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Provinciale Staten van Zuid-Holland  cc:  Gedeputeerde Staten, t.a.v. de heer Weber 
Postbus 90602      Randstedelijke Rekenkamer 
2509 LP Den Haag      Staatssecretaris EZ, de heer van Dam 
       
      Bijlage: Toelichting 
Datum  1 maart 2017 
Betreft  Weidevogelbeheer en participatie draaien uit op fiasco door lakse houding provincie  
 
Geachte leden van de Provinciale Staten, 
 
De natuurwerkgroepen in Zuid-Holland die betrokken zijn bij het agrarisch natuurbeheer (ANLb) doen in 
deze brief een klemmend beroep op u en geven u een waarschuwing. 
 
Als de provincie niet alsnog serieus werk maakt van het nieuwe weidevogelbeheer, is het gedaan met de 
weidevogels in het boerenland in onze provincie, verliest u de vrijwilligers terwijl u met uw 
participatiebeleid juist vrijwilligers wil winnen en laat u een kans lopen op het toewerken naar een 
toekomstvaste agrarische bedrijfsvoering.  
 
Wij richten ons met opzet tot u als staten, omdat u ons vertegenwoordigt en uiteindelijk verantwoordelijk 
bent voor een goede beleidsuitvoering. De verantwoordelijk gedeputeerde kan het niet alleen en we 
spreken u er op aan dat het weidevogelbeheer nu een zeer ineffectief compromis is en onwerkbaar voor 
boeren en natuurwerkgroepen. Deze brief is niet gericht tegen de agrarische collectieven. Maar door 
gebrek aan sturing door de provincie kunnen de collectieven hun werk niet goed doen en komen 
natuurwerkgroepen met hun vrijwilligers tegenover de collectieven te staan. 
 
Kennis en wet 
We weten heel goed in Zuid-Holland hoe we een goed weidevogelbeheer moeten uitvoeren: er is ruim 
voldoende kennis en terreinbeheerders en individuele boeren zijn vaak zeer succesvol. De provincie heeft 
die kennis opgeschreven in zijn Natuurbeheerplan 2015 en vandaar uit eisen geformuleerd voor de 
gebiedsplannen die de agrarische collectieven moesten opstellen als invulling van het nieuwe stelsel 
agrarisch natuurbeheer (ANLb) per 2016. 
 
De Vogelrichtlijn en de nieuwe wet Natuurbescherming zijn heel duidelijk. De overheid is verplicht 
maatregelen te treffen om weidevogelpopulaties te behouden of te herstellen, voor voldoende en 
voldoende gevarieerd leefgebied te zorgen en het doden en verstoren van weidevogels te voorkomen. Er 
is geen woord chinees bij, het is de wet. 
 
Uitvoering en resultaat agrarisch natuurbeheer zwaar onvoldoende en tegen de afspraak 
We hebben nu twee jaar ervaring met het nieuwe ANLb, inclusief de voorbereiding van de 
gebiedsplannen. De natuurwerkgroepen hebben heel veel meegedacht en zetten honderden vrijwilligers 
in. We hebben de balans opgemaakt en die is zeer negatief.  
De provincie heeft gebiedsplannen goedgekeurd die niet effectief zijn en volgens de eisen van uw eigen 
Natuurbeheerplan nooit goedgekeurd hadden mogen worden. Enkele collectieven doen echt hun best 
maar anderen gaan vooral door op de oude voet. De plannen zijn op een uitzondering na onder de maat. 
Met onze kritische adviezen is vanaf het begin bijna niets gedaan. De administratie en transparantie zijn 
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abominabel: tot op de dag van vandaag heeft u geen kwantitatief of anderszins voor toetsing voldoende 
concreet overzicht overlegd van 1) de eisen waaraan de gebiedsplannen werden getoetst, 2) hoe de 
gebiedsplannen zich verhouden tot die eisen, 3) wat de maatschappelijke organisaties aan commentaar 
hebben geleverd, 4) wat u daarna aan aanscherping aan de collectieven heeft meegegeven, 5) wat er uit 
de evaluatiegesprekken van de provincie met de collectieven eind 2016 kwam, de eerste keer dat het 
resultaat werd geëvalueerd. De afspraak was dat bij de gesprekken kwantitatieve gegevens van de 
collectieven op tafel zouden liggen, en dat ook de evaluatie van de maatschappelijke organisaties 
onderwerp van gesprek zou zijn. Dat is niet gebeurd.  
 
Dat alles is tegen de afspraken die met de collectieven en de maatschappelijke organisaties zijn gemaakt 
en is ook strijdig met een procesgang die bij zo’n gevoelig en lastig dossier nodig is: maximale 
transparantie, zodat er zo weinig mogelijk discussie is over feiten. We hoeven hiervoor toch zeker geen 
WOB-procedure te starten? Het gesprek en de uitvoering zijn al moeilijk genoeg.  
 
Gebiedsplannen ANLb zeer ontoereikend 
De gebiedsplannen leiden nu niet tot behoud van de weidevogels, laat staan herstel. Teveel boeren willen 
onvoldoende de stap maken naar maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten. In teveel gevallen is nog 
uitsluitend sprake van legselbescherming terwijl we weten dat het effect daarvan zonder goed kuikenland 
uiterst beperkt is. Er zijn veel gebieden met lage weidevogeldichtheden in de gebiedsplannen opgenomen, 
in strijd met de afspraken en uw formeel vastgesteld natuurbeheerplan. Vaak is geen sprake van 
aaneengesloten gebieden, maar van versnippering in de contracten. Een plasdras zonder goed kuikenland 
is niet effectief. De definitie van kuikenland is opgerekt zodat er nu ook gebied onder valt waar de kuikens 
niets aan hebben. Enzovoort.  
 
De hoofdoorzaak is echter dat nog steeds te weinig boeren bereid zijn de maatregelen te nemen die echt 
effectief zijn, zoals peilverhoging, jarenlange sterke beperking van de mestgift en het vormen van 
voldoende aaneengesloten gebieden met mozaïekbeheer.  
 
Het resultaat is dat zelfs in de Krimpenerwaard en Midden-Delfland, de enige gebieden waar een goede 
samenwerkingsrelatie is tussen het collectief en de natuurwerkgroep, de maatregelen en resultaten bij 
lange na niet voldoende zijn om de neergang van de weidevogelstand te stoppen, laat staan te herstellen.  
 
Wij zijn niet tegen de collectieven en boeren 
Het is niet onze taak om ons te richten tegen de collectieven. Wij kunnen maar beperkt invloed 
uitoefenen, komen in een positie dat we als het ware onze buren moeten aanspreken. We willen best de 
samenwerking een kans geven, maar zonder sturing vanuit de provincie gaat dat niet. U bent 
verantwoordelijk.  
Ter illustratie van de spagaat waarin u natuurwerkgroepen heeft gebracht: een natuurwerkgroep die de 
vrijwilligers levert voor een van de belangrijkste weidevogelgebieden in de provincie, zag af van 
ondertekening van deze brief. Met de inhoud is de werkgroep het volkomen eens, maar er is al sprake van 
een gespannen relatie met het collectief. Ondertekening leidt misschien tot een breuk. Dat gebeurt door 
bijna al uw verantwoordelijkheid af te schuiven naar de collectieven en maatschappelijke organisaties. 
  
Doordat u niet toeziet op het realiseren van noodzakelijke condities voor weidevogels (aaneengesloten 
gebieden met ANLb, hoog waterpeil, minder en alleen ruige mest,  voldoende rust, geschikt en bereikbaar 
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kuikenland) wordt het weidevogelbeheer moeilijk inpasbaar in de bedrijfsvoering. De regelgeving die 
daardoor erg ingewikkeld en star,  en staat effectief handelen door de collectieven vaak in de weg. Boeren 
hebben te maken met veel controles en tijdrovende administratie. We geven in de toelichting 
voorbeelden. Doordat u niet stuurt, kunnen de collectieven hun werk niet doen. 
 
Gerichte promotie door overheden en in het agrarisch onderwijs van duurzame en economisch 
verantwoorde agrarische bedrijfsvoering ontbreekt. Gestructureerde hulp en advies aan de boeren met 
op individuele situaties toegesneden goed doorgerekende mogelijkheden voor integratie van 
natuurvriendelijke maatregelen ontbreekt, of boeren kennen de weg niet. Boeren krijgen nu alleen 
bezoek van de banken en veevoederbedrijven en worden alleen onderwezen door docenten die 
uitbreiding en intensivering blijven preken. Wij zijn zeker niet tegen de boeren. Zonder boeren immers 
geen weidevogels. Maar op de huidige manier gaat het niet. 
 
Huidige uitvoering ANLb onwerkbaar compromis en verspilling van geld, vrijwilligersinzet en goodwill. 
We weten dat een aantal van u weidevogels geen hoge prioriteit toekent. Of meent dat investeren in 
weidevogels ingaat tegen het boerenbelang. De huidige uitvoering van het ANLb toont daardoor alle 
kenmerken van een slecht doordacht compromis, uitkomst van het feit dat u als statenleden het niet eens 
bent over de noodzaak en wijze van weidevogelbescherming.  
Er gaat veel geld naar de opzet van het stelsel en naar boeren die geen effectieve maatregelen nemen. 
Nestbescherming en alarmtellingen vergen veel inzet maar zonder goed kuikenland is het grotendeels 
verspilling van tijd. Onze, vrije tijd.  
Het gevolg is dat er zeer veel geld, vrijwilligersinzet en goodwill van vrijwilligers en agrariërs worden 
verspild. De gevraagde inzet van vrijwilligers is ook veel te hoog omdat de weidevogels heel vaak worden 
ingepast in een intensieve bedrijfsvoering waarin veel te weinig wordt gestuurd op condities zoals 
waterpeil, mest en reserveren van goed ‘kuikenland’. Het lukt ons daarom ook niet om voldoende 
gemotiveerde vrijwilligers te krijgen.  
 
Regie en vertrouwen 
Dat op zich is allemaal al stuitend genoeg. Wat het nog erger maakt is dat we al minstens 30 jaar 
ineffectief beleid en geldverspilling achter de rug hebben, en dat de overheid beterschap had beloofd na 
het kritische rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur uit 2013: “Onbeperkt houdbaar. 
Naar een robuust natuurbeleid”. De raad noemde het weidevogelbeheer daarin een fiasco. 
Natuurbeschermers en wetenschappers riepen dat overigens al tien jaar eerder. 
De provincie wist dus wat haar te doen staat, maar is bijna weer bij nul begonnen. 
Veel vrijwilligers voelen zich daarom door de provincie ‘verraden’ of in de steek gelaten. Diverse 
weidevogelgroepen en zeer gemotiveerde individuele beschermers zijn woedend afgehaakt, dat krijg je 
dan. Anderen hebben teleurgesteld het bijltje erbij neergegooid omdat omdat ze hun inzet gewoon niet 
meer zinnig vinden. Dit, terwijl de provincie meer participatie als centraal beleidsdoel heeft gesteld.  
 
Toen de maatschappelijke organisaties aan de bel trokken over de gebiedsplannen, antwoordde de 
provincie doodleuk dat de opmerkingen hout sneden maar dat we dat maar met de collectieven moesten 
bespreken. Dat is toch onbestaanbaar? Wie is hier nu verantwoordelijk??? Bovendien: het plaatst de 
natuurwerkgroepen tegenover de collectieven. De provincie praat heel veel over regie en vertrouwen, 
maar produceert het tegengestelde. 
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Natuur- en Milieufederatie en natuurwerkgroepen trekken samen op 
De NMZH, IVN, ZHL en NM hebben op basis van eigen analyse en de evaluatie met de natuurwerkgroepen 
een kritische brief aan de heer Weber gestuurd die wij van harte onderschrijven. Maar we hebben met de 
NMZH geconstateerd dat er een meer direct signaal nodig is van de mensen die u vraagt in hun vrije tijd 
zoveel inzet te plegen. Daarom sturen we u deze brief. U doet een zeer groot beroep op ‘onze’ mensen en 
door niet toe te zien op de effectieve uitvoering heeft hun inzet veel te beperkt rendement.  
U houdt zich nu niet aan de afspraak, maar de vrijwilligersorganisaties blijven dat vooralsnog wel doen. 
We blijven ons inzetten om met vrijwilligers duizenden nesten op te sporen, alarmtellingen uit te voeren 
en agrariërs te adviseren. Op deze wijze blijven wij leren, de contacten met de agrariërs verbeteren en 
nog iets van de weidevogels redden. Maar u moet nu gaan leveren, anders houden we het niet vol. 
 
Realisatie leefgebieden, koppelen aan afremming bodemdaling 
We roepen u op de uitvoering per omgaande te verbeteren door af te dwingen dat de gebiedsplannen 
alsnog gaan voldoen aan de eisen uit het natuurbeheerplan, en door het stelsel te verbeteren. De 
leefgebiedbenadering die de NMZH in zijn brief voorstelt moet centraal staan: aaneengesloten gebieden, 
met een flink deel verhoogd peil, lagere (ruige)mestgift, uitgesteld maaien in mozaïekbeheer. De boeren 
moeten hiervoor een dekkende vergoeding ontvangen, boeren die niet willen voldoen aan de eisen 
moeten geen cent meer ontvangen. Het resulteert in minder regelgeving en controles voor de boer, 
minder overhead, een hoger rendement van het ingezette geld, meer weidevogels en, last but not least, 
in een situatie waarin minder van de vrijwilligers wordt gevraagd en zij veel meer resultaat van hun grote 
inzet zien. 
Creatieve en ondernemende individuele boeren bewijzen al dat investeren in weidevogels samen kan 
gaan met een goed inkomen. Consumenten zijn in toenemende bereid om extra te betalen voor 
‘natuurinclusieve’ landbouwproducten. Probeer als provincie deze trend te versterken.  
De ‘landbouw-natuur’ discussie vindt nu plaats los van die over de maatschappelijke kosten en het 
tegengaan van bodemdaling. Door die discussies te koppelen ontstaat de mogelijkheid om besparingen 
op uitgaven aan bodemdaling te investeren in natuurinclusieve landbouw.  
 
“Ja maar , we hebben te weinig geld, het is de schuld van EZ, het mag niet van de EU” 
Er is eerder van gedachten gewisseld met ambtenaren en statenleden. Als we dan vasthielden kwam de 
provincie met drie argumenten: “we hebben een goed plan”, “de ANLb-regeling staat meer effectieve 
maatregelen in de weg of “er is niet genoeg geld en het mag niet van de EU”. Dat goede plan is een 
gotspe, zie hiervoor. Wat betreft de regeling en de EU: als de provincie het zo moeilijk vindt, waarom 
voert de provincie dan niet een indringend gesprek met EZ, waarom heeft de provincie überhaupt dit 
stelsel geaccepteerd (de gebreken waren vanaf het begin bekend) en waarom wordt het kennelijk 
schaarse geld in het water gesmeten met deze ineffectieve beleidsuitvoering?  
Voor ons is er één overheid. EZ en LTO slaagden er in een fosfaatderogatie uit te onderhandelen met de 
EU, feitelijk een afwijking van de EU-wetgeving. En besloten vervolgens met open ogen het melkquotum 
los te laten waarbij iedereen kon zien aankomen dat er dan meer fosfaat zou worden geproduceerd dan 
zelfs de derogatie toeliet. Nu wordt er tientallen miljoenen aan de boeren gegeven om weer onder de 
fosfaatnorm te komen. Dus wij zijn helemaal klaar met argumenten van provincie en EZ dat iets niet kan 
‘vanwege de regels’. Het is volstrekt ongeloofwaardig.  
 
Wij eisen dat u gaat doen wat nodig is en niet met woorden, maar met daden en door het tonen van 
cijfers laat zien dat u onze vrijwilligersinzet en de vogels belangrijk vindt en u uw verantwoordelijkheid 
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neemt. Want als de weidevogels verdwijnen uit het boerenland, ligt dat niet aan te weinig betrokkenheid 
van weidevogelbeschermers en goedwillende boeren, maar aan u als falende overheid.  
 
Hoogachtend,  
 
Jaap Graveland, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard 
 
 
Namens 
 
Haagse Vogelbescherming - Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam 
Hoeksche Waard Landschap    
IVN IJssel en Gouwe           
KNNV Delfland  
KNNV Den Haag  
KNNV Gouda 
KNNV Leiden e.o. 
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard  
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
Astrid Kant, weidevogelbeschermer Vijfherenlanden 
Wim Jansen, vmg. coördinator weidevogelgroep van Natuurlijk Voorne-Putten  
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