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Onderwerp

Aanbieding Actieplan Boerenlandvogels inclusief voorstel
verbetering ondersteuning weidevogelvrijwilligers

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Al geruime tijd wordt er door de partijen die zich in Zuid-Holland bezig houden met
boerenlandvogels, te weten de agrarisch collectieven, BoerenNatuur Zuid-Holland,
terreinbeherende organisaties, Groene Motor, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland,
vrijwilligers, wildbeheereenheden en kennisorganisaties gewerkt aan het Actieplan
Boerenlandvogels. Een plan waarin alle maatregelen die nodig zijn om de boerenlandvogels
zoals de grutto en patrijs in Zuid-Holland in stand te houden. Het proces om een breed gedragen
actieplan op te stellen is een omvangrijke opgave gebleken waarbij er tijd is genomen om de
verschillende inzichten, belangen en opvattingen af te wegen en op elkaar af te stemmen. Wij zijn
verheugd dat het actieplan gereed is en draagvlak heeft bij de partijen. Hierbij wordt het Actieplan
Boerenlandvogels ter kennisname aan u aangeboden.
Bij de behandeling van ons behandelvoorstel van motie 725 ‘Miljoenen voor winst en
weidevogels’ in de Provinciale Statenvergadering van 21 februari 2018 is de motie 780 ‘Belang
vrijwilligers bij weidevogelbeleid’ aangenomen. In deze motie heeft u ons college verzocht zich in
te blijven zetten om het gesprek tussen vrijwilligers en overige relevante partijen in het
boerenlandvogelbeheer te optimaliseren.
Bij de behandeling van het behandelvoorstel van motie 725 ‘Miljoenen voor winst en weidevogels’
is door u besloten dat hiervoor in totaal € 6,35 mln. beschikbaar wordt gesteld, waarbij € 3,1 mln.
nog nader uitgewerkt dient te worden. Onder de nog verder uit te werken maatregelen vallen de
verbeteringen in ondersteuning van vrijwilligers. Wij hebben aangegeven dat wij de verdere
uitwerking van de maatregelen zullen baseren op het Actieplan Boerenlandvogels, dat met de
voor boerenlandvogels relevante partijen wordt opgesteld.
In ons behandelvoorstel van 16 oktober 2018 met betrekking tot motie 780 ‘Belang vrijwilligers bij
weidevogelbeleid’ geven wij aan dat wij voornemens zijn een verbeterde ondersteuning van de
vrijwilligers structureel te faciliteren om zo de afstemming tussen de voor boerenlandvogels
relevante partijen te optimaliseren. In het behandelvoorstel is aangegeven dat een voorstel
hiervoor in het Actieplan Boerenlandvogels verder uitgewerkt zal worden met als basis een
voorstel van de Groene Motor samen met andere vrijwilligersgroepen.
Het is echter nog niet gelukt om met de partijen samen een gedragen bestedingsvoorstel voor de
nog in te vullen € 3,1 mln. aan maatregelen vanuit de motie 725 Miljoenen voor Winst en
Weidevogels vast te stellen. Gezien het belang van de weidevogelvrijwilligers stellen wij u voor
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om vooruitlopend op de verdere invulling en besluitvorming rondom de bestedingen vanuit motie
725 nu reeds € 100.000,- toe te wijzen vanuit de beschikbare € 3,1 mln. voor de verbetering van
de ondersteuning van weidevogelvrijwilligers en de afstemming met de vrijwilligersgroepen. Met
dit bedrag, dat in overleg met de Groene Motor tot stand is gekomen, kan in 2019 een goede start
gemaakt worden met de verbeterslag in de vrijwilligersondersteuning. Vooral met betrekking tot
cursussen waar het herkennen van weidevogels een rol speelt is het gewenst dat al in het
broedseizoen 2019 cursussen gegeven worden waardoor nieuwe vrijwilligers zo snel mogelijk
inzetbaar zijn. Voor een verdere, structurele ondersteuning zal in de begroting 2020 een voorstel
worden gedaan. Ter informatie is het plan van aanpak voor de verbetering van de ondersteuning
van weidevogelvrijwilligers bijgevoegd.
Inhoud
Maatschappelijke opgave
De weide- en akkervogels nemen landelijk de laatste decennia sterk af. Dit is ook in de provincie
Zuid-Holland het geval. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de
biodiversiteit zoals het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer
in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbetermaatregelen. Deze zijn samen met de
voor boerenlandvogels relevante partijen opgesteld en samengebracht in het Actieplan
Boerenlandvogels. Onderdeel daarvan zijn verbeteringen met betrekking tot
vrijwilligersondersteuning.
Naast de positieve invloed die uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels heeft op de
biodiversiteit heeft het voorstel met betrekking tot de vrijwilligers een positieve invloed op de
participatie van bewoners van Zuid-Holland in de maatschappij en het natuurbeheer in het
bijzonder. Dit past in de Visie Rijke Groenblauwe leefomgeving met bijbehorende
uitvoeringsagenda die voorzien is om op 20 februari 2019 door Provinciale Staten te worden
vastgesteld.
Financiën en dekking
De lasten van de motie 725 Miljoenen voor Winst en weidevogels voor de maatregelen (€ 6,35
mln.) zijn reeds met uw besluit van 21 februari 2018 gedekt uit de reserve Groene Ambities.
Hiervan was € 3,1 mln. nog niet definitief toegewezen, wachtende op een verdere uitwerking van
de voorgestelde maatregelen. Voorgesteld wordt om € 100.000,- uit de € 3,1 mln. nu beschikbaar
te stellen.
Proces
Samen met de bij het weide- en akkervogelbeheer betrokken partijen zoals de agrarische
collectieven, BoerenNatuur Zuid-Holland, terreinbeherende organisaties, vrijwilligers en
kennispartijen heeft de provincie het Actieplan Boerenlandvogels (voorheen ook wel Actieplan
brede aanpak weidevogels genoemd) opgesteld. Hierin zijn in breed verband maatregelen
beschreven die nodig zijn om de boerenlandvogels in stand te houden. In dit proces is ook een
plan van aanpak ter verbetering van de ondersteuning van vrijwilligers in het boerenland tot stand
gekomen waar draagvlak bij de partijen voor is.
In het bestuurlijk overleg van 14 januari 2019 hebben BoerenNatuur Zuid-Holland namens de
agrarische collectieven, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, De Groene Motor, een afvaardiging vanuit de
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vrijwilligers en een afvaardiging vanuit de kennispartijen aan gedeputeerde Weber laten weten in
te stemmen met het Actieplan Boerenlandvogels.
Tot een door alle partijen gedragen bestedingsvoorstel van de nog nader te specificeren € 3,1
mln. aan maatregelen die reeds beschikbaar zijn gesteld vanuit de motie 725 Miljoenen voor
Winst en Weidevogels is het nog niet gekomen. Bij de partijen is in het overleg over het
bestedingsvoorstel wel algemeen draagvlak voor € 100.000,- voor de vrijwilligersondersteuning
gebleken.

Procedure
Eerdere besluitvorming
Bij de behandeling van het behandelvoorstel van motie 725 ‘Miljoenen voor winst en weidevogels’
is in de Provinciale Statenvergadering van 21 februari 2018 besloten hiervoor in totaal € 6,35 mln.
beschikbaar te stellen, waarbij € 3,1 mln. nog nader uitgewerkt dient te worden.
Bij de behandeling van motie 725 is de motie 780 ‘Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid’
aangenomen.
Vervolgproces
Na het toewijzen van € 100.000,- voor de verbetering in de ondersteuning van vrijwilligers zullen
Gedeputeerde Staten voor de maatregelen subsidie of een gerichte opdracht verstrekken.
Een bestedingsvoorstel voor de resterende financiële middelen vanuit motie 725 zullen in een
later stadium aan u worden voorgelegd alsmede een voorstel in de begroting 2020 en verder voor
de structurele ondersteuning van de vrijwilligers.
Rol van externe partijen
Met het kernteam boerenlandvogels, waarin de terreinbeherende organisaties, agrarische
collectieven, vrijwilligers en de kennisorganisaties zijn vertegenwoordigd, is afgesproken dat de
Groene Motor in de verbetering van de ondersteuning van vrijwilligers het voortouw neemt.
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Ontwerp-Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019, met het besluitnummer
PZH-2019-678578456;
Gelet op Artikel 143, lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:
1.

In te stemmen met het toekennen van € 100.000,- voor de verbetering van de
ondersteuning van vrijwilligers in het boerenland vanuit de nog nader te specificeren
€ 3,1 mln. aan maatregelen die reeds beschikbaar zijn gesteld vanuit de motie 725
Miljoenen voor Winst en Weidevogels.

Den Haag, 20 februari 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,

drs. E.W.K. Meurs

drs. J. Smit
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Bijlagen:
- Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027
- PvA Zuid-Hollands Landschap Ondersteuning Boerenlandvogelvrijwilligers

Den Haag, 29 januari 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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