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Opwaarderingsverzoek & Technische vragen m.b.t. Memo Vossenbeheer en de status van de ontheffing 

 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SGP 1 Opwaarderingsverzoek: Het is urgent dat er een ontheffing 
komt voordat het nieuwe broedseizoen aanvangt. Mogelijk 
leidt de beantwoording tot het verwijderen van de opwaar-
dering, maar ik wil de mogelijkheid wel vooraf openhou-
den. We heb weer veel nieuwe signalen gekregen en in 
het veld neemt de spanning enorm toe richting het nieuwe 
seizoen. 
 

 
 

  2 Technische vragen: Wanneer wordt een uitspraak ver-

wacht in het hoger beroep?  

De Raad van State heeft op 5 oktober 2022 aangegeven dat er nog 
geen zittingsdatum bekend is en dat zij bijzonder druk zijn, maar ernaar 
streven om binnen 1 jaar na aanmelding van de zaak uitspraak te doen 
(hoger beroep is in maart 2022 aangevraagd). Echter, uitzonderingen op 
deze algemene regel komt voor.  
 

 3 Welke stappen heeft de gedeputeerde of de organisatie 

gezet sinds de vorige commissie? 

Zie hierboven.  

 4 Welke aanvullende informatie heeft de gedeputeerde of de 

organisatie gevraagd en gekregen van welke partijen uit 

het veld?  

De Faunabeheereenheid Utrecht heeft de volgende organisaties om 
meer informatie gevraagd ter voorbereiding van het hoger beroep: 

1. Vogelbescherming Nederland 
2. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) als koepelorganisatie van de 

Utrechtse (20) weidevogelwerkgroepen  
3. De Utrechtse agrarische collectieven (Eemland en Utrecht Oost) 

als koepel van de daaronder ressorterende ANV’s (specifiek 
ook aanvullend met ANV Lopikerwaard) 

4. Staatsbosbeheer 
5. Natuurmonumenten 
6. Utrechts Landschap 
7. Zuid Hollands landschap 
8. Jagersvereniging (in het bijzonder: Team Ecologie) 
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9. Rijksuniversiteit Groningen (= predatie onderzoek in uitvoering 
Eemland) 

10. LTO Utrecht 
11. Utrechts Particulier Grondbezit 
12. FBE NL (verzoek aan de 12 FBE’s m.b.t. delen informatie en 

wetenschappelijke rapporten weidevogels/predatie) 
13. BIJ12 
14. SOVON (Rapport weidevogelinventarisatie 2021 in Utrecht) 

 
Het LEU en Natuurmonumenten hebben daarop actief bijgedragen door 
capaciteit en/of data aan te leveren. Diverse anderen hebben al be-
staande rapporten aangeleverd, die overigens niet meer informatie ga-
ven dan al bekend was/eerder is gebruikt.   
 

 5 Hebt u scherp welke organisaties op welke manier kunnen 

bijdragen aan de door de rechter gevraagde onderbouwing 

en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn?  

Welke organisaties binnen de provincie Utrecht kunnen bijdragen staan 
genoemd onder 4.  
De vragen die voorliggen zijn: 

• Inzichtelijk maken of een toename van het aantal gedode vos-

sen een hoger percentage uitgekomen weidevogellegsels tot 

gevolg heeft.  

• Of afschot van vossen überhaupt tot een afname van het preda-

tiepercentage leidt.  

 
Op dit moment lopen diverse grote predatieonderzoeken: 

• Landelijk (waarin Eemland meedraait) onderzoekt een consor-
tium de effecten van predatie op weidevogels (Projecten van 
prof. dr. ir. C. (Chris) Smit | Waar vindt u ons | Zoek een mede-
werker | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl)). 

• De provincie Utrecht onderzoekt de effecten van kattenbeheer 
(wegvangen) op de dichtheden katten. Via het camera-onder-
zoek zal daarbij ook inzicht verkregen worden in vossendichthe-
den.  

• In het waddengebied loopt onderzoek naar predatie van grond-
broeders en effecten van verschillende beheer maatregelen 
(Wij&Wadvogels - Het Groninger Landschap) 

https://www.rug.nl/staff/c.smit/projects
https://www.rug.nl/staff/c.smit/projects
https://www.rug.nl/staff/c.smit/projects
https://www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/projecten/wijwadvogels/
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• In Friesland loopt onderzoek naar predatie – en deze kunnen 
gekoppeld worden aan beheermaatregelen (Onderzoek naar 
predatie van weidevogels - Altenburg & Wymenga (altwym.nl)). 

 
De onderzoeken zullen in de toekomst bijdragen aan meer inzicht in de 
effecten van predatoren op grondbroeders en welke beheermaatregelen 
effectief zijn. Op basis daarvan kunnen mogelijk nieuwe ontheffingen 
worden aangevraagd. Deze onderzoeken lopen over meerdere jaren en 
de resultaten laten nog een aantal jaar op zich wachten.  

 
Meer financiën vrijmaken om onderzoek uit te voeren dat in feite nu al 
loopt en nodig is voor een verdere onderbouwing is niet aan te raden. 
Om statistisch gefundeerde uitspraken te kunnen doen, is naar schat-
ting, een onderzoeksbudget nodig van 750.000-1.000.000 euro 
(250.000 euro per jaar en tenminste 3-4 jaar looptijd).  
 

 6 Is er over nagedacht om gebiedsgerichte ontheffing te ver-

lenen en de gebiedspartijen te vragen om onderbouwende 

gegevens hiervoor? Dan kunnen weidevogelkerngebieden 

mogelijk wel worden gered in het volgende seizoen.  

De ontheffing was gebied specifiek, nl. voor weidevogelkerngebieden en 
in Freiland kippengebieden en een bufferzone eromheen. Die gegevens 
die beschikbaar waren zijn betrokken bij de procedure.  

 7 Kan ons verzoek om informatie vóór de commissie worden 

gehonoreerd? 

Ja 

 

  

https://www.altwym.nl/projecten/onderzoek-naar-predatie-van-weidevogels/
https://www.altwym.nl/projecten/onderzoek-naar-predatie-van-weidevogels/

