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Schriftelijke vragen conform art. 44 van het reglement van orde van het Statenlid:
G. van Unen d.d. 25-04-2018
Onderwerp: Het verdwijnen van de vlindersoorten in Zeeland
Toelichting
Recent sprak de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland haar zorgen uit over in ieder geval
zes met uitsterven bedreigde Zeeuwse vlindersoorten en de verslechterende vlinderstand in
zijn algemeenheid. De SP maakt zich net als de Vlinder- en Libellenwerkgroep zorgen over
het verdwijnen van de vlindersoorten in Zeeland. Het onderzoeksverslag van de werkgroep
laat zien dat er duidelijke oorzaken aan te wijzen zijn voor de teruggang.
De Statenfractie van de SP heeft hierover de volgende vragen:
1. In hoeverre bent u op de hoogte van de teruggang van de vlindersoorten en
met name van de Zeeuwse zes?
2. Weet u dat dit al enkele jaren terug is geconstateerd en steeds opnieuw onder de
aandacht gebracht wordt door de Vlinder- en Libellenwerkgroep?
3. Op welke wijze is het tegengaan van afname van vlindersoorten concreet
opgenomen in het beleid van de Provincie?
4. Wat vindt u van de constatering van de werkgroep dat vooral maaiwerkzaamheden
en het middelengebruik belangrijke oorzaken zijn voor het afnemen van aantallen en
soorten vlinders in Zeeland?
5. Wat kan de Provincie doen aan het bevorderen van velden en dijken waar wilde
bloemen kunnen groeien en waar ook gemaaid wordt op een manier die geen schade
toebrengt aan vlinders en bijen?
6. Ziet de Provincie een rol voor zich weggelegd om vlinders op een betere manier te
beschermen en in Zeeland te behouden?
7. Ziet de Provincie naar aanleiding van dit onderzoek reden om er vanuit te gaan dat
de teruggang van vlinders ook een indicatie is dat het met andere soorten in Zeeland
niet goed gaat en dat het nodig is om met andere beheerders te zoeken naar
maatregelen die de teruggang van soorten een halt toeroepen?
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