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Betreft: Schriftelijke vragen over het beheer van steenmarters in de provincie 

 
Geacht College,  

 
Op 15 juni jl. zijn wij middels een brief1 geïnformeerd over de resultaten van de pilot van actief 

steenmarterbeheer in drie weidegebieden ten noorden van de stad Groningen, te weten 

Koningslaagte, Paddepoel en Winsumermeeden. Uit de brief blijkt dat het steenmarterbeheer een 

significant positief effect lijkt te hebben op de weidevogelpopulatie in deze gebieden. Naar aanleiding 

hiervan hebben wij de volgende vragen: 

1) Is de brief met de resultaten van de pilot gedeeld en/of kenbaar gemaakt in IPO-verband en 

richting het Rijk? Zo nee, wat is hiervan de reden en wordt dit op een later tijdstip alsnog 

gedaan? 

2) Hoe hebben natuur- en landschapsorganisaties gereageerd op deze eerste resultaten? 

3) Wanneer en onder welke voorwaarden kan het steenmarterbeheer gezien de positieve 

resultaten en de reeds meer langdurige positieve ervaringen in Friesland worden omgezet in 

permanent beleid?  

4) Zijn de positieve effecten van de pilot uit te drukken in een financiële waarde? Met andere 

woorden, hoeveel kan het de provincie in middelen schelen als steenmarterbeheer onderdeel 

uitmaakt van programma’s ter verbetering van de weidevogelstand? 

5) De steenmarter is reeds sinds enige decennia een beschermde diersoort. Zoals uit onder 

andere de verspreidingsatlas blijkt, heeft deze beschermde status de steenmarter goed 

gedaan in met name de oostelijke provincies grenzend aan Duitsland. Is de beschermde status 

 
1 Documentnummer: 2022-051480. Rapportage onderzoek pilot steenmarterbeheer en nestpredatie 2021. 
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nog altijd even relevant als in het begin en zou deze per provincie en/of landsdeel kunnen 

worden aangepast? 

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 
Met hartelijke groet, 

 
Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 
Jurgen Elshof 


