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Motie agrarisch natuurbeheer in de groene contour

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 november 2013,
ter bespreking van Natuurbeleid 2.0,

constaterende dat
- de beleidsnota Natuurbeleid 2.0 stelt dat agrarisch natuurbeheer een

belangrijk instrument is om de natuunruaarden in het agrarisch gebied te
versterken;

overwegende dat
- de provincie Utrecht agrarisch natuurbeheer gerichter wil inzetten
- de nota stelt dat agrarisch natuurbeheer ingezet kan worden in de groene

contour
- de provincie kÍest voor een aanpak met gebiedscollectieven

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
- actief de inzet van agrarisch natuurbeheer in de groene contour te stimuleren,

met name daar waar onvoldoende natuur in de groene contour ontwikkeld
wordt

En gaan over tot de orde van de dag.

Prouincíale State¡t
Lltrecht
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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over Natuurbeleid 2.0

Constaterende;

. dat de provincie Utrecht overstapt van de soortenbenadering naar de
systeembenadering;

. dat de provincie te maken heeft met Europese eisen voor wat betreft de
natuurdoelen;

. dat de biodiversiteit in Utrecht blijkens de eigen "Staat van Utrecht"-onderzoeken
diverse rode kaarten behaalde, en er geen aanwijzingen zijn dat dat radicaal ten
goede veranderd is;

Overwegende;

. dat de biodiversiteit in onze provincie te kwetsbaar is om onbezonnen
experimenten uit te voeren;

Verzoeken het college van GS;

. om gebruik te maken van onderzoek dat gedaan wordt door vrijwilligers, zoals
van SOVON en IVN;

' om eventueel aanvullend ondezoek te doen naar de biodiversiteit in de provincie
Utrecht;

. Provinciale Staten daar met regelmaat over te informeren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Anne-Marie Mineur

Fractie SP
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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over Natuurbeleid 2.0

Constaterende;

. dat de provincie te maken heeft met schaarse ruimte, waarin wonen, reizen,
ondernemen, landbouw, veeteelt en natuur om voorrang strijden;

. dat de verschillende gebruikswijzen van het gebied alle invloed hebben op de
kwaliteit van het milieu;

. dat een te hoog gehalte aan zaken als stikstof en ammoniak een serieuze
bedreiging zijn voor de gezondheid van mensen, dieren, planten en andere
organ¡smen;

Overwegende;

. dat een zo wankel evenwicht goed gemonitord moet worden;

Verzoeken het college van GS;

. om het milieu in onze provincie goed te blijven monitoren;

. om Provinciale Staten daarover geregeld te informeren;

. waar nodig in te grijpen, waar mogelijk preventief;

En gaan over tot de orde van de dag.

Anne-Marie Mineur

Fractie SP c Dv' uuLrYL

,Èþh
I ú.o

¡1æß
do-Þ""^^



Motie Tiideliike Natuur

provinciale staten van utrecht ín vergadering bijeen op 4 november, ter bespreking van Natuurbeleíd

2.O:

Constaterende dat

o

liggen.

De provincie in Natuurbeleid 2.0 het idee uitspreekt dat er tijdelíjke natuurwaarden.tot

ontwikkeling kunnen worden gebracht op terieínen die voor een bepaalde període braak

Overwegende dat:

¡ Het verlenen van de desbetreffende ontheffíngen van de Flora- en faunawet nu nog een

bevoegdheid van het Rijk is, die zeer waarschijnlijk naar de provincies zal worden

gedecentralíseerd'

Verzoekt het college van GS om:

Zodra de bevoegdheid voor het ontwíkkelen van tijdelijke natuur van het Rijk is overgedragen naar

de provincíes, een meer uitgewerkt voorstel te doen aan Províncíale Staten'

En gaat over tot de orde van de dag'

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


