Vraag
aan Gedeputeerde Staten

Nummer
3401
Onderwerp
Maai- en baggerbeheer
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van
Provinciale Staten H. Sahin (GroenLinks) en A.H.K. van Viegen (PvdD) ,
d.d. 11 juni 2018, bij mij de volgende vragen hebben ingediend:

Toelichting
Maaibeheer Provinciale bermen en oevers
Het bermbeleid van de provincie wordt geactualiseerd met als doel het in grotere mate
en bewuster toevoegen van ecologische waarde aan de berm.
1.

Bent u bereid om aanpassingen in het maai- en bermbeheer te realiseren met als doel
om te werken aan het versterken van de biodiversiteit?

2.

Zo ja, bent u bereid om de frequentie van het maaien van de bermen en/of oevers te
verlagen of op een andere manier de bermen te beheren?

3.

Uit de antwoorden op de technische vragen bijkt dat het doel is eind 2018 een
hernieuwde beeldkwaliteit voor elke berm rond elke weg en in 2019 tevens rond elke
vaarweg te hebben. In hoeverre wordt bij het bepalen van het hernieuwde
beeldkwaliteit rekening gehouden met het bevorderen van de biodiversiteit en de
achteruitgang van insecten?
Baggerwerkzaamheden in het broedseizoen
Van de Vogelwerkgroep Zoetermeer ontvingen we het bericht dat er in Zoetermeer (in
Seghwaert) wordt gebaggerd. Hierbij is een nest met eieren van een Meerkoet
vernietigd.

4.

Deelt u het standpunt dat het vernielen van een nest een overtreding is in het kader
van de Wet Natuurbescherming? Wat voor rol en verantwoordelijkheid hebben wij als
provincie in relatie tot de waterschappen die de baggerwerkzaamheden uitvoeren?

5.

Bent u bereid om de waterschappen te wijzen op het feit dat baggerwerkzaamheden
in het broedseizoen in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming en hen te vragen om
de werkzaamheden onmiddellijk te staken? Zo neen, waarom niet?
Handhaving wet natuurbescherming bij maaien

6.

Op welke wijze, hoe vaak en waar heeft de provincie toezicht gehouden ingevolge de
NB wet op de bescherming van dieren tijdens het maaien?
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7.

Is er handhavend opgetreden en zo ja, hoe vaak en waar? Zo nee, waarom niet?

8.

Welke overige inspanningen zijn er door de provincie verricht om te voorkomen dat
(nesten van) weidevogels worden plat gemaaid (bijvoorbeeld langs de N471 broeden
water- en boerenlandvogels)?

9.

Wordt er t.a.v. toezicht en handhaving verschil gemaakt of er op een perceel een
pakket agrarisch natuurbeheer is afgesloten? Zo ja, waarom en op welke wijze?

Den Haag, 11 juni 2018
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

