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Schriftelijke vragen  

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie      :    D66 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

Datum 17 september 2019 

Onderwerp Stimulering agrariërs landbeheer i.h.k.v. bevordering broedende 
weidevogels 

Toelichting Onze gemeente bestaat voor een groot deel uit agrarisch gebied. 
Jaarlijkse landelijke rapportages over de stand van de 
weidevogels laten extreme afnames zien (sinds 1960 60-70%).  
 
In de nota Dierenwelzijn van 2015 is een motie aangenomen 
binnen de gemeenteraad ter stimulering van maatregelen ter 
bescherming van weidevogels in open gebied. 
 
De gemeente werkt samen met diverse organisaties die zich in 
zetten om het agrarisch gebied te beheren op een manier dat de 
afname wordt gestopt.  
 
Een daarvan is Water, Land en Dijken. Deze organisatie 
inventariseert regelmatig de stand van de weidevogels in de 
diverse polders en rapporteert daarover aan de gemeente welke 
aanvullende maatregelen mogelijk zijn ter behoud van de 
weidevogels. 
 
Voor agrariërs bestaat er de mogelijkheid voor het ontvangen van 
subsidie, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden ter 
bevordering van het broeden en opgroeien van weidevogels. 
 
Ook voor de gemeente bestaat de mogelijkheid om voor 75% van 
de kosten subsidie te ontvangen voor het verwijderen van 
storende elementen in het landschap. 
 
Het laatste rapport van Water, Land en Dijken stamt uit 2016 en 
heeft de wethouder ons recent doen toekomen. Op basis van dit 
rapport hebben wij de volgende aanvullende vragen 
geformuleerd 
 

Vragen 1. Bent u er mee bekend dat er binnen de gemeente Bergen 
tot 2016 22% van het agrarische oppervlakte geschikt is 
broedende weidevogels, maar dat dit met een beperkt 
aantal aanvullende maatregelen tot 40% zou kunnen 
worden uitgebreid? 
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2. Wat is er met de aanbevelingen en conclusies gedaan uit 
dit rapport van 2016? 

3. Heeft de gemeente op enigerlei wijze de agrariërs actief 
geïnformeerd/gestimuleerd om maatregelen te 
bevorderen? 

4. Zijn het aantal percelen wat gebruik maakt van de 
weidevogel beheersvergoeding van 1350 euro per hectare 
per jaar uitgebreid de afgelopen periode? 

5. Wanneer zal de gemeente een nieuw inventarisatie 
rapport van Water, Land en Dijken ontvangen om een 
vergelijk te kunnen maken en eventueel de urgentie 
inzichtelijk te krijgen? 

6. Zou deze vorm van agrarisch beheer t.b.v. weidevogels 
kunnen bijdragen aan de stikstof reductie? 

7. Heeft de gemeente (overwogen om) een beheersregisseur 
aan te stellen/gesteld, om de agrariërs te ondersteunen en 
adviseren bij het bevorderen van broedende weidevogels? 

8. Welke andere of aanvullende maatregelen zijn sinds de 
motie van 2015 van kracht is, genomen en welke kunnen 
wij aanvullend binnenkort verwachten? 
 

Naam en ondertekening 

 

 

Fractie D66 
Alexandra Otto 
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