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Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Ten aanzien van weidevogels heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid, omdat van 

enkele soorten meer dan 50% van de totale wereldpopulatie in Nederland broedt. Daarom is het 

wenselijk een duidelijk vastgestelde beleidsvisie ten aanzien van deze soortgroep in provincie Utrecht 

vast te stellen. 

 

De provincie Utrecht herbergt een aantal belangrijke weidevogelgebieden. Echter de afgelopen 20 jaar 

is de weidevogelstand in Utrecht (net als in de rest van Nederland) achteruit gegaan, dit ondanks het 

ingezette instrumentarium van (agrarisch) natuurbeheer en vrijwillige nestbescherming. 

De effectiviteit en efficiëntie van dit instrumentarium staan de laatste jaren sterk ter discussie. 

Echter, dankzij het ingezette instrumentarium, is de maatschappelijke betrokkenheid van 

natuurbeschermers, agrariërs en vrijwilligers voor weidevogelbeheer en weidevogelbescherming 

groot. 

 

 

Aanleiding 

De aanleidingen om tot een weidevogelvisie te komen zijn: 

1. Achteruitgang van veel weidevogelsoorten in Utrecht  

2. Input voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025 (PRS). 

3. Herijking EHS en Herijking AVP/ILG. 

4. Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 

 

Voorgeschiedenis 

Het beheer van weidevogels wordt sinds halverwege de negentiger jaren uitgevoerd door agrariërs en 

natuurbeheerders via het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), voorheen Programma Beheer.  

 

Essentie / samenvatting: 

Doel is duurzaam behoud van prioritaire weidevogels. Hiervoor wijzen we weidevogelkerngebieden 

aan, waarin op dit moment 75% van de weidevogels broeden. Het aantal weidevogels kan dus iets 

afnemen, maar behoud van een duurzame, levensvatbare populatie wordt mogelijk geacht. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De weidevogelvisie maakt keuzen voor de ligging en omvang voor weidevogelkerngebieden (vanaf 

2016), waarbij de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet in minder - en kleinere gebieden. 

Het vastleggen van de definitieve grenzen van de weidevogelkerngebieden vindt, na overleg met direct 

betrokkenen, in het Natuurbeheerplan 2015 plaats. 

 

Kanttekeningen 

Op 20 september heeft een afvaardiging van rijk en provincies een onderhandelingsakkoord bereikt 

over de decentralisatie van het natuurbeleid. Volgens dit decentralisatieakkoord wordt het beheer van 

de EHS aan de provincies gedecentraliseerd. Het beheer van de reservaten zal onderdeel uitmaken van 

deze decentralisatie, al zullen hiervoor minder middelen beschikbaar zijn dan op dit moment. In het 

onderhandelingsakkoord is afgesproken dat het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS zal worden 

uitgewerkt als onderdeel van het gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB) en onder 

verantwoordelijkheid van het Rijk komt te vallen. Agrarisch natuurbeheer buiten de EHS wordt 

volgens het onderhandelingsakkoord onder verantwoordelijkheid van het Rijk gebracht. Daarom 

willen wij deze visie ook kenbaar  maken aan het Rijk.  

We hebben gezocht naar een aanpak die een zo groot mogelijke ecologische effectiviteit heeft en 

realiseerbaar is met de beperkte middelen die beschikbaar zijn. Er waren twee opties die beiden voor- 

en nadelen kennen. Doorgaan met de ‘ruime jas aanpak’ zou nog minder geld per gebied betekenen, 

maar wel (in zeer beperkte mate weliswaar) draagvlak onder meer agrariërs betekenen. De tweede 

optie, die beperking van het aantal weidevogelgebieden betekent, houdt in dat we op die plaatsen waar 

we nog wel aan weidevogelbeheer doen, ook echt voldoende geld hebben om de agrariërs te 

compenseren. Omdat bij optie twee de ecologische winst groter is door het volwaardige beheer, 

hebben we de principiële keuze gemaakt om in minder gebieden wel volwaardig weidevogelbeheer in 

te zetten. Dit leidt weliswaar tot een afname van het aantal agrariërs dat mee kan doen aan de regeling, 

maar compenseert de agrariërs die nog meedoen wel beter. 

 

Financiële consequenties 

Continueren van het huidig SNL beleid kost op dit moment 2,84 miljoen euro per jaar, volgens 

bestaande contracten en gedekt op onze begroting tot 1/1/2014. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Begrenzing weidevogelkerngebieden, na overleg met direct betrokkenen, opnemen in 

Natuurbeheerplan 2015. 

 

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van het besluit van GS. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


