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Motie Provinciaal Actieplan Weidevogels
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Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2019, in Haarlem;
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AANGENOMEN

constaterende dat:
het aantal weidevogels in Noord-Holland in de afgelopen 30 jaar met 50% is afgenomen;
er in de provincie succesvolle initiatieven zijn om de situatie voor weidevogels te verbeteren;
er momenteel een “overlegjaar” is over de toekomst van agrarisch natuurbeheer waarin ook over
maatregelen voor weidevogels wordt gesproken;
de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in betere omstandigheden voor
weidevogels;
in maart 2018 in interprovinciaal verband (door de BACVP’) is afgesproken provinciale actieplannen
voor het behoud van weidevogels op te stellen;
verschillende provincies inmiddels werken met een Actieplan Weidevogels;
Noord-Holland nog geen actieplan heeft opgesteld;
de achteruitgang van de weidevogelstand (m.n. de grutto en de kieviet) onderdeel is van het probleem
van de afnemende biodiversiteit;
een brede maatschappelijke beweging van kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven,
natuur- en milieuorganisaties in december 2018 een Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft gepresen
teerd;
biodiversiteitsherstel een kernopgave van de provincie is;
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van mening dat:
de lopende initiatieven meer succesvol kunnen zijn als ze ingebed worden in een breed pakket van
maatregelen;
vele partijen een rol kunnen en moeten spelen bij het verbeteren van de habitat van weidevogels;
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spreken uit:
dat het essentieel is voor de weidevogel om in samenspraak met relevante maatschappelijke organisa
ties zoals bijvoorbeeld de Vogelbescherming, Landschap Noord-Holland, LTO en de collectieven voor
agrarisch natuurbeheer een provinciaal actieplan op te stellen voor het verbeteren van de habitat van
weidevogels;
hiervoor aansluiting te willen zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de uitkomsten van het
“overlegjaar”;
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en roepen GS op:
op deze manier een provinciaal actieplan voor het behoud van weidevogels op te stellen.
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