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AAN Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Financiering Aanvalsplan Grutto 

 
Tijdens de  informatiebijeenkomst van 15 september jl. over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal 
Strategisch Plan (GLB-NSP) heb ik toegezegd u nader te informeren over het ‘Aanvalsplan Grutto’. U was met 
name geïnteresseerd in de financiële aspecten. Daarnaast neem ik de vrijheid u kort te informeren over de 
voortgang van het Aanvalsplan in Utrecht. 
 
Voor het Aanvalsplan heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsekwaliteit (LNV) voor 2022  € 3 miljoen 
(rijksmiddelen) beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen uitsluitend ingezet worden via het gangbare Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en het betreft dus alleen geld voor extra gangbaar beheer. 
  
Voor de uitvoering van het Aanvalsplan in de periode 2023-2027 is de inschatting dat er bijna 70 miljoen nodig is. 
Hiervoor voegt LNV € 52,5 miljoen uit de overhevelingsmiddelen toe aan het budget voor het ANLb. Om dit te 
kunnen inzetten is een nationale cofinanciering van 25% (= € 17 miljoen, totaal dus 69,5 miljoen) vereist. De 
Europese Commissie moet in 2022 nog instemmen met het NSP, maar hierbij worden, in elk geval voor dit 
onderdeel, geen problemen verwacht. Afgesproken is dat de provincies en LNV gezamenlijk deze 25% 
cofinanciering zullen proberen te gaan financieren. LNV vraagt hiernaast van de provincies om 18-26 kansgebieden 
voor het Aanvalsplan te vinden en afspraken te maken met de betreffende agrarische collectieven over het 
weidevogelbeheer aldaar. Daarnaast proberen de provincies middelen te vinden voor de inrichting van deze 
gebieden. In 2025 zal de voortgang in een mid-term worden geëvalueerd.  
 
In november 2020 heeft u al eerder vragen gesteld over het Aanvalsplan. In antwoord daarop heb ik aangegeven 
dat het Aanvalsplan Grutto een waardevolle aanvulling kan zijn op ons weidevogelbeleid, maar dat het ook een 
aantal onderdelen bevat die op korte termijn niet uitvoerbaar zijn.  
In Utrecht hebben we onze twee beste weidevogelgebieden, Eemland en delen van de Venen – zij hebben een 
gruttodichtheid in het agrarisch gebeid van boven de 10 paar/100 ha – gevraagd om deel te nemen aan het 
Aanvalsplan. Deze collectieven zijn hiertoe bereid, wel onder de voorwaarde dat dit verder geen consequenties 
heeft.  
Voor beide gebieden zijn we nu een extra openstelling aan het realiseren, zodat de aanvraag nog op tijd kan worden 
toegekend. Deze zogenaamde uitbreidingsaanvraag betreft voor de Venen € 60.000 en voor Eemland € 225.000. 
Dit wordt dus gefinancierd uit de € 3 miljoen die door LNV beschikbaar is gesteld.  
Deze collectieven hebben aangegeven ook mee te willen denken over een verdere ontwikkeling van het 
Aanvalsplan, zoals een goed, uitgebreid beheer en de ontwikkeling van een beter verdienmodel voor de agrariërs 
die deelnemen met intensief weidevogelbeheer. Naast deze twee gebieden ziet het er op dit moment naar uit dat 
in Friesland drie en in Noord-Holland mogelijk nog twee gebieden  gaan deelnemen aan het Aanvalsplan. 
Vermoedelijk volgen meer gebieden in 2022.  


