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Amendement gifvrij beheer buitenplaatsen

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 april 201-6, ter bespreking van de
cultu u r- en erfgoed n ota 201,6-2019'Al les is N U',

Constaterende dat:

o Het belang van duurzaamheid expliciet is benoemd in de opgaven rondom
monumentenzorg;

o Zowel mens als milieu baat hebben bij gifurij onderhoud van buitenplaatsen;
o De vN waarschuwt dat het slecht gaat met bijen en andere bestuivers (1);
o De provincie op een milieuvriendelijke wijze de bermen van provinciale wegen én

haar eigen achtertuin onderhoudt (2);

Overwegende dat:

¡ Rekening houden met mens & milieu een belangrijk duurzaamheidsaspect is;
o Diverse soorten gif voor groenonderhoud in verband worden gebracht met nadelige

effecten op de volksgezondheid, slecht zijn voor het milieu en een negatieve invloed
hebben op bijen en andere bestuivers;

Verzoekt het college van GS om

Aan de primaire criteria subsidieverordening erfgoedparels op pagina L9, hoofdstuk 4.2
- matige of slechte onderhoudstoestand in de Utrechtse Erfgoedmonitor;
- urgente restauratiebehoefte;
- hoge cultuurhistorische waarde;
- zekerheid van gebruik of herbestemming;
- publieke toegankelijkheid;
- substantiële cofinanciering van minimaal 50%;
- subsidiabele projectkosten van minimaal€ 100.000;

Het volgende criterium toe te voegen:

- gifurij beheer en onderhoud van omliggende grond.

En de cultuur- en erfgoednota 'Alles is NU' aldus gewijzigd vast te stellen

Femke Merel

Dieren



Toelichting:

ln de cultuur- en erfgoednota staat in paragraaf 4.2 het volgende benoemd: "Duurzoamheid
in relatie tot monumentenzorg heeft de komende joren onze aondocht. We vervullen een
oanjaagrol bij de implementotie van duurzame ontwikkeling." En over de bijensterfte:
"Hoewel de oplossingen betrekkelíjk eenvoudig zijn, moet de urgentie von het probleem wel
erkend worden - iets woar het ropport van IPBES een belangrijke stap in is. Als we in 2050 de
gehele wereld vqn voedselwillen voorzien, zullen we rekening moeten houden met
bestuivers", oldus Dennis von Engelsdorp, een bijenexpert van de lJniversity of Maryland.(7)

1.)

door-het-uitsterven-va n-bi ien

2.) Aangenomen motie milieuvriendelijk tuinonderhoud d.d. 15.07.2013:




