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Onderwerp Statenbrief: Utrechts Actieplan Weidevogels 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie naar PS 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Op 2 juli jl. hebben we u met een presentatie geïnformeerd over het Utrechts Actieplan Weidevogels. Inmiddels is 
het plan gereed en bieden we het u ter informatie aan. In het Actieplan is uitgewerkt hoe het aantal weidevogels 
zich in Utrecht heeft ontwikkeld en hoe we de weidevogels willen gaan behouden. Uit het plan blijkt dat we de 
achteruitgang van de weidevogels kunnen stoppen. In de afgelopen periode ging de populatie met 5% per jaar 
achteruit. Met dit actieplan verwachten we het aantal paar grutto’s te laten toenemen van een kleine 1.800 paar in 
2016 tot circa 1850 in 2023 – de achteruitgang wordt dus naar verwachting gestopt. 
Er zijn maatregelen voorgesteld in de reservaten en in het agrarisch gebied. In de reservaten betreffen het vooral 
hydrologische maatregelen en andere inrichtingsmaatregelen. U heeft voor de uitvoering hiervan bij het 
vaststellen van de Kadernota 2018 voor drie jaar € 200.000 beschikbaar gesteld. Met dit geld kunnen we deze 
maatregelen uitvoeren. In het agrarisch gebied worden ook hydrologische maatregelen uitgevoerd. Daarnaast zijn 
er inrichtingsmaatregelen tegen predatie en voor het vinden en registreren van de nesten. Hiervoor is extra 
POP3-geld beschikbaar, dat via tendering landelijk wordt verdeeld. Deze tendering vindt in oktober 2018 plaats. 
We hebben het Actieplan ter informatie bijgevoegd. Dit actieplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de 
agrarische collectieven en de natuurbeheerders. 
 
Aanleiding 
Op 29 maart jongstleden is in de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (de BACVP) afgesproken dat de 
weidevogelprovincies, waaronder Utrecht, gaan voor het behoud van de weidevogels en daarvoor per provincie 
een actieplan opstellen. Dit is onderdeel geworden van de realisatiestrategie natuur. 
 
Voorgeschiedenis 
In 2012 hebben we de ‘Weidevogelvisie’ vastgesteld. Doel van deze visie was duurzaam behoud van 75% van de 
toenmalige gruttopopulatie. In 2016 zijn de grutto’s in Utrecht geteld. Daaruit bleek dat we bij ongewijzigd beleid, 
in 2018 al onder deze doelstellingen zouden komen.  
 
Essentie / samenvatting: 
In het actieplan is uitgewerkt hoe we per gebied de weidevogels kunnen behouden. Het betreffen zowel 
hydrologische -, monitorings- als inrichtingsmaatregelen.  
We tellen de weidevogels eens in de drie jaar. In 2019 vindt wederom een telling plaats en wordt u geïnformeerd 
over de resultaten. 



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Behoud weidevogels. De achteruitgang van 5% per jaar wordt gestopt en we verwachten een lichte toename van 
een kleine 1.800 paar grutto’s in 2016 naar circa 1.850 paar in 2023. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 158 van de Provinciewet 
 
 
Financiële consequenties 
Voor het behoud van de weidevogels zijn investeringen in zowel de weidevogelreservaten als in het agrarisch 
gebied noodzakelijk. Voor de investeringen in de reservaten heeft u bij het vaststellen van de Kadernota 2018 
voor drie jaar € 200.000 (totaal € 600.000) beschikbaar gesteld. Dit is voldoende voor de uitvoering van dit plan. 
Voor het agrarisch gebied is in totaal (landelijk) 9 miljoen euro POP3-geld beschikbaar (er hoeft geen co-
financiering plaats te vinden). Dit geld moet via projecten door de collectieven aangevraagd worden en wordt via 
tendering omstreeks oktober 2018 verdeeld. We ondersteunen de collectieven actief bij deze aanvragen. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De mate waarin de weidevogelreservaten op orde zijn gebracht, de maatregelen die in de agrarische gebieden 

zijn geëffectueerd alsmede hoe de weidevogelstand zich ontwikkelt, zal de komende jaren door ons worden 

gemonitord. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze Statenbrief en het Utrechts Actieplan Weidevogels. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


