MOTIE
Motie ingediend door: de Algemeen Bestuursleden van
- de fractie Betaalbaar Water;
Agendapunt: Algemeen Bestuursvergadering d.d. 16 december 2020
Onderwerp: Afrastering onderhoudspaden bij watergangen ter bevordering biodiversiteit
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest;
in vergadering bijeen te Groningen op 16 december 2020;
gehoord de beraadslagingen, en overwegende:
- dat het een algemeen maatschappelijk belang is om de biodiversiteit in stand te houden en waar
mogelijk te bevorderen;
- dat in dit kader de achteruitgang van diverse insectensoorten – waaronder diverse soorten bijen,
hommels en vlinders – zorgen baart, mede gelet op het belang van insecten voor de bestuiving
(en in dat verband uiteindelijk de voedselvoorziening) en hun plaats in het ecosysteem (als onder
andere voedselbron voor vogels);
- dat ter instandhouding en bevordering van de biodiversiteit een goed netwerk aan natuurlijke
landschappen en cultuurlandschappen met natuurwaarden van belang is, met inbegrip van
kleinschaliger landschappen met bloeiende akkerranden;
- dat dit bijdraagt aan een landschap waarin landbouwkundige belangen en natuurwaarden in
harmonie naast elkaar kunnen bestaan;
- dat in het (recente) verleden de onderhoudspaden langs watergangen van het waterschap, een
positieve invloed op de biodiversiteit hadden, nu deze stroken in het landschap – die meestal met
een afrastering van de aangrenzende landbouwgrond waren afgescheiden – ruimte boden aan
flora en fauna (waaronder met name insecten), en ten aanzien van deze onderhoudspaden een
(gematigd) maaibeleid werd gevoerd dat erop gericht was om de biodiversiteit in stand te
houden;
- dat deze onderhoudspaden aldus voorts een natuurlijke buffer vormden tussen de
landbouwgronden en de watergangen en aldus hielpen voorkomen dat nutriënten door de
watergangen wegvloeiden;
- dat echter in recente jaren de afrasteringen langs onderhoudspaden op veel plaatsen zijn
verwijderd en de naburige agrariërs met het onderhoud van de onderhoudspaden zijn belast, wat
ertoe heeft geleid dat het onderscheid (in beheer en uiterlijke kenmerken) tussen de
onderhoudspaden en de aangrenzende landbouwgronden grotendeels is verdwenen en de
onderhoudspaden niet langer hun positieve invloed op de biodiversiteit (en het tegengaan van de
afvloeiing van nutriënten door de watergangen) hebben kunnen uitoefenen als voorheen;
- dat het wenselijk is dat de onderhoudspaden in hun oude waarden worden hersteld;
spreekt uit:
- dat het wenselijk is de onderhoudspaden langs watergangen van het waterschap weer van
afrasteringen met de aangrenzende landbouwgronden te voorzien en deze te behouden, en op
deze onderhoudspaden weer een (gematigd) maaibeleid te voeren dat erop gericht is om de
biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen;
- dat het Dagelijks Bestuur wordt opgeroepen zo spoedig mogelijk een hiertoe strekkend voorstel
aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring voor te leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Groningen, 16 december 2020
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