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Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 

Fractie Partij voor de Dieren 
  
   
 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

31 januari 2022  

 
2021175107/2022009813 J. Sloot 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Beantwoording op vragen ex art. 4.5 RvO omtrent grutto's en andere weidevogels  (0344) 64 90 90 
J.Sloot@wsrl.nl  

Beste meneer/mevrouw, 

Hieronder treft u de antwoorden aan op de door u gestelde schriftelijke vragen conform artikel 4.5 
van het Reglement van Orde voor het Algemeen bestuur.  

De vragen zijn overgenomen en voorzien van een antwoord. 

Op 14 december heeft de Algemene Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel ‘Waar is de 
grutto?’ Ze constateren dat het budget voor subsidies voor boeren die weidevogels willen 
bescherming in de afgelopen twintig jaar tijd is verachtvoudigd (tot 33 miljoen euro). Ondanks al dit 
geld is het aantal broedparen grutto’s toch gehalveerd tot een zorgwekkend 30.000 broedparen. Ze 
constateren ook dat de meest effectieve maatregelen het aanleggen van plas-drasgreppels en het 
instellen van een hoger waterpeilzijn. Helaas blijken boeren juist het minst vaak voor deze 
maatregelen te kiezen. 

Algemeen:  

Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de vragen gaan wij allereerst in op de diverse 
rollen/verantwoordelijkheden van de betrokken overheden. De provincies zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het natuurbeleid. In provinciale Natuurbeheerplannen zijn de kaders en doelen 
hiervoor opgenomen. Deze natuurbeheerplannen worden jaarlijks geactualiseerd. Het 
weidevogelbeheer maakt onderdeel uit van het NBP.  
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De organisatie en uitvoering van de beheermaatregelen en de –monitoring hebben de provincies 
weggelegd bij gecertificeerde agrarische gebiedscollectieven. Wij hebben in ons beheergebied te 
maken met drie collectieven.  

Het waterschap heeft een beperkte, faciliterende rol in het weidevogelbeheer. Indien voor het 
gebruik van specifieke beheerpakketten instemming nodig is van het waterschap zullen wij dit 
beoordelen en al dan niet toestemming verlenen. 

1. De Partij voor de Dieren vindt de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer erg zorgelijk. Deelt het college onze zorgen? 
 
Het college vindt de dalende trend van de weidevogelpopulatie met de grutto als icoon ook 
een zorgelijke ontwikkeling. Ondanks dat er bijvoorbeeld via het provinciale Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) fors wordt geïnvesteerd in inrichtings- en 
beheermaatregelen om aantrekkelijke leefgebieden te creëren, lukt het nog niet de dalende 
trend om te keren.  
Op basis van informatie van de gebiedscollectieven is op dit moment predatie de 
belangrijkste factor voor de achteruitgang. Er is geen balans tussen predatoren en 
weidevogels, daarom is verantwoord predatiebeheer nodig. Het waterschap heeft daar geen 
rol in. 
 

2. Hoe vaak is het waterschap om toestemming gevraagd door boeren die met het 
beheerpakket ‘hoog waterpeil’ weidevogels wilden beschermen? Kunt u dit aangeven per 
jaar, sinds 2016? 
 
Het ANLb voorziet in een beheerpakket Hoog waterpeil. Van de drie gebiedscollectieven in 
ons beheergebied maakt alleen het collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hiervan 
gebruik. Zij hebben in 2019 bij ons vergunning aangevraagd voor een pilot Hoog waterpeil. 
Deze vergunning is in 2020 verleend voor een periode van vijf jaar. 
 

3. Hoe vaak heeft het waterschap géén toestemming gegeven en wat was daarvoor de 
reden? 
 
Dit is niet aan de orde. Er is aan Waterschap Rivierenland sinds 2016 één keer toestemming 
gevraagd (zie het antwoord op vraag 2). 
 

4. Welke maatregelen zou het waterschap kunnen nemen om het voor boeren makkelijker 
te maken voor dit beheerpakket te kiezen? 
 
Het ANLb kent naast het beheerpakket Hoog waterpeil ook het beheerpakket plas-dras. 
Beide pakketten richten zich op de voor weidevogels noodzakelijke vernatting van percelen 
in het voorjaar. In de praktijk zien we dat er beheergebied breed bij zowel collectieven als 
grondgebruikers veel meer draagvlak is voor plas-dras. We zien dan ook veel meer plas-dras 
locaties dan hoog waterpeil locaties.   
Dit loopt goed en wij zien geen reden om dit te beïnvloeden. 
 

5. Is het college bereid die maatregelen te nemen? 
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a. Zo ja, op welke termijn? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
Zie het antwoord op vraag 4. 
 

6. Welke maatregelen zou het waterschap verder kunnen nemen om te helpen weidevogels 
te beschermen? 
 
We benutten op dit moment alle mogelijkheden om Plas-dras toe te staan en adviseren 
desgevraagd bij de uitvoering. 
 

7. Is het college bereid die maatregelen te nemen? 
a. Zo ja, op welke termijn? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
Zie het antwoord op vraag 6.  

  

 
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,          de dijkgraaf,   
 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk             prof. dr. J.C. Verdaas 

 

 
 
Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Bijlagen:  

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen) 

 


