Mondelinge vragen voor Vragenuur PS 17 mei 2021
Fractie ChristenUnie
In de media verschijnen regelmatig zorgelijke berichten over de slechte omstandigheden voor
weidevogels. Ook de ChristenUnie-fractie heeft recent meerdere berichten ontvangen over
bedreigingen voor weidevogels, met name vanuit agrariërs in Waterland die zich inzetten voor
weidevogelbescherming. Zij geven aan dat een groot deel van de bescherming teniet wordt
gedaan door predatie door vossen maar ook roofvogels. Er zijn meerdere video’s beschikbaar van
vossen die overdag door het weiland lopen en er circuleren beelden van wildcamera’s waarop te
zien is hoe een vos de nesten van kievieten leeg eet en de vogel vervolgens zelf alle eierschalen
opruimt (https://youtu.be/vPsT_sWL4_A). Ook zijn er foto’s waarop te zien is hoe grote stukken
weiland die vallen onder particulier natuurbeheer geheel onder water staan waardoor de
weidevogels zijn verdronken of verdreven.
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de achteruitgang van de weidevogels, maar ook
over ineffectiviteit van onze inzet voor weidevogelbeheer als predatie zo veel teniet doet. Wij
hebben daarom een aantal vragen aan het college van GS:
•
•
•
•
•
•

Heeft de provincie een goed beeld van de huidige situatie rondom weidevogels en de
mate waarin predatie weidevogels bedreigt?
Klopt het dat de rol van predatoren groeiende is?
Weet GS of het predatorenbeheer op orde is, of is er door omstandigheden dit jaar minder
gedaan aan predatiebeheer?
Op welke manieren zou de provincie extra inzet kunnen plegen om agrariërs te
ondersteunen bij het weidevogelbeheer zodat hun inspanningen effectiever zijn?
Klopt het dat stukken particulier beheerd weiland in Waterland volledig onder water
hebben gestaan waardoor weidevogels zijn verdronken? Kan de provincie sturen op het
voorkomen van dit soort situaties?
In het Actieplan Weidevogels wordt predatiebeheer als sluitstuk gezien bij een goede
inrichting en goed beheer van het gebied. De situatie in Waterland lijkt te suggereren dat
dit niet werkt. Bent u bereid samen met beheerders te bekijken in hoeverre dit aanpassing
behoeft?

