotere bekendheid hiervan bijdraagt aan een completer en nog 
aantrekkelijker imago van onze provincie. Dit kan leiden tot vestiging van meer bedrijven of starters in 
Drenthe. De fracties vragen tempo te maken met campagne voeren voor meer bedrijvigheid in Dren-
the en niet te wachten tot het programma 'Economische Koers van Drenthe' is vastgesteld. De fracties 
roepen GS op om op zeer korte termijn te starten met de promotie van Ondernemend Drenthe en de 
benodigde middelen binnen het huidige programma Economie te vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn 
dan wordt gevraagd aan GS om een financieringsvoorstel voor leggen aan PS. 

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                 
De fracties van CDA, PVV, D66, 50+ en SL kunnen zich vinden in de motie. De GL-fractie is tevreden 
met de huidige promotie activiteiten. De fracties van SP en CU vinden dat er gewacht moet worden op 
het Statenstuk m.b.t. Drentse economie. Zij zijn in principe niet tegen promotie, maar er moet samen-
hang zijn met bestaande initiatieven. 

Samenvattende reactie van het college van GS:                                                                                 
Gedeputeerde Henk Brink gaat met de wens van de Staten aan de slag, maar wijst er wel op dat het 
geld voor promotie maar één keer kan worden uitgegeven. Er dient afstemming plaats te vinden met 
Marketing Drenthe. 

Toezegging van het college van GS:                                                                                                                 
Gedeputeerde Brink zegt toe binnen een paar maanden te komen met de notitie 'Economische Koers 
van Drenthe' en daarbij aandacht te besteden aan de ‘pareltjes’ van Drenthe.                                                                                                                     

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2016-6 Motie door de VVD- en PvdA-fractie 
Voor: VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, 50+ en SL 
Tegen: SP, CU en GL 
De motie is aangenomen. 

Promotie Ondernemend 
Drenthe 
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I. Motie vreemd aan de orde van de dag: M 2016-7 Programma behoud weide- en akkervogels 

 
De fractie van GroenLinks dient, samen met de fracties van PvdA, D66 en SP, een motie in over pro-
gramma behoud weide- en akkervogels. De fractie meldt dat landelijke en internationale onderzoeken 
laten zien dat het aantal weidevogels in Nederland, en zeker in Drenthe, schrikbarend afneemt. De 
fracties GroenLinks, PvdA, SP, D66 , Sterk Lokaal en 50PLUS willen deze tendens tegengaan en 
roepen in deze motie Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen tegen deze drastische achter-
uitgang. Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om – in overleg met alle betrokken par-
tijen, waaronder Stichting Landschapsbeheer Drenthe en vertegenwoordiging van de vrijwillige Wei-
devogelgroepen  – te komen tot een provinciaal programma 'Behoud weide- en akkervogels in 
Drenthe'.  De woordvoerders, dhr. H. Nijmeijer (GL) en mevr. M. Bakker (PvdA), geven aan binnenkort 
een symposium over het onderwerp te willen houden. 

Samenvattende reactie van de fracties: De fractie van de VVD onderkent de problematiek, maar 
vraagt zich af of de motie het juiste middel is om aandacht te vragen voor de problematiek. De CDA-
fractie betreurt de achteruitgang van de weidevogels, maar wil graag eerst een overzicht van oorzaken 
en vraagt zich ook af of een motie het juiste middel is. De CU-fractie vraagt om meer achtergrondin-
formatie en vraagt zich af of het een ad hoc item is.  De fractie van de PVV deelt de zorg, de fractie wil 
op korte termijn bescherming voor de vogels. De fractie ziet de vossenpopulatie als oorzaak van het 
probleem, zij pleit voor vossenbeheer. Hiertoe dient de fractie een motie (M 2016-8 Actief beperken 
vossenpopulatie) in. De fractie roept GS op om waar nodig toe te stemmen in de bejaging van vossen. 

Samenvattende reactie van het college van GS:                                                                                
Gedeputeerde Jumelet onderkent de problematiek. Hij wil op korte termijn met de betrokken partijen 
om tafel en een plan van aanpak maken, wat moet leiden tot een provinciaal programma ‘Behoud 
weide- en akkervogels in Drenthe’. De gedeputeerde merkt op dat het college aan de slag wil gaan 
met acties genoemd onder de bullits 1,2 en 5 van de motie 2016-7. De actiepunten 3 en 4 kunnen 
daar mogelijk uit voortvloeien. GS zullen zich niet verzetten tegen de motie van GL. De motie van de 
PVV wordt ontraden, uit onderzoek komt naar voren dat intensieve landbouw en verdroging van de 
grond minstens zo schadelijk zijn als de vossenpopulatie. 

De motie 2016-7 wordt herschreven voor de stemming; bij de actiepunten bullit 3 en 4 wordt het woord 
zo nodig toegevoegd aan het begin van de zin (zie bijlage).  

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2016-7 Motie door de fracties van GL, PvdA, SP D66 
Voor: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, D66, GL, 50+ en SL 
Tegen: - 
De motie is aangenomen. 

Programma behoud  
weide- en akkervogels 

M 2016-8 Motie door de PVV-fractie 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50+ en SL  
De motie is verworpen. 

Actief beperken vossen-
populatie 

 
 
J. Motie vreemd aan de orde van de dag; M 2016-9 Circulaire economie 

De fractie van de SP dient een motie in over circulaire economie. De fractie vindt dat Drenthe een 
visie zou moeten formuleren hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een versnelling richting een 
zogenaamde 'circulaire economie'. In een circulaire economie worden producten en materialen herge-
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bruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Het Friese bedrijfsleven en overheden hebben de han-
den ineen geslagen om de circulaire economie vorm te geven. Misschien kan Drenthe hierbij aanslui-
ten. In de motie wordt GS gevraagd om voor de zomer te komen met een informatief stuk over circu-
laire economie. Vervolgens kan dan in PS de discussie over eventuele extra inzet gevoerd worden.  

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                  
In meerderheid staan de fracties positief tegenover de motie maar wachten, alvorens een standpunt in 
te nemen, de beantwoording van de gedeputeerde af. De fractie van GL merkt op dat het gevraagde 
in de motie nu al in de begroting staat. De VVD-fractie geeft aan de motie overbodig te vinden. De 
fractie van de CU pleit er voor om het in noordelijk verband op te pakken en oppert het idee voor een 
statenontmoeting over het onderwerp. 

Samenvattende reactie van het college van GS:                                                                                 
Gedeputeerde Brink geeft aan het onderwerp erg belangrijk te vinden, het college zet hier ook al op in. 
Gekeken wordt of er aangehaakt kan worden bij Fryslan. Hij stelt voor de motie niet in stemming te 
brengen, maar even te wachten op de uitkomsten van de toegezegde notitie ‘Economische Koers van 
Drenthe’ en de discussiebijeenkomst. 

Toezegging van het college van GS:                                                                                                                 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat vóór de zomer een notitie over de Economische Koers van Drenthe 
zal verschijnen met extra aandacht voor circulaire economie; ook zegt de gedeputeerde toe een in-
formatieve discussiebijeenkomst na de zomer te houden. 

De SP besluit de motie aan te houden tot dat de toegezegde notitie voor het zomerreces is versche-
nen en de brainstormsessie na de zomer is afgerond. 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2016-9 Motie door de SP-fractie 
De motie wordt aangehouden. 

Circulaire economie 

 
 
K. Motie vreemd aan de orde van de dag; M 2016-10 Opheffing geheimhouding Eurochamp                                                                                           
 
Tijdens dit agendapunt draagt de voorzitter het voorzitterschap over aan de vice-voorzitter, de heer 
Baltes. 
De fractie van de PVV dient een motie in over opheffing geheimhouding Eurochamp. Ook al is ge-
heimhouding opgelegd, dan betekent dit niet dat dit oneindig is of moet zijn. De fractie vraagt om die 
reden een eindtermijn van de geheimhouding. Volgens de heer Uppelschoten kan in een democratie 
slechts bij hoge uitzondering sprake zijn van langdurige geheimhouding. Daarvan is in zijn ogen in dit 
geval geen sprake. De fractie roept GS op om voor het zomerreces met een voorstel naar PS te ko-
men wat een goede termijn is om de geheimhouding op te heffen.  

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                            
Meerdere fracties geven aan dat het onderwerp opheffing geheimhouding vaker aan de orde is ge-
weest. Het standpunt van de PvdA-fractie is dat er zeer specifieke redenen moeten zijn om de ge-
heimhouding op te heffen en die zijn er niet volgens de fractie. De fractie van de VVD geeft aan dat 
destijds spelregels zijn afgesproken, deze dienen niet achteraf gewijzigd te worden. De fractie stelt wel 
dat de grootst mogelijke voorzichtigheid moet worden betracht om het middel geheimhouding te ge-
bruiken. De D66-fractie steunt de motie. De fractie staat voor openheid en transparantie. De fractie 
van GL is in principe voor opheffing, maar steunt de motie niet vanwege de (volledige) tekst in de mo-
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tie. De heer Vester (SP) geeft aan te moeten leven met de opgelegde zwijgplicht. Hij zou graag zien 
dat de geheimhouding werd opgeheven. De SL-fractie is voor openheid en transparantie en vindt ook 
dat geheimhouding eindig moet zijn. Maar in het Eurochamp-dossier is dat echter niet benoemd. 

Samenvattende reactie van het college van GS:                                                                                    
De Commissaris van de Koning schetst de geschiedenis waarom destijds door PS is besloten tot ge-
heimhouding. Dat was een bewuste keuze op dat moment. Over de geheimhouding is al tweemaal 
eerder gesproken in PS. De geheimhouding blijft totdat PS deze opheffen. GS komen niet met een 
door de PVV gevraagd voorstel. 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2016-10 Motie door de PVV-fractie 
Voor: PVV, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA,CU, GL, 50+ en SL 
De motie is verworpen. 

Opheffing geheimhouding 
Eurochamp 

 
 
L.  Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 april 2016. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 april 2016. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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Drenthe

AMENDEMENT

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering b'rjeen op 9 maart 2016, ter behandeling van
Statenstuk 2Ot6-722 betreffende Wijziging Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie
Drenthe,

Besluiten in bovengenoemd Statenstuk het besluit als volgt te wijzigen:

BESLUITEN:

Aan het besluit het volgende deel toe te voegen:

ll. Bij structurele afwijkingen in financiële parameters, zoals een verschil tussen het verwachte

beleggingsrendement (behorend bij de beleggingshorizon en de doelstelling van het nazorgfonds) en

de gehanteerde rekenrente, bij vaststelling van de nazorgheffing het reële beleggingsrendement te

hanteren bij berekening van het doelvermogen.

Toelichting:

Met betrekking tot de nazorgheffing is het nog van belang om op te merken dat in artikel 15.45,

tweede lid, van de Wet milieubeheer expliciet is aangegeven dat, indien blijkt dat de opbrengst van

de heffing hoger of lager is dan het bedrag dat nodig is om de kosten te bestrijden die naar

verwachting met de nazorg van de stortplaats gemoeid zullen zijn, het bedrag van de heffing

opnieuw kan worden vastgesteld. Redenen voor bijstelling van het doelvermogen c.q. het tarief

kunnen zijn: gewijzigde inzichten in technische mogelijkheden voor wat betreft de nazorg, gewijzigde

inzichten ten aanzien van de exploitatieduur van de stortplaats of fundamentele afwijkingen in de

financiële parameters (inflatie- en rendementspercentages) dan waarmee gerekend is.

s.J DA}

CDA
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@PvoA
MOTIE . PROMOTIE ONDERNEMEND DRENTHE

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

Ovenruegende dat
o Drenthe veel innovatieve en ondernemende bedrijven kent;
. mensen buiten maar ook binnen Drenthe hiervan vaak niet op de hoogte zijn;
. een grotere bekendheid hiervan bijdraagt aan een completer en nog aantrekkelijker imago van

onze provincie en kan leiden tot het zich vestigen van meer bedrijven in Drenthe

Constaterende dat
. de huidige promotie-activiteiten zich vooral richten op fijn recreëren en mooiwonen in Drenthe

Roepen het college op om
. op zeer korte termijn te starten met de promotie van Ondernemend Drenthe, en
r de benodigde middelen hiervoor binnen het huidige programma Economie te vinden, of indien

dit niet mogelijk is, een voorstel voor financiering aan de Staten voor te leggen

en gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties

WD PVDA

W.M. Meeuwissen-Dekker R.H.H. Koch
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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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