MOTIE nr
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door de fractie van D66
Agendapunt 13
Raadsvergadering dd. 11 juli 2017
Onderwerp: Ondersteuning van biodiversiteit door ondersteuning akker- en weidevogels

De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 11 juli 2017
overwegende, dat:
- het voor de leefbaarheid in Nederland, Drenthe en Tynaarlo van belang is dat er een grote
verscheidenheid is aan vormen van leven (biodiversiteit);
- één van de vormen van biodiversiteit, namelijk de akker- en weidevogel, al tijden in aantal
afneemt;
- een gezonde akker- en weidevogelstand van essentieel belang is binnen het totale
ecosysteem;
- de akker- en weidevogel een belangrijk onderdeel vormt van het Drentse landschap, en
daarmee een bijdrage levert aan het groene, natuurlijk beeld van de provincie;
- een van de zogenaamde kansrijke gebieden van Drenthe binnen onze gemeentegrenzen
ligt, het Hunzedal;
- er vanuit de provincie een “flexibele pot” -onderdeel van de Aanpak voor behoud van akkeren weidevogels in Drenthe- beschikbaar is gesteld aan Landschapsbeheer Drenthe, met
financiële middelen om de weidevogelstand te ondersteunen en zelfs uit te breiden;
- deze flexibele pot niet voldoende is om een echte impact te maken op de weidevogelstand
in de gemeente Tynaarlo, en er met een iets ruimere flexibele pot makkelijker, en vooral
gerichter, gewerkt kan worden aan de akker- en weidevogelstand;
verzoekt het college:
- om gelden uit deze flexibele pot die worden uitgegeven door Landschapsbeheer Drenthe,
binnen het grondgebied van de gemeente Tynaarlo in 2018 te matchen, tot een maximum
van € 5,000 per jaar;
- deze gelden te dekken uit de reserve Vitaal Platteland
en gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 11 juli 2017

Ondertekend door:

Fractie D66

Toelichting:
Weidevogels horen bij het Drentse landschap. Niet alleen stellen inwoners van ons mooie
gemeente het op prijs dat ze er zijn, maar ook toeristen komen naar Drenthe vanwege het
groene, natuurlijke karakter van de provincie.
Een van de manieren om weidevogels te beschermen is door je te richten op het
terugbrengen van verliezen door agrarische activiteiten. Op het boerenland kunnen namelijk,
met relatief eenvoudige maatregelen, legsels en jongen gespaard worden, ten gunste van
het broedresultaat.
Landschapsbeheer Drenthe beheert een “flexibele pot”, gefinancierd door de provincie
Drenthe, onderdeel van de Aanpak voor behoud van akker- en weidevogels in Drenthe.
Hiermee worden agrariërs bijvoorbeeld gecompenseerd voor anders of later maaien. Andere
activiteiten zijn nestbescherming, mozaïek beheer, en aangepast akkerlandbeheer.
Per jaar is er € 50,000 beschikbaar, dat wordt ingezet in diverse gebieden in heel Drenthe.
Door de uitgaven die worden gedaan binnen de gemeentegrenzen te matchen, is er een
grotere flexibiliteit binnen de pot, wat niet alleen binnen Tynaarlo, maar ook in de rest van
Drenthe bijdraagt aan het behoud van weidevogels, en daarmee het grotere doel: de
biodiversiteit.

