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Toelichting

De lente van 2013 heeft een koude record bereikt, waardoor de hele natuur daardoor 2 à 3 weken later opgang
is gekomen. Dat is zichtbaar aan het vertraagd uitgroeien van bomen. Deze vertraging gold ook voor het
dierenleven. Vogels kwamen later terug van hun overwintering en begonnen later met broeden. Hun voedsel in
de grond was ook later beschikbaar. Om de kwetsbare weidevogels en vooral hun opgroeiende jongen te
beschermen zouden de maaitijden ook enkele weken uitgesteld moeten worden.

Vragen

1. Kennen de contracten voor het maaien van de bermen van de provinciale wegen afspraken over de
aanpassing van maaitijd aan de feitelijke ontwikkeling van het seizoen? Zo ja, in welke mate is het
maaien dit jaar uitgesteld? Zo nee, is GS bereid dergelijke afspraken in de contracten op te nemen?

Antwoord:
Vanuit de Flora-en Faunawet en de Gedragscode Provinciale lnfrastructuur geldt een zorgplicht en zijn er
door de provincie Utrecht voor onderhoudswerkzaamheden aan bermen en sloten uitvoeringperioden
vastgesteld. Bij 2 x maaien wordt de eerste maaibeurt uitgevoerd binnen de periode van 1 juni - 15 juli, de
tweede maaibeurt vanaf 1 september tot 15 oktober. Locaties met bijzondere plantensoorten zijn in het
kader van de Gedragscode vooraf in kaart gebracht en worden afhankelijk van de aanwezige soorten apart
beheerd. De maaitijdstippen en genoemde locaties zijn opgenomen in de bestekken van de aannemer. De
aannemer wordt door de provincie op de uitvoering van de werkzaamheden, zoals omschreven in de
bestekken, gecontroleerd.

ln de wegbermen komen plantensoorten voor die ingesteld zijn op dit beheerregime. Jaarlijkse
weersinvloeden, waardoor de bloeiperiode eerder of later uitvalt, hebben geen invloed op het aantal
soorten in een bepaalde wegberm. Wel kan de spreiding beïnvloed worden waardoor een soort het ene
jaar wat meer voorkomt, of tot bloei komt dan in het andere jaar. De variatie in bloei van 3 weken die is
ontstaan door weersinvloeden valt nog binnen de marge van 6 weken waarbinnen het maaibeheer volgens
het bestek uitgevoerd mag worden. Er zijn daarom, vanwege de weersomstandigheden, geen
aanpassingen in het maaibeheer doorgevoerd en worden ze ook voor andere jaren niet voorzien.

2. Zijn in de afspraken voor (agrarisch) natuurbeheer afspraken opgenomen voor het aanpassen van het
tijdstip van maaien aan de feitelijke ontwikkeling van het seizoen? Zo ja, in welke mate is het maaien
dit jaar uitgesteld? Zo nee, is GS bereid dergelijke afspraken in de contracten op te nemen?

Antwoord:
Ja, in het agrarisch natuurbeheer zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van maaitijdstippen aan de
feitelijke ontwikkeling van het seizoen. Hiervoor hebben alle weidevogelgebieden de beschikking over een
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budget voor "last-minutebehee/'. Elk gebied heeft een gecertificeerde gebiedscoördinator, die met de
agrariërs afspraken maakt om gras langer te laten staan op de plaatsen waar nog nesten of jonge vogels
aanwezig zijn. De agrariërs krijgen hiervoor een extra vergoeding. Overigens zijn de meeste percelen later
gemaaid omdat grasgroei door de koude weersomstandigheden veel later op gang is gekomen.

3. ln welke mate is het maaien in aangewezen weidevogelgebieden dit jaar uitgesteld?

Antwoord:
Bijna overal is het gras later gemaaid dan gemiddeld gebruikelijk is. De regeling last-minutebeheer is dit
jaar dan ook ruimer toegepast dan vorige jaren. Op dit moment wordt het last minute beheer nog in de
systemen ven¡¡erkt en kunnen wij u nog niet aangeven om hoeveel ha het exact gaat.

4- ls bij GS bekend wat de schade is aan kwetsbare weidevogels in die gevallen waar het tijdstip van
maaien niet is uitgesteld?

Antwoord:
Wij verwachten dat er geen schade is aan weidevogels door de "late lente". leder jaar zijn er
schommelingen in de weidevogelstand, mede door weersinvloeden.
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