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*1536114* 
Onderwerp 

Vrijwillige akker- en weidevogelbescherming Landschapsbeheer  

 

 

Doel van deze mededeling: 

Uw staten informeren over uitvoering van motie 71 over vrijwillige akker- en 

weidevogelbescherming. 

 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie no 71: De vrijwillige akker- en weidevogelbescherming in samenwerking 

met Landschapsbeheer een structurele plek te geven in het Flevolandse 

natuurbeleid en daarvoor dekking te zoeken. 

 

Inleiding: 

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota is bovenstaande motie door uw 

staten aangenomen.  

In het kader van het provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied (PMJP) 

ontving Landschapsbeheer in de periode 2009 - 2013 jaarlijks  een structurele 

programmasubsidie en daarnaast een projectsubsidie voor vrijwillige akker- en 

weidevogelbescherming. Het meerjarenprogramma is eind dit jaar afgelopen, 

waarmee ook deze subsidies ten einde lopen.  

 

In het natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken dat de uitvoering van 

agrarisch natuurbeheer  eenvoudiger moet en met minder kosten. Agrarisch 

natuurbeheer moet een duidelijker meerwaarde voor natuur, landschap en 

agrarisch ondernemerschap gaan opleveren. Daartoe wordt ingezet op uitvoering 

via samenwerkingsverbanden (gebiedscollectieven) van agrarische ondernemers 

en andere landgebruikers en belanghebbenden. Het Rijk stelt op hoofdlijnen de 

ambities voor het agrarisch natuurbeheer vast. Een centrale rol in de uitvoering 

van het agrarisch natuurbeheer is weggelegd voor nieuw te vormen samenwer-

kingsverbanden van agrariërs (gebiedscollectieven). 

 

De bescherming van weidevogels geldt niet als rijksdoel voor onze provincie. 

Daardoor tellen provinciale uitgaven voor weidevogelbescherming niet mee voor 

de te realiseren ambities in het kader van het natuurpact. 

 

 

Mededeling: 

Het college heeft inmiddels aan Landschapsbeheer toegezegd de structurele 

subsidierelatie op een lager niveau te willen continueren, op voorwaarde van 

goedkeuring van de begroting door uw staten. 

 

Een herziening van het Flevolandse natuurbeleid is in voorbereiding. In het 

tweede kwartaal 2014 zal een nieuwe visie op het Flevolandse natuurbeleid met 

uw staten worden besproken. Daarbij  komen ook de hoofdlijnen van de Flevo-

landse inzet op agrarisch natuurbeheer aan de orde. De verdere uitwerking vindt 

plaats in het traject vernieuwing agrarisch natuurbeheer 2016.  

 

Organisatie van de bescherming van akker- en weidevogels is een taak voor het 

gebiedscollectief en gericht op het bereiken van eventueel door de provincie 

hiervoor geformuleerde doelen. De collectieven kunnen samenwerken met ande-

re (natuur)organisaties zoals Landschapsbeheer. Het college zegt toe bij de 

vaststelling van het nieuwe beleid voor agrarisch natuurbeheer een structurele 
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vorm van samenwerking tussen gebiedscollectief en landschapsbeheer te willen bevorderen om een 

efficiënte inzet van schaarse middelen te bereiken.  Dit is echter wel afhankelijk van het initiatief 

hiervoor bij het gebiedscollectief en Landschapsbeheer Flevoland. Het college zal, mede op basis 

van de landelijke discussie over de natuurdoelen, bepalen welke natuurdoelen in Flevoland kansrijk 

zijn en in aanmerking komen voor provinciale subsidie.  

 

In goed overleg met Landschapsbeheer is afgesproken dat Landschapsbeheer nu voor twee jaar 

(2014 en 2015) subsidie aanvraagt voor vrijwillige akker- en weidevogelbescherming. 

Landschapsbeheer onderzoekt in deze periode hoe dit vrijwilligerswerk ondersteunend kan zijn aan 

de werkzaamheden van de (te vormen) gebiedscollectieven.   

 

Het vervolg 

De vorming van een collectief en de noodzakelijke professionalisering moet in 2014 plaatsvinden, 

waarna in 2015 de uitvoering van het nieuwe agrarische natuurbeheer wordt uitgewerkt. Het initia-

tief daarvoor ligt bij de koepelorganisatie Boerennatuur en de agrarische natuurverenigingen. De 

provincie zal bij dit proces vooral een regisserende rol vervullen. Vanuit die rol wordt in overleg 

met Landschapsbeheer aangestuurd op een aanpassing van de vrijwillige akker- en weidevogelbe-

scherming, die ondersteunend is aan het vernieuwde agrarisch natuurbeheer. 

 

Ter inzage in de leeskamer 

-      

 

Verdere informatie 

-      

 

  


