Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 6 juni 2018 15:54
DIV
FW: Actieplan Weidevogels Groningen

Graag inboeken voor SG
Van:
s [mailto
@groningerlandschap.nl] Namens
Verzonden: maandag 4 juni 2018 12:09
Aan: Statengriffie <statengriffie@provinciegroningen.nl>;
Onderwerp: Actieplan Weidevogels Groningen
Aan de Statenleden van de Provincie Groningen, commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid
Geachte heer, mevrouw,
Graag attenderen wij u op het Actieplan Weidevogels Groningen. U kunt het Actieplan vinden op
www.groningerlandschap.nl/actieplanweidevogels. Dit plan is opgesteld door 12 landbouw-, natuur- en
wildbeheerorganisaties actief in Groningen. Op 28 mei is het aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer en
DB-leden Douwe Hollenga en Tjip Douwstra van resp. Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.
Het Actieplan omvat een samenhangend pakket aan maatregelen die nodig zijn om de weidevogels in Groningen
een toekomst te geven. Voor de uitvoering ervan hebben de 12 organisaties de steun nodig van provincie en
waterschappen, zowel beleidsmatig als financieel. We doen een dringend beroep op u om samen met ons
verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van dit Actieplan Weidevogels Groningen.
Namens de 12 organisaties,
voorzitter Collectief Groningen West
directeur Het Groninger Landschap
Met vriendelijke groet,
De gek oppelde afbeelding k an niet worden weergegev en. Het bestand is mogelijk v erplaatst, heeft een andere naam gek regen of is v erwijderd. Controleer of de k oppeling v erwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is uitdrukkelijk verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft
ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Deze e-mail is vertrouwelijk en kan onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht vallen.
Onze organisatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze e-mail, noch voor
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tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid in dezen. Tevens vormen meningen verkondigd in deze
e-mail niet noodzakelijk de mening van onze organisatie.
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