Assen 11-01-2017
Inspraakreactie namens de 32 Weidevogelbeschermingsgroepen Drenthe
op het Plan van Aanpak ‘Akker- en weidevogels in Drenthe’.
(woordvoerder Jan Nicolaï, coördinator weidevogelbescherming ZO Drenthe)

Voorzitter, geachte Statenleden/Commissieleden,
Allereerst wil ik u namens de Drentse Weidevogelbescherming danken dat u met elkaar de
weidevogels op de agenda gezet hebt en dat we de gelegenheid krijgen om een reactie te
geven op het Plan van Aanpak dat nu voorligt.
Zowel landelijk als provinciaal is er het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de
weidevogels. Want het gaat niet goed met de weidevogels.
Om die reden hebben wij, de 32 Drentse Weidevogelbeschermingsgroepen, u vorig jaar een
Brandbrief gestuurd.
Vrijwel gelijktijdig (maar onafhankelijk van ons initiatief) is er ook in de Drentse Staten, op
initiatief van dhr. Nijmeijer van Groen Links, een discussie geweest over de
weidevogelbescherming.
Dit alles heeft geresulteerd in een motie waarin u unaniem de gedeputeerde de opdracht
gegeven heeft om een Plan van Aanpak te laten maken waarin de akker- en weidevogels
optimale kansen zouden gaan krijgen.
En toen ging het los. De gedeputeerde heeft er werk van gemaakt!
Er is een gesprek geweest tussen de gedeputeerde en vertegenwoordigers van de Drentse
Weidevogelbeschermingsgroepen. Door ons als zeer positief ervaren.
Er is door de Provincie een symposium georganiseerd in Erm.
Alle belanghebbenden waren vertegenwoordigd en we kunnen gerust zeggen dat daarmee
de weidevogels definitief op de agenda zijn gezet.
Ook een aantal Statenleden was daarbij aanwezig. Goed om te zien!
Daarna zijn er tal van sessies met alle belanghebbenden geweest.
Na veel discussie is er een Plan van Aanpak uitgekomen waar we allemaal mee in konden
stemmen. Gedeputeerde Jumelet was daarbij aanwezig.
In hoofdlijn komt het er op neer dat er in een vijftal kansrijke gebieden maatregelen
getroffen gaan worden die er toe moeten gaan leiden dat weidevogels daar maximale
kansen krijgen om succesvol te zijn.
Dat wil zeggen dat daar goede broedgelegenheid is en dat jongen er volwassen kunnen
worden. Concreet betekent dit dat het biotoop, de leefomgeving, verbeterd moet gaan
worden en dat er predatiebeheer in deze gebieden plaats moet gaan vinden.
Biotoopverbetering is iets wat tijd en geld kost.
Akkerranden, aangepast maaibeheer, grondwaterpeil en bijvoorbeeld plasdras zijn een paar
maatregelen die niet van vandaag op morgen geregeld zijn.

Boeren, waterschappen, gemeentes, en TBO’s (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Drents Landschap) zullen ieder daar een steentje aan bij moeten gaan dragen.
Dat betekent voor elk kansrijk weidevogelgebied dat er een soort van gebiedsproces in gang
gezet moet gaan worden.
Gezien de positieve reacties, denken we dat dit op termijn tot succes gaat leiden.
Op termijn! Maar eigenlijk hebben we die tijd niet!
Vandaar dat we ook zeer hechten aan de tweede hoofdmaatregel, het predatiebeheerplan.
Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk de vossen de grote verliesoorzaak zijn van legsels en
jongen van weidevogels die hier nog wel zitten.
In en rond deze vijf kansrijke gebieden kunnen, nee moeten, we daarom nu al proberen de
vossen zo goed mogelijk te bestrijden.
Als voorbeeld hebben we het Friese model en het Overijssels model.
In hun kansrijke weidevogelgebieden en in een cirkel van vijf km er om heen, mogen met alle
middelen vossen bejaagd worden.
Er is daar in die kansrijke gebieden dus een duidelijke keuze gemaakt voor weidevogels. En
de eerste resultaten laten zien dat dat werkt!
Dezelfde keus zou in Drenthe in de kansrijke weidevogelgebieden ook gemaakt moeten
worden. Gaan voor weidevogels!
In het Drentse Plan van Aanpak zoals dat nu voorligt, moet het predatiebeheerplan echter
nog uitgewerkt worden.
En daar zit bij ons, en we zijn daar beslist niet de enigen in, nog wel twijfel.
Dat is onze MITS.
We zijn heel erg tevreden over dit Plan van Aanpak, MITS er op korte termijn ook een goed
predatiebeheerplan komt.
Met een goed predatiebeheerplan staat of valt dit hele Plan van Aanpak.
Alleen met biotoopverbetering zijn we er niet, en alleen met predatiebeheer zijn we er ook
niet.
Alleen de combinatie van beide kan de weidevogels in Drenthe redden.
Ondanks onze MITS, willen we graag dat u dit Plan van Aanpak omarmt en instemt met dit
voorstel.
In totaal hebben 15 belanghebbende organisaties verklaard zich in te willen zetten voor de
weidevogels, op de manier zoals in dit Plan van Aanpak verwoord staat! En dat is, zoals
gezegd, in Drenthe nog niet eerder vertoond.
Weidevogelbeschermers, Natuurbeschermingsorganisaties, Boermarken, Jagers en boeren
die schouder aan schouder staan.
Landschapsbeheer Drenthe en het Agrarisch Collectief zijn samen prima in staat deze kar te
gaan trekken. Zij hebben de kennis, het netwerk en de expertise. De Provincie kan
faciliterend op de achtergrond blijven.
Geeft u de komende jaren deze organisaties de ruimte en vrijheid om van dit Plan van
Aanpak een succes te maken.

Maar……….we vragen ook aan de Staten om hiermee dit dossier niet af te sluiten. Volgend
jaar en de jaren er na zou dit onderwerp opnieuw door deze commissie geagendeerd
moeten worden. Monitoring van de voortgang.
En wat zou het mooi zijn als we bij positieve resultaten, dit Plan van Aanpak verder uit
zouden kunnen rollen over andere kansrijke gebieden in Drenthe.
Kortom, steun dit voorstel maar laat daarna de weidevogelbescherming niet los. Laat ook
daarna zien dat u, dat Drenthe, de weidevogels een warm hart toedraagt. Nu en in de
toekomst.

