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Verkiezingsdebat Groen
Gelderland 6 maart
Hoe gaan de politieke partijen bijdragen aan
een groen Gelderland? En welke partij doet
ook boter bij de vis? Daar zijn wij en de
inwoners van Gelderland benieuwd naar.
Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer
Gelderland, IVN Natuureducatie en de
Gelderse Natuur en Milieufederatie nodigen
u daarom uit voor het verkiezingsdebat
Groen Gelderland.
Op 6 maart kunt u onder leiding van Hester
Macrander debatteren over uw ambities
voor een vitaal groen Gelderland, in het
bijzonder over de thema’s biodiversiteit in en
buiten natuurgebieden, natuurinclusieve
landbouw en de groene samenleving.
Wanneer: Woensdag 6 maart, 19.30 - 22.00
uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar: Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat
168 in Arnhem.
Aanmelden: Klik hier

Manifest voor een Groen
Gelderland
Voor de verkiezingen hebben de vijf groene
organisaties gezamenlijk het Manifest voor
een Groen Gelderland uitgebracht. Onze
ambitie voor de komende 4 jaar, waarin wij
aangeven wat er nodig is. Want Gelderland is
heel groen en daarom wonen mensen hier
zo graag. Deze kwaliteiten staan onder druk
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en vergen aandacht, beleid en uitvoering.
Wij zien een belangrijke rol voor de Provincie
en roepen de politiek op ons groene kapitaal
te koesteren. Gelderlanders vinden groen
heel belangrijk, en zij rekenen op uw inzet. U
kunt het Manifest voor een Groen
Gelderland hier downloaden.

Handhaving en toezicht
in natuurgebieden
Als invulling van uw motie 58 stelt GS voor
om extra subsidie beschikbaar te stellen voor
handhaving en toezicht in 2019 in opengestelde natuurgebieden. Dit om tegemoet te
komen aan benodigde aanpak van misstanden in het buitengebied, zoals grootschalige
dumpingen van afval, illegale activiteiten
zoals motorcross, loslopende honden en
verbeteren van de veiligheid.
Voor de inzet van boa’s en toezichthouders
ontvangen de natuurbeheerders tot op
heden geen vergoeding. De extra middelen
die nu beschikbaar komen voor toezicht in
natuur worden gekoppeld aan een Gelders
programma over toezicht en handhaving in
natuur- en buitengebieden.
De GNMF vindt het een goede zaak dat de
Provincie met de partners het Samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving
Groen heeft opgesteld en dat er gelden ter
beschikking komen. Van belang is dat ook
met de vertegenwoordigers van de kleinere
natuurbeheerders in 2019 afspraken worden
gemaakt over de organisatie van het
toezicht, zoals GS aankondigt.

Meer weten? Neem contact op met directeur Petra Souwerbren, 06 23055791, p.souwerbren@gnmf.nl

