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8. Eindevaluatie Plan van aanpak akker- en weidevogels in Drenthe 2017-2019 
 

Fractie: PvdA 
 
Vraag/Vragen: 
1. Het Ermberaad wil haar rol helderder formuleren en wil een nieuw uitvoeringsplan maken. Ze wil ook 

graag meer geld. Aan welk bedrag denkt GS of blijft het bij het huidige bedrag van 4,5 ton? Waarom is er 
geen respons gekomen voor het vullen van de flexibele pot? 

2. Klopt het volgens GS ook dat het lijkt dat Drenthe belangrijker is voor akkervogels dan voor weidevogels? 
 
 
Fractie: Forum voor Democratie 
 
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
 
Fractie: VVD 
 
Voorzitter, 
De VVD fractie is een groot liefhebber van akker- en weidevogels en erkent dat dat de populatie onder druk 
staat. Er zijn verschillende oorzaken die de terugloop veroorzaken. 
Het grote pluspunt van het instellen van het Erm-beraad is dat alle organisaties en belanghebbenden samen 
aan tafel zitten en elkaar beter leren kennen en waarderen. 
Na drie jaar is het tijd voor evaluatie en opnieuw bekijken of we en hoe we verder willen met het Erm-beraad. 
Wat de VVD fractie kan dit als sommige onderdelen beter geregeld gaan worden dan de afgelopen periode. 
Er waren nu maar beperkte gebieden in Drenthe aangewezen waar echt ingezet is op de aanpak van akker- 
en weidevogels. De VVD fractie is van mening dat er meer gebieden in Drenthe zijn met goede mogelijkheden 
en enthousiasme van boeren en vrijwilligers. Zie vraag 1. 
 
Een grote zorg blijft voor de VVD fractie de predatie van eieren en kuikens van de akker- en weidevogels. De 
afgelopen decennia zien we helaas een enorme toename van de kraai, buizerd, vos, steenmarter, ooievaar, 
das, wilde katten en huiskatten die allemaal nesten en eieren leeg- en opeten. 
Het evaluatierapport bevestigt dit want nesten en jongen die lagen in een gebied voorzien van een raster wer-
den vaker grootgebracht dan in percelen waar geen raster om heen zat. Zie vraag 2. 
 
Overigens ziet de VVD fractie ook dat de schaalvergroting van de landbouw negatief werkt voor de akker- en 
weidevogels. De schaalvergroting is een niet te stoppen proces maar de boeren zijn bereid om gedeelten van 
hun grond anders in te richten of plas dras zones te creëren. 
Maar Europese regelgeving staat vaak zulke maatregelen in de weg omdat bijvoorbeeld een plas dras zone 
niet meetelt voor landbouwtelling die elk jaar opgeven moet worden door de landbouwers. Zie vraag 3. 
 
Vragen aan het college: 
1. Is het college het met ons eens dat er breder over geheel Drenthe moet worden gekeken om gebieden 

aan te wijzen waar mogelijkheden en enthousiasme is voor akker- en weidevogels beheer? 
2. Is het college het met de VVD fractie eens dat er om de akker- en weidevogel te helpen veel meer moet 

worden ingezet op het bejagen van de predatoren? 
3. Is het college bereid zich in te zetten voor een aanpassing in de Europese regelgeving ten behoeve van 

de akker- en weidevogels? 
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Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen: 
CDA pleit voor inzet op onderzoek naar reden afname akker/weidevogels. Pas als je dat weet, kan je écht ef-
fectief handelen. Helpt ws ook in de biotoopverbetering/predatiebeheer discussie 
1. Ervan uitgaande dat er een vervolg op de PvA komt: gaat het onderzoek naar de oorzaak van de afname 

van de weide- en akkervogelstand er nu wél komen? 
2. Wat is het standpunt van GS over voortzetting van het Ermberaad en de opschaling van de gebieden? 
 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen: 
Fijn dat er door zoveel partijen constructief samengewerkt wordt aan het onderwerp akker- en weidevogels. 
Dank voor alle tijd die hier al ingestoken is, en ook hier geldt, houd vol. 
  
- Het college geeft aan samen te willen groeien naar een totaalaanpak. Kan het college aangeven waar de 

groei in moet zitten? Welke kennis is nog nodig of wat moet er gebeuren voor een betere aanpak? 
- Houdt het college in een volgend PvA ook rekening. Met een voor weidevogels onontbeerlijke hogere 

grondwaterstand? 
- Is het college in een volgend PvA ook voornemens restricties op te nemen over het gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen? 
- Is het college het met GroenLinks eens dat naast predatie sterfte door maaien en gebrek aan voedsel 

voor kuikens een grote factor is in broedsucces en dat aan deze laatste factoren een veel minder natuur-
lijke oorzaak aan ten grondslag ligt? Wil het college in een volgend PvA hier nader op in gaan? 

- Een goede insectenstand is zeer belangrijk voor een goede kuikenoverleving van akker- en weidevogels. 
Wil het college in het nieuwe PvA rekening houden met andere mogelijke en noodzakelijke versterking 
van biodiversiteit? 

 
 
Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen: 
De PVV heeft veel sympathie voor de akker en weidevogels. Echter de laatste evaluatie zet wel grote vraagte-
kens bij het halen van de doelen. De Provincie heeft in het verleden voorrang/prioriteit gegeven aan botanisch 
beleid boven beleid m.b.t. weide en akkervogels. Bovendien breidt de omvang van het gebied van de natuur-
beheerders steeds verder in Drenthe uit en die beheren weides extensief en hebben geen akkers van beteke-
nis. Extensief beheer betekend verruiging van de weidegebieden, beter te vertalen in ontdoen van toplaag 
en/of anderszins verarming van de bodems waardoor russen en struikgroei de overhand krijgt. Op zulke ´wei-
des´ vindt je geen weidevogels. Het grote andere probleem is dat de terreinbeheerders i.h.a. de jacht op pre-
datoren niet toestaan waardoor dit uitvalsgebieden worden voor predatoren als vossen, dassen etc. Erkent GS 
dat er meer beheer nodig is van predatoren om de weidevogels de ruimte te geven? En als dit beheer niet mo-
gelijk is op grotere schaal, is er dan nog wel toekomst voor de akker en weidevogels in Drenthe? Want met 
geld en onderzoek alleen zullen we het niet redden, toch?   Hebben de boeren op de betrokken kansrijke wei-
des niet meer mogelijkheden nodig om vaste-stalmest uit te rijden, i.p.v. alles onder de grond te injecteren, 
t.b.v. meer insectenleven? En kan GS daar voor zorgen? 
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Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen: 
In het plan wordt met smileys aangegeven wat de stand van zaken is. 
We zijn blij dat het programma zoveel positieve energie vrij maakt binnen alle betrokken partijen en dat ook 
goed overlegd kan worden over zaken waar verschillend over wordt gedacht, zoals bijvoorbeeld  predatiebe-
heer. 
 
Algemeen: Waarom worden maatregelen/actiepunten met een groene smiley aangegeven terwijl met de aan-
bevelingen bij sommige actiepunten staat dat er dieper op de materie moet worden ingegaan of dat er nadere 
acties verwacht worden? 
 
Onze vraag is hierover concreet waarom is er voor deze vorm van evalueren gekozen. Wat ons betreft had dit 
anders/beter gekund omdat er nu een beeld ontstaat dat veel actiepunten gerealiseerd zijn. 
 
Specifiek hebben wij een vraag over 8.1 
Waarom is het niet gelukt een samenwerking te starten met het lectoraat Weidevogels? (ook hier staat een 
groene smiley voor). 
 
 
Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
 
Fractie: D66  
 
Vraag/Vragen: 
Uit de eindrapportage blijkt dat een substantieel deel van de middelen zijn besteed aan advies en communica-
tie i.p.v. naar effectieve uitvoering van het programma in het veld. Hoe wil GS voor de verlenging van het pro-
ject de middelen efficiënter inzetten voor uitvoering? 
 
Uit evaluatie komt een sterk beeld naar voren, dat ondanks de inspanningen en de middelen in een periode 
van ruim 3 jaar, er nog onvoldoende wordt samengewerkt. Om resultaat te behalen en zichtbare effecten te 
behalen dienen partijen meer samen te werken en synergie creëren. Hoe worden de diverse projecten gebun-
deld en gemonitord? 
 
 
Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen: 
Het idee voor het Plan van Aanpak akker- en weidevogels is begin 2016 ontstaan, naar aanleiding van een 
unaniem aangenomen motie van de Provinciale Staten. 
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Het initiatief kwam van GroenLinks dat zich zeer terecht zorgen maakte over het verdwijnen van de akker- en 
weidevogels in Drenthe. Dat konden we toch niet met lede ogen aan gaan zien. PS was het daarmee eens. 
 
Nu zijn we vier jaar verder. De provincie heeft 460.000 euro uitgegeven voor het behoud van akker- en weide-
vogels in Drenthe. 
Wat zijn de resultaten? Moeilijk te zeggen, aldus de onderzoekers. 
Het gaat in ieder geval niet echt beter met de weidevogels, misschien gaat het wel iets beter met de akkervo-
gels. Er zijn wel meer dan 250 vossen -extra- gedood in de weidevogelgebieden. 
 
Moeten we verder op dezelfde weg? Dat is maar de vraag. 
De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat we na drie jaar, vele mensuren en veel euro´s verder, eigenlijk 
weinig kunnen zeggen over de doeltreffendheid van dit beleid. Bureau Altenburg & Wymenga geeft duidelijk 
aan dat de onderzoeksgegevens gebrekkig zijn. Er is geen nulmeting gedaan en de gegevens zitten vol met 
gaten. 

1. Waarom zijn in eerste instantie, in 2016 geen concrete (SMART geformuleerde) doelen afgesproken? 
Dan hadden we nu tenminste bruikbare gegevens gehad. Kan GS dit toelichten? 

 
Biotoopverbetering? Ja, zegt de Partij voor de Dieren, mits we de oorzaak, de groei van de intensieve land-
bouw ook aanpakken, anders is het dweilen met de kraan wijd open.  
 
Predatiebeheer door ´s nachts extra vossen af te schieten? Nee, absoluut niet nodig of wenselijk. Praktijk én 
wetenschap hebben al aangetoond dat dat niets helpt. Nog los gezien van de wrede en gevaarlijke praktijk 
van het jagen op vossen met lichtbakken en geweren in de nacht. 
UIt de evaluatie blijkt dat de lichtbakbejaging een controversieel onderwerp blijft en veel spanning geeft tussen 
de deelnemers van het Ermberaad. In de weidevogelgebieden heeft het totale PvA nauwelijks effect gehad op 
de stand van de weidevogels. Een logische stap is om in het nieuwe PvA in ieder geval met lichtbakbejaging 
van vossen in die gebieden te stoppen. 
 
Biotoopverbetering 
Prooidieren en roofdieren houden elkaar in evenwicht en als dat mis gaat, komt dat door de mens en moet de 
mens bij zichzelf te rade gaan.  
De mens heeft de biotoop ongeschikt gemaakt voor de boerenlandvogels. 
Uit allerlei bronnen, ook uit de analyses van Sovon, blijkt dat de intensivering van de landbouw, met het bijbe-
horende landbouwgif en de monoculturen, dé oorzaak is van de achteruitgang van de stand van akker- en 
weidevogels. 
De biotoopverbetering zoals die in het PVA wordt toegepast, zijn doekjes voor het bloeden. 
Zolang we doorgaan met de intensieve landbouw, blijven we problemen houden met onze biodiversiteit. 
Allerlei initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw ten spijt, en ook de agenda boer, burger en 
biodiversiteit worden links- en rechts ingehaald door het feit dat de landbouw in Drenthe intensief is en nog 
steeds kan opschalen. Als we dat belangrijk vinden, zullen we moeten accepteren dat de traditionele boeren-
landvogels verdwijnen. 
Door te kiezen voor kort eiwitrijk gras ten behoeve van de vee-industrie, creëren we een biotoop voor ganzen. 
Ganzen zijn de nieuwe boerenlandvogels, daar kiezen we zelf voor. 

2. Gaat GS nu echt eens kiezen voor een stop op de opschaling van de intensieve landbouw in Drenthe 
om zo onze biodiversiteit te verbeteren? Of kiest GS voor pleisters plakken? 

 
Lichtbakbejaging 
Tijdens de vergadering op 9 maart 2016, toen de kiem is gelegd voor dit PvA, is er nóg een motie ingediend, 
namelijk een oproep van de PVV om de jacht op de vos te intensiveren met behulp van lichtbakken. Die motie 
kreeg echter van geen enkele partij steun. Ook de gedeputeerde Jumelet zei destijds dat hij moeite had om de 
vos als schuldige aan te wijzen. 

3. Kan GS verklaren hoe het kan dat zij, samen met PS, in maart 2016 niets zagen in de intensivering 
van de jacht op de vos, maar dat dit enkele maanden later bij het eerste Ermberaad in het kader van 
´predatiebeheer´ wel als oplossing werd gezien?  
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In opdracht van de provincie Drenthe is in het kader van het PvA in 2019 een zogenaamd ´Wrap-up onder-
zoek Boerenlandvogels en predatie´ uitgevoerd. Een jaar eerder had Sovon het onderzoek ´Boerenlandvogels 
en predatie: een update van de huidige kennis´ gepubliceerd, ook geschreven door Wolf Teunissen. 
Het wrap-up onderzoek biedt geen nieuwe informatie dat niet in het update-onderzoek staat.  

4. Waarom was GS van mening dat het wrap-up onderzoek noodzakelijk was, hoewel een jaar eerder 
alle informatie al beschikbaar was in het Sovon update-onderzoek? Ofwel: Welke nieuwe informatie 
geeft het wrap-up onderzoek ten opzichte van het kort daarvoor gepubliceerde update-onderzoek van 
Sovon? 

 
Vooroplopend aan het nieuwe PvA heeft GS in december 2019 maar alvast een opdracht gegeven voor het 
jagen op vossen met lichtbakken met geweren in de weidevogelgebieden. 
De Partij voor de Dieren vindt dit uiterst prematuur en ziet hiervoor in de evaluatie geen enkele harde onder-
bouwing. Sterker nog, het onderzoek van Sovon geeft aan dat ´predatorbeheer geen effect heeft voor de boe-
renlandvogels als dat beheer zich beperkt tot één predator.´  
En ook dat: ´het wegnemen van één of een aantal predatoren kan er voor zorgen dat andere predatoren juist 
algemener worden´. 

5. Waarom wordt in de onderbouwing van de opdracht niet gerefereerd aan het recentere Sovon-onder-
zoek, maar wordt er verwezen naar oudere/verouderde onderzoeken? 

6. Hoe kan het dat de opdracht geldig is voor de duur van het gecontinueerde plan van aanpak terwijl er 
nog geen gecontinueerd plan van aanpak is?  

7. Wat gebeurt er met de opdracht als lichtbakbejaging in de weidevogelgebieden geen deel uitmaken 
van het gecontinueerde plan van aanpak? 

 
Uit het Sovon-onderzoek blijkt dat het aanwijzen van één predator als schuldige veel te simpel is omdat het 
hier om complexe relaties tussen allerlei organismen gaat. 
Daarnaast is bekend dat door grotere jachtdruk de populatie vossen niet zal afnemen omdat er dan meer wel-
pen zullen worden geboren om de lege territoria op te vullen. 
 
De lichtbakbejaging in de weidevogelgebieden is wreed en zinloos. Bovendien creëren we een onwenselijke 
situatie waarin mensen ´s nachts op pad gaan met geweren. Dit brengt allerlei risico´s met zich mee en in 
2012 is hierdoor al een onschuldige passant om het leven gekomen. 

8. Is GS van mening dat er voldoende capaciteit is om toezicht te houden om de voorschriften in de op-
dracht voor lichtbakbejaging? Zo ja, waar bestaat het toezicht precies uit? 

9. Lijkt het GS wenselijk om inwoners in de weidevogelgebieden te waarschuwen dat er in de buurt ´s 
nachts mensen rondlopen met geweren? Zo nee, waarom niet? 

 
Een nieuw plan van aanpak 
De deelnemers willen verder gaan op de oude voet. Maar is dit een onafhankelijke mening? Dat een onder-
zoeksbureau aangeeft dat meer onderzoek nodig is, zal niemand verbazen. 
De Partij voor de Dieren denkt dat GS diep in de buidel moet tasten om serieus werk te maken van het be-
houd en akker- en weidevogels in Drenthe. Zeker als de intensivering van de landbouw gewoon mag door-
gaan in Drenthe. 

10. Hoeveel geld wil GS beschikbaar stellen voor een nieuw PvA? Waarop is dat bedrag gebaseerd? Hoe 
weet GS dat dit een verschil kan maken voor de akker-en weidevogels? 

11. Welke processtappen worden genomen om te komen tot het nieuwe plan van aanpak? Hoe ziet GS 
de rol van PS hierin?  
 

 
 


