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GroenLinks 1 In de weidevogeltelling 2021 staan een aantal 
aanbevelingen waaronder het periodiek uitvoeren van 
inventarisaties zodat aantalsontwikkelingen tijdig 
gesignaleerd worden en het onderzoeken van de 
oorzaken van de geconstateerde positieve 
ontwikkelingen, zodat we daarop kunnen sturen gaan 
sturen. Is de Provincie Utrecht voornemens om iets te 
gaan doen met deze aanbevelingen, en zo ja, wat 
precies? Zo nee, waarom niet?

De aanbeveling over de aantalsontwikkelingen voeren we al uit 
doordat we eens in de drie jaar de weidevogels laten 
inventariseren in ons kerngebied. De aanbeveling om de 
geconstateerde positieve ontwikkelingen te onderzoeken, vormt 
geen aanleiding om op korte termijn additioneel onderzoek uit te 
voeren. In de afgelopen periode zijn al diverse onderzoeken 
uitgevoerd naar de achteruitgang van weidevogels. Hoewel het 
niet ‘bewezen’ is, is het aannemelijk dat een belangrijke 
oorzaak van onze bemoedigende resultaten 
(stabilisatie/lichte toename van de weidevogels) is 
gelegen in onze voorwaarde voor veel ‘zwaar beheer’ 
(=kuikenland) en de eisen ten aanzien van de plas-
drassen nabij de broedgebieden. Er is op dit moment geen 
reden om ons beleid op dit onderdeel te wijzigen (zie ook de 
beantwoording van de vraag van de SGP hieronder).
In 2023 wordt het nieuwe Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLB) ingevoerd en alle contracten met de 
collectieven herzien. Dit heeft prioriteit, zowel bij de provincie als 
bij de uitvoerende collectieven.

Partij voor de 
Dieren

2 Waarom is er naast beheerd gebied en regulier 
boerenland niet ook geteld in natuurreservaten?

Terreinbeherende instanties tellen hun gebieden zelf. 
Weidevogelgrasland inventariseren ze eens in de drie jaar op de 
aanwezigheid van broedvogels en sturen de gegevens ook naar 
de provincie.

SGP 3 Naast weidevogels is vooral ook de populatie van 
ganzen weer enorm toegenomen. U stelt ‘De 
toename is niet te verklaren door (tijdelijk) aanwezige 
ganzen die doorgaans in andere provincies 
verblijven.’ Is duidelijk waardoor het wel te verklaren 
is? Zo ja, kunt u ons hier inzicht in geven? Zo nee, 
bent u van plan daar een verklaring voor te gaan 
vinden? Kunt u toelichten hoe deze nieuwe cijfers 

De toename van het aantal overzomerende ganzen was een 
verrassing. We hebben naar diverse mogelijke oorzaken gekeken 
die de toename zou kunnen verklaren, maar geen van allen 
gaven ze een afdoende antwoord. 
De verrassing van de toename werd mede veroorzaakt doordat 
er vanwege Covid in 2020 niet is geteld. Uiteraard hopen we in 
de zomer van 2022 weer te kunnen tellen, mogelijk dat dan wel 
conclusies getrokken kunnen worden, wat op basis van deze 
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een rol spelen in de gesprekken over het nieuwe 
ganzenbeleid?

telling niet mogelijk is. 
Op dit moment wordt er op twee niveaus aanvullend beleid ten 
aanzien van de ganzen ontwikkeld. In de eerste plaats door het 
Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU), waarin de provincie 
en de Faunabeheereenheid met diverse maatschappelijke 
organisaties gemeenschappelijk het beleid ten aanzien van 
ganzen ontwikkelt. In de tweede plaats via een nationale en 
internationale aanpak die de IPO-taakgroep ganzen ontwikkelt, 
op basis van het MARF-ganzenadvies en de producten die uit het 
AEWA European Goose Management Platform komen. In de 
AEWA single species managementplannen voor grauwe en 
brandganzen zijn de trekroutes beter in beeld gebracht, wat tot 
een betere onderbouwing van onze ontheffingen zou kunnen 
leiden, onder andere omdat ieder gebied quotums toebedeeld 
kan krijgen. 
In mei 2022 komt het PGU met een advies ten aanzien van 
aanvullend beleid voor ganzen aan GS. Bij het te formuleren 
advies houden zij rekening met de ontwikkelingen in de IPO-
taakgroep ganzen (en dus het MARF-ganzenadvies en de AEWA 
managementplannen). Op basis van het PGU-advies, de 
producten uit de IPO-taakgroep ganzen en diverse onderzoeken 
die op dit moment lopen via BIJ12-faunazaken en de provincie 
Utrecht, zal de provincie Utrecht een bijgesteld ganzenbeleid 
voorleggen aan PS.

4 Naast veel bemoedigende gegevens bevat de 
weidevogeltelling Utrecht 2021 één belangrijke 
aanbeveling, namelijk: ‘Nu er eens wat meer 
positieve ontwikkelingen te melden zijn, is het aan te 
bevelen om te onderzoeken welke oorzaken daaraan 
ten grondslag liggen. De tekenen van herstel kunnen 
een direct gevolg zijn van het gevoerde beheer. Maar 
alleen wanneer precies begrepen wordt welke 
factoren het verschil maken, kan hierop worden 
gestuurd.’ In voorbereiding op de nieuwe contracten 
zou het goed zijn deze aanbeveling uit te voeren. 

Zie ook het antwoord op vraag 1 van GroenLinks hierboven. 
Zoals ook daar aangegeven zijn er de afgelopen periode al 
diverse onderzoeken uitgevoerd naar de achteruitgang van 
weidevogels.Hoewel het niet “bewezen”, is het aannemelijk dat 
een belangrijke oorzaak van onze bemoedigende resultaten is 
gelegen in onze voorwaarde voor veel zwaar beheer en de eisen 
ten aanzien van de plas-drassen. Voor de nieuwe contracten in 
de komende periode houden we deze voorwaarden. 
Er loopt een langlopend onderzoek naar de ecologische 
effectiviteit van het ANLb, maar dit wordt waarschijnlijk niet voor 
2023 gepubliceerd. De plas/drassen – de betreffende 

2 – SB ‘Ecologische Rapportages 2021’



Gebeurt dit? aanbeveling verwijst hier vermoedelijk indirect naar – zijn al 
bewezen effectief. Dit is onderzocht door Tim Visser van de WUR 
in onze Eempolders: zie 2017 (collectiefeemland.nl).
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https://www.collectiefeemland.nl/images/Downloads/Greppel-plas-dras-voor-weidevogelkuikens-Tim-Visser.pdf

