MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 24 juni 2020
Constaterende dat:
Getuige de brief van Dierennoodhulp Flevoland het huidige maaibeheer in de provincie interfereert
met de periode waarin reekalfjes opgroeien met het hoge gras als schuilplaats, wat erin resulteert
dat reekalfjes gedood worden door de maaimachine;
De Provincie zich ten doelt stelt de biodiversiteit in de provincie te verhogen;
Recent in gemeente Lelystad ook een beverburcht overreden is bij het grasmaaien, die
dientengevolge is ingestort;
Overwegende dat:
de dood van reekalfjes vrij gemakkelijk te voorkomen is aangezien het maaien van het gras ook in
een andere, voor de reekalfjes veiligere periode kan plaatsvinden;
zich in het maaigebied ook bloemen, grassen en kruiden kunnen bevinden die aantrekkelijk zijn voor
insecten en bijen;
dergelijke begroeiing kan bijdragen aan de toename van insecten- en bijenpopulaties, hetgeen de
biodiversiteit ten goede komt;
een deel van de Flevolandse (beschermde) vogelsoorten ook in het hoge gras broeden, waarbij ook
regelmatig vogelnesten worden vernietigd;
het maaien ook gevaarlijk is voor de gangen van jonge konijnen en hazen, die in kunnen storten door
er overheen te rijden;
Ecologisch maaibeleid een positieve impact heeft op flora en fauna, door het zorgvuldig kiezen van
het moment van maaien, hier fasering in aan te brengen en minder frequent te maaien;
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Spreken uit
/
Dragen het college op /
te onderzoeken op welke wijze de provincie zo snel mogelijk kan overgaan op ecologisch en
diervriendelijk maaibeheer op provinciale gronden, ter bescherming van flora en fauna net ter
voorkoming van letsel bij en dood van dieren;
De mogelijk (positieve) financiële consequenties te betrekken bij de najaarsnota of de uitwerking van
het actieplan biodiversiteit;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L. Vestering (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

Stemverhouding

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Aangenomen

Verworpen

FvD
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
50PLUS
D66
PvdD
SGP
GO
DENK
Totaal
De motie is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

