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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
fractie inzake'Landjepik in de berm langs de wei'

Geachte heer Kuipers,
ln uw brief van 4 december 2017 stelde u een aantal vragen inzake 'Landjepik in de
berm langs de wei'. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq

1

Bent u bekend met de in artikel [1] geschetste praktijken?

Antwoord

1

Ja, wij hebben het artikel gelezen.
Wij maken onderscheid in feitelijk gebruik en opgave
nd Nederl a nd (RV O).

bij Rijksdienst voor On-

de rne me

Feitelijk gebruik: Wij kunnen met bijna 100% zekerheid zeggen dat fraude
binnen onze beheergrenzen (bermen) niet voorkomt. Wij schouwen de weg en
daarmee de bermen met grote regelmaat. lnconsistenties worden gemetd en
direct opgepakt.

RyO ,s het orgaan dat de betalingsrechten van landbouwers uitvoert en controleert.

2

Vraag2
Bent u bereid te inventariseren of boeren de provinciale berm langs hun perceel
hebben geannexeerd?

Antwoord 2

WI hebben onderzoek gedaan of boeren de berm of delen van de berm
hebben geannexeerd. De vragen 2A en 28 worden hierna gezamenlijk beantwoord.
Wij hebben binnen de beheergrenzen, en daarmee de bermen, heelgoed in
beeld of hier sprake van is. Wij schouwen de weg en daarmee de bermen met
grote regelmaat. W'| kunnen met bijna 100% zekerheid zeggen dat binnen de
beheergrenzen gebruik door derden niet voorkomt. Of deze grond door
boeren wordt opgegeven in de opgave richting RyO rs niet aan ons.
Verder is in 2011 en in 2013 geinventariseerd of er in Drenthe sprake is van
snippergroen. Dit zijn kleine súukles grond die in het verleden in gebruik zijn
genomen door particulieren. Zelfs deze sfuk¡'es hebben wij dus behoorlijk
goed in beeld.
Wij zijn bereid om bij een eventueelvervolg samen met andere overheden op
te trekken, maar waarbij wfi benadrukken dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Vraaq 3
Spreekt u boeren die provinciale bermen annexeren hierop aan en gaat u over tot
handhaving indien de situatie niet ongedaan wordt gemaakt?
Antwoord 3
Op het moment dat er sprake zou zijn van boeren die de provinciale bermen
annexeren, gaan wij uiteraard meteen over tot actieve handhaving. De berm
heeft een aantal belangrijke functies zoals verkeersveiligheid, de berm
behoort bij de weg. Deze functies mogen niet in het geding komen.

Vraag 4
Gaat u zo spoedig mogelijk over tot het hernieuwd inrichten van bermen conform provinciaal beleid, o.a. de motie boerenlandvlinders?
Antwoord 4
Zoals is afgesproken gaan wfi uitvoering geven aan de verschillende moties
door werk met werk te maken. Daar waar mogelijk worden bij werkzaamheden
aan de weg de bermen ingezaaid met bloemenmengsels. Dit is bijvoorbeeld
onlangs gebeurd bij het project N391 Roswinkel in zowelde rotonde als de
berm. Ook bijde verdubbeling van de N34 bij Emmen en de aanleg van de rotonde Dwingeloo wordt een bloemenmengsel ingezaaid.
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Vraaq 5
Meldt u dergelijke gevallen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de
dienst die de grondregistraties van boeren verwerkt?

Antwoord 5
Omdat wij geen gevallen zijn tegengekomen is dit niet aan de orde

Vraaq 6
Komt de schatting van Landschapsbeheer Drenthe [2] over achteruitgang van boomrijen en singels overeen met de uwe? Zo nee, op welke punten niet?

Antwoord 6
Landschapselementen in het buitengebied staan al decennia onder druk, dit is
uit verschillende onderzoeken bekend. Daar waar het ons bekend is dat er
aantasting van houtwallen of singels plaatsvindt en dit onder de bevoegdheid
van de provincie valt, wordt door ons op grond van de Wet natuurbescherming
gehandhaafd. Niet in alle situaties is het mogelijk om te handhaven. ln het
geval dat er minder dan 20 bomen in een rij staan of dat het bos kleiner is dan
10 are, dan valt het niet binnen de provinciale bevoegdheid maar is de gemeente aan zet.

VraagT
Wat is uw mening over deze achteruitgang en hoe verhoudt deze zich met de gewenste versterking van de biodiversiteit?
Antwoord 7
Houtwallen en singels zijn belangrijke leefgebieden voor flora en fauna. De
achteruitgang van de srnge/s en houtwallen heeft direct een negatief effect op
de biodiversiteit.

Vraaq B
ln het kader van actieve handhaving op alle terreinen van de Wet Natuurbescherming
is handhaving op kapvergunningen voor boomrijen en singels ook volledig geregeld?

Antwoord B
Ja, dat is volledig geregeld. De Wet natuurbescherming (onderdeel Houtopstanden) kent echter geen kapvergunning maar een kapmelding. Op ôasr.s
van een kapmelding ontstaat er een herplantplicht. De provincie ziet actief toe
op de kapmeldingen en controleert op de herplantplicht. Daar waar een bomenrij of singel illegaal wordt geveld wordt ook een herplantplicht opgelegd en
gecontroleerd. Ook wordt er gecontroleerd op de ontheffingen (voor bijvoorbeeld herplant op een andere locatie) die in dat kader worden verleend.
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Vraao 9
Op welke wijze draagt u er zorg voor dat landschapselementen behouden blijven of
worden hersteld, ondanks de Europese subsidíevoordelen die het boeren oplevert
deze op te ruimen?

Antwoord 9
Door toezicht en handhaving op grond van de Wet natuurbescherming voor
het onderdeel houtopstanden (zie verder vraag hiervoor).
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

asecretaris

walcoll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake artikel “Landjepik in de berm
langs de wei”
Amsterdam/Meppel, 4 december 2017,
Geachte mevrouw Klijnsma,
In het artikel “Landjepik in de berm langs de wei’” [1] van de Volkskrant, d.d. 2
december 2017, wordt geschetst dat boeren in den lande gemeentelijke bermen bij de
EU opgeven als eigen land, teneinde meer subsidie van de EU te ontvangen. Bovendien
levert hen dit meer ruimte voor hun mest op. Hierop blijkt niet of weinig te worden
gehandhaafd, wat deze praktijken aantrekkelijker maakt.
In het artikel “Bomen en houtsingels sneuvelen voor EU-subsidies” [2] van Trouw, d.d. 3
december 2017, schat Landschapsbeheer Drenthe op basis van steekproeven dat in tien
jaar tijd meer dan 120 kilometer aan boomrijen en singels is verdwenen. Minister Carola
Schouten van landbouw laat het ‘landjepik’ door boeren onderzoeken.
Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten:
I. Bent u bekend met de in artikel [1] geschetste praktijken?
II. Bent u bereid te inventariseren of boeren de provinciale berm langs hun perceel
hebben geannexeerd?
A. Zo nee, waarom niet?
B. Zo ja, bent u bereid hierover samen op te trekken met de gemeenten en
waterschappen om zo een totaalbeeld te vormen?
III. Spreekt u boeren die provinciale bermen annexeren hierop aan en gaat u over tot
handhaving indien de situatie niet ongedaan wordt gemaakt?
IV. Gaat u zo spoedig mogelijk over tot het hernieuwd inrichten van bermen conform
provinciaal beleid, o.a. de motie boerenlandvlinders?
V. Meldt u dergelijke gevallen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO),
de dienst die de grondregistraties van boeren verwerkt?
VI. Komt de schatting van Landschapsbeheer Drenthe [2] over achteruitgang van
boomrijen en singels overeen met de uwe? Zo nee, op welke punten niet?
VII. Wat is uw mening over deze achteruitgang en hoe verhoudt deze zich met de
gewenste versterking van de biodiversiteit?
VIII.In het kader van actieve handhaving op alle terreinen van de Wet
Natuurbescherming: is handhaving op kapvergunningen voor boomrijen en singels
ook volledig geregeld?
IX. Op welke wijze draagt u er zorg voor dat landschapselementen behouden blijven of
worden hersteld, ondanks de Europese subsidievoordelen die het boeren oplevert
deze op te ruimen?
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers

Bronnen
[1] https://www.volkskrant.nl/archief/-bermfraude-op-het-platteland-hoe-boeren-grondannexeren-voor-subsidie~a4542801/
[2] https://www.trouw.nl/groen/bomen-en-houtsingels-sneuvelen-voor-eusubsidies~a650e452/

