
   
 

 

Geachte voorzitter, Statenleden, 

In de voortgangsrapportage Agrarische Natuur 2016 is vastgesteld dat het huidige stelstel agrarische 

natuur- en landschapsbeheer onvoldoende effectief is om tot duurzame weidevogelpopulaties te 

komen. Mede naar aanleiding hiervan heeft PS bij motie uitgesproken dat ingezet moet worden op 

integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen en extra provinciale middelen 

hiervoor moeten worden ingezet. 

De verantwoordelijk gedeputeerde heeft hiervoor een bestuurlijk proces opgezet, waaraan ook de 

NMZH heeft deelgenomen, om tot het gewenste verbeterplan te komen. Eind 2017 is vanuit POP3 

per agrarisch collectief geld beschikbaar gekomen voor het treffen van specifieke fysieke 

maatregelen om de gewenste basiskwaliteit te verbeteren. Dit is een belangrijke eerste stap die nu 

een vervolg moet gaan krijgen. 

Het voorstel van GS is met name bedoeld om een volgende stap te kunnen gaan zetten in het 

voorgenomen verbetertraject voor de weidevogels in Zuid-Holland. Dat juichen wij toe maar wij 

missen de noodzakelijke onderbouwing  van de maatregelen zoals die zijn opgenomen in de tabel. De 

verdere uitwerking en de toekenning van de middelen alleen baseren op de eerder door de 

agrarische collectieven opgestelde verbeterplannen is wat de NMZH betreft niet acceptabel. Deze 

verbeterplannen zijn te beperkt uitgewerkt, de samenhang tussen de gebieden ontbreekt en de 

uiteindelijke inzet in de definitieve versies zoals die zijn ingediend bij de provincie zijn allen, op 

slechts een uitzondering na, eenzijdig door de agrarische collectieven en BNZH zelf vastgesteld. 

Het is goed dat vooruitlopend op de verdere uitwerking nu een budget beschikbaar komt maar er zijn 

wel goede randvoorwaarden nodig om deze middelen met een zo groot mogelijk rendement  voor de 

verbetering van de positie van weidevogels in Zuid-Holland in te zetten. Alleen meer middelen 

beschikbaar stellen zonder goede onderbouwing en regie gaat ons niet verder helpen. 

De NMZH verzoekt de commissie en de gedeputeerde om dit vooraf goed te regelen en waarborgen 

te creëren om deze publieke middelen transparant en effectief te besteden.  

De NMZH verzoekt de Statencommissie om hierover de volgende afspraken met de gedeputeerde te 

maken: 

1. Weidevogelvrijwilligers en maatschappelijke organisaties goed te blijven betrekken bij de 

verdere uitwerking en uitrol op provinciaal en gebiedsniveau. In het POP3 traject zijn in het 

laatste stadium deze partijen niet meer betrokken door de agrarische collectieven. Dit leverde 

veel frustratie op bij alle betrokken partijen en doet de samenwerking geen goed; 

2. Voor de verdere uitwerking moet een ordentelijk proces worden georganiseerd met voldoende 

regie en een goede planning vanuit de provincie. Waarbij zoals in het POP3 traject is gebeurd de 

plannen eerst in een bestuurlijk overleg worden besproken voordat deze worden uitgevoerd; 

3. Het kennisteam goed te betrekken en in positie te brengen bij de advisering van de plannen die 

in dit kader door de provincie gefinancierd gaan worden; 

4. Een adequaat en provincie brede monitoringsplan (beleid en Beheer) op te stellen en in te 

zetten voordat volgende stappen in het verbeterproces worden genomen. Het verbeteren van 

de  monitoring wordt al jaren vooruitgeschoven. Het wordt tijd om goed inzicht te krijgen in de  



   
 

 

 

effecten van de extra inzet vanuit het verbeterplan. Dit inzicht geeft ons ook de mogelijkheid om 

het beleid beter bij te sturen en om de gewenste verbeteringen te kunnen gaan realiseren. 

Daarnaast biedt het ook Provinciale Staten inzicht in de besteding en resultaten van de ingezette 

middelen. Vanuit de NMZH, vrijwilligers en de TBO’s zijn hiervoor bouwstenen opgesteld die 

binnenkort worden aangeboden aan de gedeputeerde en Provinciale Staten. Zonder goede 

monitoring kunnen wij niet goed vanuit het verbeterplan een volgende stap gezet worden. Hier 

moet dus prioriteit aan gegeven worden; 

5. Alle investeringen staan of vallen bij een goede ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in 

onze provincie. De provincie moet inzetten richting de agrarische collectieven op 

doorontwikkeling, lerend werken richting natuurinclusieve landbouw. Alleen dan gaan wij 

structureel voor de weidevogels de juiste omstandigheden creëren; 

6. De verbindingen richting de natuurterreinen Kadijk West, Den Hoek (Krimpenerwaard) Oude 

land van Strijen (Hoeksche Waard) Dorpspolder en Kraaijennest (Midden Delfland), 

Westeinderpolder en Zuidpolder zijn essentieel voor de verbetering van het leefgebied van de 

weidevogels in deze gebieden. De resterende middelen die nodig zijn om ook deze plannen te 

kunnen realiseren zullen wanneer nodig ook (deels) gedekt moeten worden uit de middelen die 

nu worden gevraagd; 

Voorzitter, niets doen is geen optie, maar ongeclausuleerd weer geld beschikbaar stellen helpt ons 

ook niet verder. De gedeputeerde Weber heeft een prima bestuurlijk proces opgezet met alle 

relevante partijen. Zo kunnen wij in het belang van de Weidevogels de krachten bundelen en 

gezamenlijk een inzet leveren. Natuurlijk moeten wij daarbij leren van de ervaring uit het afgelopen 

jaar en het proces verder verbeteren. Wanneer de Statencommissie daarbij het goede werkkader en 

periodiek de voortgang van dit proces blijft volgen komen wij echt een stap verder en levert de 

NMZH samen met de weidevogelvrijwilligers en groene organisaties graag haar bijdrage. 

Er is verder geen tijd meer te verliezen. Het prachtige Zuid-Hollandse landschap verdient een vitale 

populatie weidevogels. Niets doen is geen optie, maar deze extra middelen hebben alleen effect als 

ze doordacht en gericht worden ingezet voorzien van een goede monitoring. 

Mede namens de weidevogelvrijwilligers en de betrokken groene organisaties rekenen wij daarbij op 

uw steun! 
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