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Onderwerp: aanwijzing en begrenzing foerageergebieden voor overwinterende ganzen en 
smienten 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
In november 2003 hebben rijk, provincies en maatschappelijke organisaties in het Beleidskader 
Faunabeheer afspraken gemaakt over de opvang van overwinterende ganzen en smienten. Hiermee 
worden twee doelstellingen nagestreefd, namelijk de bescherming van overwinterende ganzen en 
smienten en het beperken van de schade door ganzen en smienten. 

Achtergrond 
In foerageergebieden worden overwinterende grauwe ganzen, kolganzen en smienten duurzaam 
opgevangen. Binnen de foerageergebieden worden deze soorten in de periode van 1 oktober tot 1 april 
niet verstoord. Buiten de foerageergebieden is het wel mogelijk dat genoemde soorten op grond van de 
Flora- en faunawet verjaagd worden. Met het vaststellen van de begrenzing wordt het mogelijk 
gemaakt om via de Subsisdieverordening agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (SAN) 
beheersovereenkomsten af te sluiten voor de opvang van ganzen en smienten.  
 
Wij hebben ervoor gekozen de foerageergebieden zoeveel mogelijk te realiseren in gebieden waar 
draagvlak is. Daarom hebben wij in 2005 en 2006 een onderzoek laten uitvoeren naar het draagvlak 
onder agrariërs voor de opvang van ganzen en smienten. In totaal is 1615 ha, zoveel mogelijk op basis 
van draagvlak, aangewezen en begrensd als foerageergebied.  
 
eerdere besluiten van GS 
30 augustus 2005, aanwijzing van éénjarig gedooggebied van 1210 ha in de Vechtstreek 
27 juni 2006, aanwijzing van 2194 ha als éénjarig gedooggebied in de Lopikerwaard en de Vechtstreek 
13 februari 2007, ontwerp aanwijzing en begrenzing foerageergebieden (1525 ha) 
15 mei 2007, nadere besluitvorming in het kader van de subsidie verordening agrarisch natuurbeheer provincie 
Utrecht 2007, waarmee de pakketten voor ganzenbeheer zijn vastgesteld. 
 



Vervolgprocedure/voortgang 
Vanaf 15 juni 2007 start de aanvraagperiode voor de beheerspakketten in het kader van de 
SAN. Voor het functioneren van het foerageergebied als geheel zal ook de Verordening 
schadebestrijding dieren provincie Utrecht moeten worden aangepast. Deze aanpassing is 
noodzakelijk om te regelen dat overwinterende ganzen en smienten binnen de 
foerageergebieden niet verstoord worden en dat ganzen daarbuiten wel verjaagd kunnen 
worden. Wij hebben het voornemen om deze aanpassing van de verordening op 11 juni 2007 
voor te leggen aan uw Statencommissie. Naar verwachting zal de verordening begin juli 2007 
vastgesteld kunnen worden door Provinciale Staten. 
 
Per 1 oktober 2007 zijn de foerageergebieden operationeel, waarmee ganzen en smienten 
binnen deze gebieden met rust worden gelaten. 
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