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Motivatie voor agendering: De fractie van GroenLinks wil graag deze brief agenderen voor de 
eerstvolgende OGB vergadering om nadere informatie te krijgen 
over de voortgang in de uitvoering van de Motie 
Boerenlandvlinders. 

Visie van de fractie Onze fractie is blij met de brief, er worden een aantal successen 
beschreven, maar onze fractie is ook van mening dat een aantal 
zaken niet vlot loopt.  

In de brief wordt daar geen nadere info over gegeven. Met name 
de zinsnede onder het kopje Infranatuur wordt aangegeven dat 
een concreet kader (afsprakenkader) nog niet binnen bereik is.  

Ook is het tijdpad voor het verdere vervolg is onduidelijk alsmede 
de link met de motie over de vaarwegen, 

Vragen aan de overige 
fracties:

Wat is uw visie op de uitvoering motie Boerenlandvlinders?

Vragen aan het college van 
GS:

1. Wat zijn de knelpunten en verschillen in de visies om te komen 
tot een definitief afsprakenkader infranatuur?  

2. Waar wordt op gekoerst? 
3. Wat is het tijdpad voor het verdere vervolg? 
4. Wat is de link tussen de motie Boerenlandvlinders en de motie 

over de vaarwegen?
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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang in de uitvoering van de Motie Boerenland-
vlinders (M2017-15) ter uitvoering van het besluit dat wij op l0 april 2018 hebben ge-
nomen. Wij kondigden bij brief van 14 november 2017 aan de motie verder uit te
werken langs de lijnen:

1. lnfranatuur
2. Agrarisch natuurbeheer

3. Kennisoverdracht en -bevordering
4. Voorbeeldgedrag
Wij hebben de tussenliggende tijd genomen om over de verschillende lijnen het
gesprek met onze partners in het veld te voeren. Met deze brief willen wij u informeren
over de stand van zaken en het verdere vervolg.

Algemeen
De problematiek van biodiversiteit in het landelijk gebied is veelzijdig. Ten behoeve
van de discussie met alle partners in het veld hebben wij deze problematiek in een
sprekende afbeelding gevat. U treft deze hierbij aan. Daarop kunt u nalezen dat wij de
motie, refererend aan lentekriebels, via de naamgeving'Drenthe-kriebels'aanvliegen,
waarmee zij benadrukt dat het om de brede problematiek van biodiversiteit in het lan-
delijk gebied gaat. De subtitel voor het programma luidt daarom 'samenwerken aan
een soortenrijk Drenthe'. Voor het programma maken wij binnen het Programma
Natuurlijk Platteland € 65.000,-- vrij in 2018, 2019, 2020 en 2021 .
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lnfranatuur
Winst voor de biodiversiteit valt het meest eenvoudig te behalen door bermen en over-
hoeken structureel beter in te richten ten behoeve van bijen, vlinders en andere in-
secten en door landschapselementen te herstellen. Met dat doel willen wij tot af-
spraken komen met in elk geval gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail
en NS. De gesprekken zijn ingezet, maar een concreet kader is nog niet binnen
bereik. ln het najaar willen wij een afsprakenkader presenteren. Voonuaarde voor het
kader blijft dat dit gericht zal zijn op samenwerking, 'bottom-up' en continufteit in

aanpak.

Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch Natuurbeheer is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL) en wordt meegefinancierd door Europa. Deelname loopt via het agrarisch col-
lectief, Agrarische Natuur Drenthe (AND). De doelen en randvoorwaarden zijn opge-
nomen in het Natuurbeheerplan Drenthe in tekst en kaart door middel van een ver-
deling in de leefgebieden open grasland, open akkerland, droge dooradering, natte
dooradering en de categorie water. De categorie water wordt meegefinancierd door de
waterschappen. De categorieën droge en natte dooradering en water bieden kansen
voor versterking van de biodiversiteit van het agrarisch gebied waarvan ook de in-
secten profíteren, die immers aan de basis van het leefgebied voor dieren in het
cultuurlandschap staan. Het gaat met name om maatregelen gericht op randenbeheer
en beheer van landschapselementen. De doelen uit het Natuurbeheerplan zijn
leidend. Voor uitwerking van een en ander zoeken wij aansluiting bij gemeenten,
natuurbeheerders en waterschappen (zie ook onder het kopje'lnfranatuur').

Kennis
Het lnstituut voor natuureducatie en duurzaamheid (lVN) heeft een voorstel in ont-
wikkeling voor het bij-vriendelijk inrichten van schoolpleinen in combinatie met een
educatiepakket over biodiversiteit in het landelijk gebied. Wijzien hierin een mooi
initiatief om scholieren op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de soorten-
rijkdom om hen heen, het belang en de problematiek ervan. Wijwillen het project
ondersteunen en maken daarvoor middelen vrij.

Voorbeeldgedrag
wijwillen een soortenrijkdombevorderende inrichting van onze bermen en over-
hoeken bevorderen. Het huidige beleid is ecologisch beheer. Wij bezien daarnaast de
financiële mogelijkheden om een Drents mengsel mee te zaaien bij provinciale
verkeers- en vervoersprojecten en we onderzoeken de mogelijkheden om meer ge-
faseerd te maaien en het gemaaide maaisel af te voeren. Over de financiële conse-
quenties van het inzaaien zullen wij afzonderlijk besluiten. Goede voorbeelden zijn er
al, zoals bij de aanpak van de N391 (viaduct Roswinkel) en bij de aanpak van de
rotonde in Gasselte.
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Vervolg
Met als belangrijkste opgave om te komen tot een afsprakenkader voor de omgang
met infranatuur met de belangrijkste bermbeheerders in onze provincie werken wij
door aan uitvoering van de motie. Bij het op te stellen afsprakenkader willen wij laten
zien bij welke lopende initiatieven we aansluiten. ln het najaar zullen wij u verder infor-
meren.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

Bijlage: Overzicht'Drenthe-Kriebels - Samenwerken aan een soortenrijk Drenthe' \
km/coll.
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