Ingediende vragen bij Statenbrief Uitvoering Actieplan Weidevogels 2018 (2020RGW77)

Ter informatie

GroenLinks
In het coalitieakkoord hebben is de volgende ambitie uitgesproken: “We gaan de bescherming van weide- en
akkervogels en insecten intensiveren.” Waar zien wij deze intensivering precies terug? Mocht deze
intensivering nog niet opgenomen zijn in het voorgenomen traject, wanneer kunnen wij dat verwachten?
VVD
Wat zijn de (mogelijke) effecten van de RES op deze weidevogel-gebieden?
Is er al een afwegingskader bekend waarmee keuzes met betrekking tot energie opwekking in deze gebieden
gemaakt zullen worden?
ChristenUnie
Naar aanleiding van de resultaten van de weidevogeltelling 2019 wordt het beleid geëvalueerd en bijgesteld.
Maar hebben we al voldoende in beeld wat voor de weidevogels de gevolgen zijn van de uitvoering van de
Regionale Energiestrategieën?
SGP
Wij zouden, zodra dat mogelijk is, graag eens een werkbezoek afleggen met de Staten in het meest succesvolle
weidevogelgebied, de Eempolder. Wij zouden graag van de betrokken partners horen welke leerpunten zij
hebben voor de rest van de provincie en voor het provinciaal beleid.
PvdD Weidevogels verdwijnen uit ons landschap. Dat komt omdat hun leefgebied zwaar onder druk staat van
de intensieve landbouw. We begrijpen dat predatie niet meehelpt de doelstelling te behalen, maar het is niet
de oorzaak van de achteruitgang.
1.
De achteruitgang van de weidevogels, en breder de biodiversiteitsciris, laat zien dat een versnelling van
de transitie naar kringlooplandbouw noodzakelijk is. Waarom zien we dit niet terug in de Statenbrief?
2.

Waarom verdwijnt de randzone?

3.
Het uitmaaien van nesten en kuikens is in strijd met de Wet natuurbescherming, maar gebeurt wel. Hoe
staat het met de handhaving hierop? En met de gedragscode die zou worden opgesteld? (Actieplan: “De
provincie gaat in de winter 2018-2019 is samenspraak met de sector een gedragscode opstellen, waarmee we
het uitmaaien willen voorkomen.”)
4.
In het Actieplan Weidevogels is € 600.000 beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in de
weidevogelreservaten. Een van de maatregelen was het wegnemen van onderbemaling bij de Kadelanden. In
hoeverre speelt het probleem van onderbemaling ook in overige gebieden? En wat gaat u hieraan doen? Gaat
u in dat geval ook met de Waterschappen in overleg om het gewenste waterpeil ook te handhaven, zodat het
vastgestelde peil ook praktijkpeil is?
5.
T.a.v. de cijfers zijn we verheugd dat de afname van kritische weidevogels over de afgelopen jaren
(2016/2019) is geslonken t.o.v. 1990/2019 (0,5% t.o.v. 3-7%). Minder afname is echter nog geen toename (over
de gehele linie). Sommige gebieden kennen namelijk ook een grote procentuele afname (50%, 16% per jaar).
Wat gaat u de komende tijd doen om het tij te keren? Met name in de Lopikerwaard loopt het nog niet vlotjes.
Wat gaat u in dit gebied doen om de situatie te kantelen? Hebegrenzing als mogelijke maatregel vindt namelijk
eventueel pas in 2023 plaats.

