Gedragen bestedingsvoorstel van betrokken partijen voor de resterende € 3,1 mln. vanuit motie 725

Categorie

Maatregel

Beheer

Verzwaring beheer

€

Investeringen

Fysieke investeringen boerenland en reservaten

€ 1.935.000

Overige

Provinciaal predatie(beheer)plan

€

100.000

Communicatieplan

€

30.000

Uitbreiding monitoring

€

250.000

(proef inzet) drones

€

50.000

Betere ondersteuning vrijwilligers

€

100.000

Educatie

€

35.000

TOTAAL

600.000

€ 3.100.000

Bestedingsvoorstel in relatie tot het Actieplan Boerenlandvogels
De betrokken partijen stellen voor om de resterende middelen vanuit motie 725 Miljoenen voor Winst en
Weidevogels in te zetten om een start te kunnen maken met de uitvoering van het actieplan. Het actieplan
heeft een scope tot 2027, dus nog niet voor alle acties zijn middelen beschikbaar. Het betreft een uitwerking
en onderbouwing van de € 3,1 mln. aan maatregelen waarvan bij de behandeling van het behandelvoorstel
van motie 725 in februari 2018 door PS nog een nadere onderbouwing gevraagd is. De bedragen zijn ook
grotendeels in overeenstemming met het toenmalige voorstel.
Verzwaring beheer boerenland (€ 600.000)
Bij de uitbreiding van het ANLb 2019-2021 is reeds € 400.000 van deze middelen besteed
(Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL: PS 17 oktober 2018). De resterende middelen worden bij
voorkeur ingezet voor omvormingsbeheer / overgangsbeheer gericht op de ontwikkeling van kruidenrijk
grasland (2019-2021) dat niet binnen het reguliere ANLb past. Veel collectieven hebben inrichting en
beheer van kruidenrijk grasland als knelpunt genoemd binnen de huidige regelingen. Het ANLb voorziet niet
in een omvormingsbeheer. Zie voor een uitwerking van de actiepunten hoofdstuk 3.2 van het actieplan.
Hoofdstuk 6.1 van het actieplan bevat een overzicht van het gewenste extra budget voor verzwaring
beheer. Uitwerking hiervan staat in de gebiedsplannen die als bijlage bij het actieplan zijn opgenomen.
Fysieke investeringen boerenland en reservaten (€ 1.935.000)
Binnen de POP-aanvragen op de provinciale openstelling voor weidevogels (2.5, niet productieve
investeringen biodiversiteit) blijken meer zaken dan verwacht niet of lastig subsidiabel. Het gaat dan onder
andere om investeringen in de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en om het verwijderen van
houtopstanden in open gebieden. Hoofdstuk 3.2 bevat de actiepunten voor maatregelen gericht op
kwaliteitsverbetering op het boerenland. In de gebiedsplannen is een uitsplitsing van deze kosten
opgenomen. In totaal is in het actieplan ruim € 2 miljoen begroot voor eenmalige kosten boerenland (zie
hoofdstuk 6.1).
In veel natuurgebieden zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van waterhuishouding, openheid,
ontsluiting en soms ook kruidenrijkdom van het gewas. Zie voor de actiepunten hoofdstuk 3.1 van het
actieplan. Binnen het actieplan is voor een totaalbedrag van ruim € 3 miljoen aan verbetermaatregelen
neergelegd. Een onderbouwing van de kosten is te vinden in hoofdstuk 6.1 (kosten) en de gebiedsplannen.

Provinciaal predatie(beheer)plan (€ 100.000)
Naar aanleiding van een tweetal amendementen is het oorspronkelijk begrote bedrag van
€ 200.000 al voor de helft belegd. Er is € 50.000 toegezegd voor het aanpakken van overlast door
zwerfkatten. Daarnaast is er € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van predatiebeheerplannen.
In hoofdstuk 3.5 van het actieplan worden de acties gericht op predatie weergegeven.
Communicatieplan (€ 30.000)
Een effectief akker- en weidevogelbeheer vergt intensieve communicatie, scholing en educatie, namelijk:
- structurele communicatie tussen de direct betrokken partijen (provincie, TBO’s, collectieven, vrijwilligers,
WBE’s etc.) over inrichting, beheer en monitoring.
- speciale aandacht is nodig voor de communicatie tussen alle genoemde partijen en het ‘brede publiek’. De
grutto is weliswaar in 2015 gekozen tot Nationale Vogel, maar vrijwel niemand weet van de precieze
knelpunten voor vogels, boeren en terreinbeheerders en de consumptie van natuurvriendelijk geproduceerd
voedsel (bijv. Groene Cirkels) is nog zeer bescheiden. Hoofdstuk 3.7 van het actieplan benoemt een aantal
acties op het gebied van communicatie. Het huidig opgenomen bedrag is enerzijds bedoeld om een
communicatieplan op te stellen en uit te voeren.
Uitbreiding monitoring (€ 250.000)
In het actieplan worden geadviseerd tot een aantal structurele uitbreidingen. Het gaat dan om het periodiek
(tweejaarlijks) blijven herhalen van de beleidsmonitoring om de effecten van het weidevogelbeleid te
kunnen vaststellen. Daarnaast wordt geadviseerd om het weidevogelmeetnet op te schalen met de akkeren bollengebieden. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de benodigde acties hoofdstuk 3.4 van het
actieplan. De uitdaging is om hiervoor structurele middelen te vinden. De huidige begrote middelen kunnen
worden ingezet voor het ontwerp van de uitbreiding van het meetnet en de eerste uitvoering. Daarnaast kan
het worden ingezet om een aantal incidentele monitoringsprojecten uit te voeren.
(proef inzet) drones (€ 50.000)
In de landelijke regeling blijkt dat de doorontwikkeling van het gebruik van de drone niet subsidiabel is.
Desondanks zien collectieven en sommige TBO’s veel potenties in het verbeteren van de
gebruiksmogelijkheden en de werking van de drones. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Krimpenerwaard waar
agrarisch collectief, weidevogelvrijwilligers en het Zuid-Hollands Landschap samen werken bij het inzetten
van een weidevogeldrone (zie hoofdstuk 4.3). Het huidige opgenomen bedrag is bedoeld om ter stimulans
van de doorontwikkeling van de mogelijkheden in 2019. Voorwaarde is dat wordt afgestemd met eventuele
landelijke ontwikkelingen op dit gebied zodat er geen dubbelingen ontstaan.
Betere ondersteuning vrijwilligers (€ 100.000)
Motie 780 roept op tot ondersteuning van de weidevogelvrijwilligers. Alle betrokken partijen zijn het er over
eens dat de ondersteuning van vrijwilligers, het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers en de
samenwerking met vrijwilligers een impuls kunnen gebruiken. Bovendien liggen er nieuwe uitdagingen die
ook andere vaardigheden vereisen, zoals een sterker accent op het samenwerken met boeren, een grotere
rol in de monitoring en het werken met nieuwe technieken (drones, digitale invoer). Hoofdstuk 3.6 bevat een
overzicht van de benodigde acties op het gebied van weidevogelvrijwilligers. De Groene Motor heeft een
voorstel opgesteld voor het nu oppakken van de gewenste verbeteringen. Dit is bij het Statenvoorstel
Aanbieding Actieplan boerenlandvogels inclusief voorstel verbetering ondersteuning weidevogelvrijwilligers
als bijlage bijgevoegd.

Opleidingen (€ 35.000)
In het onderwijs moet de kiem worden gelegd voor de betrokken beheerder of burger van morgen en voor
de transitie naar vormen van natuurinclusieve landbouw: door boerderijeducatie in het lager en middelbaar
onderwijs en integratie van natuurbeheer in de curricula van het lager, middelbaar en hoger
landbouwonderwijs. Hoofdstuk 3.7 van het actieplan gaat in op educatie.
De huidige opgenomen middelen zijn ter ondersteuning van een plan van Vogelbescherming samen met
een aantal groene MBO’s en HBO’s voor het ontwikkelen van onderwijsmodules gericht op weidevogels en
natuurinclusieve landbouw.

