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Dit amendement heeft betrekking op begrotingsparagraaf Fysieke Leefomgeving (pag. 24) 

Onderwerp: Versterking Fauna

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het areaal van veel boerenlandvogels en de overige faunasoorten steeds kleiner wordt, ook in 

de Noordoostpolder;
2. de aantallen broedparen en wildstanden van veel soorten afnemen, het broedsucces ernstig 

terugloopt en er tal van bedreigingen zijn op het boerenland;
3. er predatie plaats vind door o.a. vossen, kraaien, reigers, ooievaars enz. die niet bijdragen 

aan de populatie boerenlandvogels zoals de kievit, grutto en wulp;
4. het college bezig is met het opstellen van een BOR,

van mening dat
1. de ambitie moet zijn om in ons gebied in de komende jaren stappen te zetten voor herstel en 

groei van de boerenlandvogelstand en overig kleinwild;
2. hiervoor bewustwording van onze inwoners, natuur en belangenorganisaties en de agrarische 

sector cruciaal is;
3. de provincie, de gemeente, de natuur- en landbouworganisaties hierin gezamenlijk 

verantwoordelijkheid moeten nemen;
4. onder andere een struweelplan en de uitvoering daarvan een bijdrage kan leveren aan het 

verbeteren van de populatie van de boerenlandvogels en overige faunasoorten;
5. we moeten stimuleren dat agrariërs de mogelijkheden die er zijn om subsidie te verkrijgen ter 

bevordering van bovengenoemde ambitie benutten;
6. natuurorganisaties bereid moeten zijn de natuurlijke vijanden in te dammen, te beheren voor 

een beter weidevogelbeheer om het draagvlak te vergroten bij de o.a. de landbouw;

Besluit de Programmabegroting 2021-2024 gewijzigd vast te stellen onder toevoeging van een 
activiteit onder speerpunt 2 - Toekomstbestendig voor water en natuur (pag. 24)
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2.4 - Wij zetten ons in om In 2021 vindt afstemming plaats met de provincie en de 
de fauna te versterken betrokken natuur- en landbouworganisaties voor het

ontwikkelen van beleid om verder verlies van fauna tegen te 
gaan; daarbij wordt de provinciaal beschikbare subsidie 
gecoördineerd met partners aangewend om een struweelplan*) 

___________________________op te stellen._____________________________________________



) Struweelplan: Herstel/aanbrengen van struweel op akkerhoekpunten, singels om biotoop te versterken.
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