
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 18-11-2019 

AAN Leden Commissie Ruimte Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Technische Vragen GL/PvdD bij SB Ecologische Rapportages in cie. RGW 20/11/2019  

Geachte leden van de Commissie Ruimte Groen en water,  
 
De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben met het oog op behandeling in de commissie RGW 
van 20 november as. technische vragen gesteld bij de Statenbrief Ecologische Rapportages 2019.  
 
Hieronder vindt u de beantwoording: 
 
 
GroenLinks 
 
Vraag: In de statenbrief wordt aangegeven dat de realisatie van het NNN vertraagd. Op welke wijze is GS 
voornemens om ervoor te zorgen dat de vertraging er niet voor zorgt dat we onze Natuurdoelen voor wat 
betreft de realisatie van NNN niet halen? 
 
Antwoord: In de afgelopen periode is de realisatie van het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ voltooid. Hierdoor 
vertraagt nu de snelheid waarmee we nieuwe natuur realiseren. Hierdoor komt de doelstelling nog niet in gevaar. 
Voorlopig zitten we nog op schema en vooralsnog gaan we er vanuit dat we in 2027 de 1566 hectaren (1506 ha 
Akkoord van Utrecht en 60 ha Vijheerenlanden) nieuwe natuur hebben gerealiseerd. Vanwege onze verplichtingen 
voor de Voortgangsrapportage Natuur, kunnen we de voortgang ieder jaar volgen. 
 
Vraag: In de telling overzomerende ganzen is er in 2019 een flinke daling van de ganzenpopulatie (39.328 
in 2018 - 30.096 in 2019). Wat is volgens het college van GS de verklaring voor deze daling? Hoe staat het 
met het gebruik van alternatieve bestrijdingsmethoden? 
 
Antwoord: We weten niet hoe het komt dat de aantallen in 2019 zoveel lager zijn. Het wordt vooral veroorzaakt 
door een afname van het aantal in de uiterwaarden. In de buurprovincies is geen afname geconstateerd en de 
betreffende boswachter heeft ook geen nadrukkelijke afname waargenomen. De telling van volgend jaar gaat een 
betere duiding geven van dit resultaat. Voorlopig gaan we uit van (slechts) een lichte afname. Het ganzenbeleid 
wordt met u in het voorjaar van 2020 geëvalueerd. 
Er lopen op dit moment verschillende experimenten met alternatieve bestrijdingsmethoden, die worden 
geëvalueerd. In het eerste kwartaal van 2020 wordt uw commissie een rapportage aangeboden. 
 
 
Partij voor de Dieren 
 
Vraag: Het stuk geeft aan dat de biodiversiteit van sloten en oevers nog beperkt is en de kwaliteit ten 
opzichte van eerdere onderzoeken sterk achteruit is gegaan. 
Belangrijkste oorzaak van de afname van de biodiversiteit wordt toegeschreven aan het intensieve 
agrarische gebruik in het gebied. Het lijkt erop dat dankzij het agrarisch natuurbeheer (en de aanwezigheid 
van kwelwater) we erin slagen toch nog een aantal bijzondere planten te behouden, maar de 



 
 
 
 

2 
 

achteruitgang van de biodiversiteit in het hele gebied kan hiermee niet voorkomen worden. Deze afname is 
overigens al meer dan 10 jaar geleden ingezet. Herstel vindt volgens het stuk plaats bij continuering van 
het agrarisch natuurbeheer 
Wij vragen ons af wat er nog meer gedaan wordt voor de biodiversiteit in dit gebied, naast agrarisch 
natuurbeheer, want dat lijkt dus niet toereikend, mede gezien het feit dat het DAW vooralsnog vaak blijft 
hangen in goede voornemens en dat het qua uitvoering nog een zetje in de rug nodig heeft. Wij wisselen 
graag van gedachten hierover met de gedeputeerde, daar bijvoorbeeld sloten heel belangrijk zijn om de 
KRW doelen te halen. Zij vormen de haarvaten van het systeem en ‘overig water’ vormt het merendeel van 
de wateren. Sloten wateren uit op de waterlichamen, en zijn daarom onlosmakelijk verbonden aan het 
behalen van de doelen. Investeringen in waterlichamen zullen dan ook zonder effect (halen van de KRW 
doelen) blijven als, zoals in dit geval de biodiversiteit in sloten achteruit blijft gaan. Hoe denkt GS dit proces 
om te draaien?  
 
Antwoord: We zijn het met u eens dat de sloot en schoon water cruciaal zijn voor het behouden van biodiversiteit 
in het agrarisch gebied. Op dit moment is het mogelijk om watermaatregelen te subsidiëren via het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).  
De Waterschappen maken hier ook gebruik van. De provincie heeft een aantal pakketten binnen het ANLb waarin 
schoner water centraal staat. Ook verwachten we dat de transitie in de landbouw, die recent is ingezet, ook gaat 
bijdragen aan het behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied. 
Wat concreet de oorzaken zijn van de verandering van de biodiversiteit in het veldwerkgebied van 2018 rondom 
Linschoten is niet bekend. Dit vereist namelijk een zorgvuldige analyse, waarbij ook andere agrarische gebieden 
worden meegenomen. In deze Statenbrief is toegezegd dat we in de Rapportage Natuur 2020 ingaan op de 
achteruitgang van de biodiversiteit in dit veldwerkgebied. Deze uitgebreide, driejaarlijkse rapportage komt in het 
najaar van 2020. 


