Vervolg vragen nav beantwoording (Dinsdag 15 mei 2020, 21.46)
Agendapunt 3.12 Weidevogels
VVD: Juliette Van Gilse
Uit het antwoord haal ik dat er mogelijkheden zijn tot windturbines in weidevogelgebieden, mits
voorzien wordt in een aantoonbare verbetering in het leefgebied van de weidevogels. Mijn
aanvullende vraag is of er al een afwegingskader is waaruit duidelijk wordt wanneer daaraan voldaan
kan worden? En of er al een inschatting kan worden gemaakt hoe groot de kans is dat daaraan
voldaan wordt? Ik kan zelf moeilijk inschatten hoe een windturbine die een bedreiging oplevert voor
vogels omdat ze in de wieken terecht kunnen komen, een verbetering van het leefgebied voor de
weidevogel kan bewerkstelligen.
PVDD – Willem van der Steeg
3.12 Dank voor de beantwoording. We hebben nog wel een vraag over onderbemaling n.a.v. de
beantwoording in 1e termijn. In de beantwoording wordt gesteld dat er in weidevogelkerngebieden,
die tevens natuurgebied zijn, geen onderbemaling plaatsvindt. Niet alle weidevogelkerngebieden zijn
echter natuurgebied. Tevens is het zo dat het waterpeil van invloed is op de geschiktheid van het
leefgebied voor de weidevogel. Vandaar onze vervolgvragen.
- Heeft GS in beeld of er in weidevogelkerngebieden (niet zijnde natuurgebied, gezien uw antwoord
in 1e termijn) ongewenste afwijkingen van het vigerende peilbesluit plaatsvinden door illegale
onderbemaling?
- In het geval dat dit plaatsvindt, wat is GS voornemens om daaraan te gaan doen? Gaat men in dat
geval bijvoorbeeld in overleg met het waterschap m.b.t. controle en handhaving?
- Wanneer GS niet in beeld heeft of dit plaatsvindt, wat gaat men doen om dit inzichtelijk te krijgen?
ChristenUnie – Kees de Heer
RGW 3.12 Statenbrief Uitvoering Actieplan Weidevogels 2018, plus Ingekomen brief 3
We kregen begin deze week een boeiend advies over weidevogelbeheer in het Binnenveld, waar de
provincies Utrecht en Gelderland verschillend te werk gaan.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de aanpak in de verschillende regio’s behoorlijk
verschilt. Wij pleiten daarom voor een werkconferentie dit najaar, om informatie vanuit Eemland,
het Binnenveld en het Groene Hart uit te wisselen. De Agrarische Natuurvereniging Binnenveld
vraagt eveneens om een dergelijk overleg.
Schriftelijke beantwoording

