
Amendement slim langetermijnbeleid bermbeheer 

Amendement van de ChristenUnie op de Voorjaarsnota 2022 m.b.t. het Statenvoorstel 

De Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2022, amenderen 
het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2022 als volgt: 

Door de regel: Biodiversiteit groenbeheer, jaarlijks € 164.000. (onder: “ambities die vanaf 2025 
een keuze tot verlenging behoeven”) weg te halen. 

Deze te vervangen, door aan het besluit (onder het kopje ‘besluiten’) toe te voegen: 

Het bestaande ecologisch bermbeheer dat tot en met 2024 is opgenomen in de meerjarenbe-
groting, vanaf 2025 structureel te financieren en het benodigde structurele bedrag uit de bud-
gettaire ruimte te financieren. 

Toelichting: 

In de voorjaarsnota wordt in hoofdstuk 2.2.5 Balans in landelijk gebied, ingegaan op de motie 
die is aangenomen over biodiversiteit, plaagbestrijding en bestuiving. 
In de uiteenzetting onder het kopje ‘biodiversiteit’ worden in dat kader mooie voorbeelden 
aangehaald, waaronder ecologisch bermbeheer.  

Uit het Statenvoorstel blijkt echter dat dit niet structureel gefinancierd is. 
In de najaarsnota 2020 is door PS besloten om bovenop het bestaande ecologisch bermbe-
heer, deze bestuursperiode (tijdelijk, t/m 2024) per jaar €164.000,-- extra beschikbaar te stel-
len voor ecologisch bermbeheer. Daarmee wordt nu 60% van de bermen ecologisch beheerd, 
maar een deel slechts tijdelijk. 

Tijdelijke financiering is niet de meest effectieve investering: 
 Als tijdelijk ecologisch bermbeheer wordt beëindigd, is er veel geld geïnvesteerd maar

valt het effect volledig weg.
 De investering in activiteiten zoals ecologisch bermbeheer wordt na verloop van jaren

effectiever en rendeert dus steeds beter *(zie verwijzingen onderaan de tekst).
 Ecologisch bermbeheer moet daarom een langetermijnhorizon hebben en die kan

worden gerealiseerd met structurele financiering.
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* 
- Provincie Zuid-Holland. (December 2019). Leidraad Ecologisch Bermbeheer. (https://land-
schapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Leidraad-ecologisch-bermbeheer.pdf). Pag. 
20-21. Den Haag, Provincie Zuid-Holland. 
- Meerburg, B.G.; Korevaar, H. (2009). Ecologisch beheer van de publieke ruimte. (https://ede-
pot.wur.nl/50464). Pag. 13. Wageningen, Plant Research International - WUR. 
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