
 
 
Algemeen 
Vanuit diverse partijen zijn voor de commissie Omgevingsbeleid van 6 mei 2020 vragen gesteld over 
de aanpak akker- en weidevogels.  
 
U heeft aangegeven de evaluatie van het akker- en weidevogelplan onderling te willen bespreken. Wij 
zien echter ook dat u een aantal vragen aan ons heeft gesteld. 
Veel vragen houden verband met het nieuwe Uitvoeringsplan voor akker- en weidevogels zoals dat nu 
door de bij het Ermberaad betrokken partijen in voorbereiding is. Aangezien veel van de gestelde vra-
gen verband houden met discussies die hierover nu gaande zijn, kunnen wij op dit moment niet in-
gaan op vragen die hiermee verband houden. Ons verzoek was ook aan u om deze evaluatie te be-
trekken bij het nieuwe plan.  
Voorzitter van het Ermberaad, Peter Bennema, en bureau Anantis (Martha Buitenkamp) werken thans 
aan het nieuwe Uitvoeringsplan. Hiervoor voeren zij gesprekken met de diverse partijen. Door als Ge-
deputeerde Staten op dit moment een stelling in te nemen over de discussies die in dat verband wor-
den gevoerd, zouden wij dit proces verstoren. Het Uitvoeringsplan zal in de loop van het jaar gereed 
zijn. 
 
Andere vragen richten zich op de uitgevoerde evaluatie en/of de voorgeschiedenis van het Plan van 
aanpak. Hierop gaan wij hieronder in. 
 
Vragen PvdA 
1. Houdt deels verband met Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt.  

Wat betreft het vullen van de flexibele pot door private externe partijen: dit is gissen. Het lijkt 
erop dat partijen, zoals FrieslandCampina, liever investeren in hun eigen groene programma’s 
dan in een programma van een andere partij. Tot nu toe wordt de flexibele pot door overheden 
gevuld. 

2. Het onderscheid tussen een akker- en weidevogel is niet altijd goed te maken, vandaar dat we 
in het algemeen spreken van boerenlandvogels.  

 
Vragen VVD 
1-3: Houden alle verband met het Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt. Ook de inzet op het 

bejagen van de predatoren krijgt in het nieuwe plan extra aandacht. Wanneer Europese regel-
geving hinderlijk is voor dit Uitvoeringsplan, zullen we dat via overleggen met RVO en LNV 
aankaarten, in de hoop dat dit in de toekomst tot aanpassingen leidt. 

 
Vragen CDA 
1. Landelijk zijn vele onderzoeken naar de afname van de akker- en weidevogel uitgevoerd. Er 

loopt ook nog een aantal onderzoeken. En vanuit het eigen Plan van aanpak akker- en weide-
vogels is bijvoorbeeld een onderzoek naar de overlevingskans van jonge wulpen en kieviten 
bekostigd. Het is wel zo dat nog altijd meningsverschillen over de oorzaak van de achteruit-
gang bestaan, bijvoorbeeld wat betreft de rol van predatie. In de evaluatie op het Plan van 
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aanpak van eind 2019 staat dat biotoopverbetering en aanpak van predatie de kernpunten 
naar een verbetering in de aantallen akker- en weidevogels zijn. 

2. Houdt verband met het Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt en de bekostiging daarvan. 
 
Vragen GroenLinks 
1-5. Houden alle verband met het Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt. In algemene zin kan 

wel gezegd worden dat de nieuwe aanpak voortborduurt op de uitgevoerde eindevaluatie. 
Kernpunten van de nieuwe aanpak zullen dus het verbeteren van de biotoop en het aanpak-
ken van predatie zijn. Steltlopers als Tureluur en Grutto vragen inderdaad extra specifieke ge-
biedsmaatregelen, zoals een hoog waterpeil gecombineerd met een extensief gevarieerd 
graslandbeheer. Overigens zien wij dat het hart van de vrijwilligers even hard voor de weide-
vogels in Drenthe klopt als dat het voor de akkervogels doet. 

 
Vragen PVV 
 Houden verband met het nieuwe Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt. 
 
Vragen ChristenUnie 
1. Deze vraag houdt verband met de Voortgangsrapportage over het Plan van aanpak akker- en 

weidevogels 2019. Allereerst, de bijlage waar u naar verwijst is de evaluatie van het Ermbe-
raad. Het is een dilemma bij het opstellen van de Voortgangsrapportage geweest of een 
‘groene smiley’ moet worden gegeven voor het uitvoeren van een actie dan wel of deze actie 
ook tot het gewenste succes heeft geleid. Gekozen is voor het eerste. De afgesproken inspan-
ning is dan geleverd, een resultaatgarantie geeft dat echter niet. 

2. Er is wel inspanning gepleegd om verbinding te zoeken met het lectoraat, maar dat heeft in de 
afgelopen periode niet tot resultaten geleid. Voor de toekomst blijft dit een optie. 

 
Vragen D66 
1-2. Houden verband met het nieuwe Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt. Verder bestrijden 

wij het beeld dat (te) veel van de middelen die zijn ingezet in het kader van het Plan van aan-
pak akker- en weidevogels zijn besteed aan advies en communicatie. De uitvoering van het 
Plan van aanpak is in onze ogen juist ‘lean en mean’ gebeurd: met inzet van weinig personeel 
zijn veel middelen in de akkers en weilanden terechtgekomen. Verder zijn er extra Europese 
overhevelingsmiddelen (€ 6 ton per jaar) via het ANLb voor akker- en weidevogels ingezet 
voor beheermaatregelen in de begrensde gebieden in het Natuurbeheerplan.  

 
Vragen Partij voor de Dieren 
1. In algemene zin kan gezegd worden dat het stellen van SMART-doelen vraagt om een pre-

cieze kennis van de actuele stand van zaken, voldoende budget en van optimale beïnvloed-
baarheid van de doelen. Hiervan was bij boerenlandvogels in 2016 geen sprake. Tot slot is het 
zo dat drie jaar een te korte periode is om aantoonbare resultaten voor akker- en weidevogels 
te boeken. 
Vanaf het begin stond voor de deelnemers aan het Ermberaad vast dat het Plan van aanpak 
een proefperiode van drie jaar zou zijn om als partijen naar elkaar toe te groeien en naar een 
totaalaanpak en om te werken aan een succesvolle samenwerking in het veld.  
De lessen uit deze periode willen partijen nu gebruiken voor een succesvol vervolg. In de 
eindevaluatie is onder andere geconcludeerd dat opschaling van de aanpak nodig is om daad-
werkelijk een verschil voor boerenlandvogels te maken en dat monitoring moet worden gepro-
fessionaliseerd. Het beschikbare budget is daarbij heel bepalend.  

2. De inzet van uitsluitend beheermaatregelen zal onvoldoende zijn om het tij te keren om de af-
name van de biodiversiteit in het landelijk gebied om te buigen. Wij werken in het programma 



Toekomstgerichte Landbouw aan een duurzame, moderne en innovatieve landbouw. Het sti-
muleren van kringlooplandbouw maakt hiervan deel uit. Aspecten van biodiversiteit en land-
schapsherstel worden actief bevorderd in bijvoorbeeld de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & 
Natuur en de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Uiteindelijk is het aan ondernemers zelf 
welke ontwikkelrichting zij voor hun bedrijf zien. 

3. Het Plan van aanpak akker- en weidevogels 2017-2019 is een resultante van samenwerking 
tussen diverse partijen, waarbij over en weer oplossingsrichtingen voor de teruglopende aan-
tallen akker- en weidevogels zijn ingebracht. Het aanpakken van predatie is één van die as-
pecten. Op basis van de in 2019 uitgevoerde evaluatie over het Plan van aanpak zal aanpak 
van predatie ook bij het vervolg een belangrijk uitgangspunt zijn. 

4. Het uitvoeren van een Wrapup-onderzoek is een afspraak die partijen uit het Ermberaad over 
en weer zijn aangegaan. De bedoeling was dat dit zou kunnen helpen om als partijen een ge-
zamenlijk beeld over de stand van zaken met betrekking tot het nut van predatieaanpak te ont-
wikkelen.  Doordat de medewerker van SOVON die het rapport opstelde inmiddels met pensi-
oen is gegaan en het Ermberaad nog niet weer bijeen is geweest na het uitbrengen van de 
eindevaluatie, is het Wrapup-onderzoek nog niet weer besproken in het Ermberaad. Het 
maakt wel deel uit van de stukken waaruit wordt geput voor het nieuwe Uitvoeringsplan. 

5-7. De actuele ontheffing moet worden gezien als een overgangsmaatregel voor de periode dat 
het ‘oude’ Plan van aanpak is beëindigd en het nieuwe Uitvoeringsplan nog niet gereed is. Het 
oude Plan van aanpak is met andere woorden voor een jaar gecontinueerd. Overigens geldt 
dit ook voor de werkzaamheden van de maatregelenmakelaar. De invulling van een eventuele 
nieuwe ontheffing voor aanpak van predatie is afhankelijk van het nieuwe Uitvoeringsplan 
waaraan momenteel wordt gewerkt. 

8-9. Deze vragen hebben betrekking op een inhoudelijk verleende ontheffing en betreffen geen 
vragen over het Plan van aanpak zelf. Ze vallen hiermee buiten het kader van het Plan van 
aanpak. 

10-11. Houden verband met het nieuwe Uitvoeringsplan waaraan nu wordt gewerkt. Het nieuwe Uit-
voeringsplan moet in de loop van 2020 verschijnen en zal dan ook aan de commissie Omge-
vingsbeleid worden voorgelegd. Wij stellen het Uitvoeringsplan, de commissie Omgevingsbe-
leid gehoord hebbende, vast en rapporteren over de voortgang. 


