
Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit  
 
20 maart 2019 gaan de Nederlanders weer naar de stembus voor de Provinciale 
Statenverkiezingen. Een belangrijke mijlpaal voor de organisaties die samen het Nederlandse 
buitengebied vormgeven. Wij vragen u om uw tijd en aandacht voor onderstaande 
onderwerpen met het oog op de inhoud van uw verkiezingsprogramma.  
 
Ons landschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo gaat het met een aantal 
diersoorten zoals ganzen, reeën en zwijnen extreem goed, terwijl weide- en akkervogels 
dreigen te verdwijnen. Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en 
veiligheid, maar de biodiversiteit op het boerenland staat onder druk. Steeds meer 
Nederlanders willen wild eten en de Nederlandse overheid doet een steeds groter beroep op 
de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid. Tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit 
het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied hand 
over hand toeneemt. 
 
Steeds meer wild 
Zwijnen, edelherten, dassen en ook zeker ganzen. Ze lopen en vliegen in steeds groter 
getale rond in onze provincies. Een compliment voor het natuurbeleid, maar er is ook een 
schaduwzijde. Die grote hoeveelheid wild zorgt namelijk voor steeds meer schade bij 
agrariërs. Samen met boeren, rentmeesters, recreatieondernemers en grondbezitters 
constateren de Nederlandse jagers dat ondernemingen onder druk staan door inperkende 
regelgeving en schadeveroorzakende diersoorten. Hiermee brokkelt het draagvlak voor 
natuurbescherming af.  

• Wij vragen u om in uw verkiezingsprogramma stelling te nemen voor een balans 
tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw. Boeren en 
jagers hebben behoefte aan eenduidige, duurzame regels voor schadebestrijding.  

 
Steeds minder weide- en akkervogels 
Ondanks de vele miljoenen euro’s die Rijk, provincies en goede doelen steken in 
weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en de uren die vrijwilligers 
actief zijn, gaat het niet goed met de weidevogels in Nederland. Uitsterven dreigt op korte 
termijn, voor de grutto bij ongewijzigd beleid in 2026. Uit onderzoek blijkt dat slimme 
gebiedsinrichting en effectieve bejaging van roofdieren kan zorgen voor een 
verachtvoudiging van het aantal weidevogelkuikens dat groot wordt.  

• Wij vragen u om in uw verkiezingsprogramma een duidelijke keuze te maken voor 
behoud van de weidevogels in ons landschap. Dit is alleen mogelijk als alle 
gebiedspartijen meedoen, er voldoende geld is voor gebiedsinrichting en jagers over 
effectieve middelen kunnen beschikken om de predatiedruk op weidevogels te 
beperken. Samen kunnen we de weidevogelmiljoenen maximaal laten renderen en de 
weidevogels behouden. 

 
 
 
 



Toezicht in buitengebied onder aanvaardbaar minimum 
Het platteland is aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. Het gaat om uitgestrekte 
gebieden met veel leegstand, terwijl het politietoezicht is wegbezuinigd. We zien steeds 
vaker dat bendes hun drugsafval en chemicaliën in plattelandsgebieden dumpen. Ook 
meldingen van wildstroperij nemen jaar na jaar toe. Er worden echter nauwelijks mensen 
opgepakt voor deze vormen van criminaliteit.  

• Jagers zijn gratis oren en ogen in het buitengebied. Zij brengen veel tijd buiten door 
dat hun inzet gelijk staat aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Samen met 
terreinbeheerders, sportvissers en landgoedeigenaren hebben 300 lokale 
jagersverenigingen (WBE’s) ongeveer 500 Buitengewoon Opsporings Ambtenaren 
(BOA’s) in dienst. Wij vragen u om in uw verkiezingsprogramma stelling te nemen 
voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een 
aanvaardbaar minimum terug te brengen.  

 
Duurzaam benutten 
Het benutten van wat groeit, bloeit en leeft in onze eigen omgeving is duurzaam, zorgt voor 
kennis van de natuur en draagvlak voor bescherming van het landschap. De meeste mensen 
willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en zien het liefst lokaal, puur en eerlijk 
geproduceerde producten op hun bord.  

• Wij pleiten voor werkbare regels om benutting van het landschap mogelijk te maken, 
zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit. Beter gereguleerd beheer - ofwel 
benutten - van diersoorten die anders flink groeien in populatie, zoals ganzen, dan 
achteraf drastisch moeten ingrijpen. 

 
Meer weten? Neem contact op met de regiomanager van de Jagersvereniging in uw provincie, 
u kunt bellen naar 033-461 9841 of mailen naar: 
 
Groningen, Drenthe, Paulien Niewold:   Paulien.niewold@jagersvereniging.nl   
Friesland, Overijssel, Bjorn van der Veen:  Bjorn.vanderveen@jagersvereniging.nl  
Noord-Brabant, Zeeland, Kees van Hulst:  Kees.vanhulst@jagersvereniging.nl 
Limburg, Gelderland, Ger van Hout:   Ger.vanhout@jagersvereniging.nl    
Flevoland, Noord-Holland, Mike van Leeuwen  Mike.vanleeuwen@jagersvereniging.nl  
Utrecht, Zuid-Holland, Arnoud Meijering:   Arnoud.meijering@jagersvereniging.nl   
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