
Memorandum   2008RGW66  
 

Datum : 31 maart 2008 

Aan : Statencommissie RGW 

Van : drs. R.W. Krol Tel.: 3636 

Onderwerp : Vragen PvdD over foerageergebieden voor ganzen en smienten 

Geachte leden van de Statencommissie RGW, 
 
Voorafgaand aan de vergadering van uw commissie op 10 maart 2008 heeft de Partij voor de Dieren 
mij enkele vragen gesteld naar aanleiding van ons besluit tot vaststelling van de foerageergebieden 
voor ganzen en smienten. Tijdens deze vergadering heb ik u toegezegd een schriftelijk antwoord op 
deze brieven te geven. Dit antwoord treft u hierbij aan. 
 
De vragen die de PvdD ons gesteld heeft: 
1. In de Provincie Noord-Holland is een motie aangenomen die inhoudt dat het College van GS zich 

in IPO verband bij de volgende bespreking zal inzetten voor het opnemen in de subsidieregeling 
(de SAN) van een verbod op plezierjacht in ganzenfoerageergebieden. Kan GS zich vinden in de 
strekking van deze motie en is GS voornemens zich tevens hiervoor in te zetten? 

2. Heeft GS een deadline gesteld aan grondeigenaren/ grondgebruikers binnen de begrensde 
foerageergebieden voor het indienen van aanvragen voor de SAN? Zoja, wat is deze deadline? 
Zonee, welke afspraken zijn er dan gemaakt over de indiening? 

3. Is GS voornemens ter compensatie stappen te ondernemen indien blijkt dat niet alle 
grondeigenaren/ grondgebruikers binnen de begrensde gebieden deel willen nemen aan de 
subsidieregeling? Zoja, wordt hierbij dan bijvoorbeeld gedacht aan het aanwijzen van andere 
foerageergebieden? Zonee, hoe denkt GS de 1615 ha foerageergebied te kunnen realiseren? 

 
Mijn antwoorden: 
1. Nee. GS kennen de strekking van de motie, maar kunnen zich niet vinden in de inhoud. 
 

De SAN is volgens ons niet het juiste middel is om jacht in foerageergebieden uit te sluiten. Op dit 
moment hebben nog niet alle agrariërs in de foerageergebieden een SAN-contract aangevraagd. 
De beheersafspraken in de SAN gelden alleen voor agrariërs met een SAN-contract. Voor 
agrariërs met een SAN-contract geldt verder dat in de subsidieregeling al is vastgelegd dat zij geen 
handelingen mogen verrichten die de foerageerfunctie negatief beïnvloeden. Het specifiek 
uitsluiten van plezierjacht in de SAN heeft daarom geen of maar beperkte invloed, maar leidt wel 
tot een toename van het aantal regels in de SAN. Dat strookt niet met ons voornemen om te 
werken aan een vereenvoudiging van de subsidieregeling. 
 
De uitvoering van het Beleidskader Faunabeheer met betrekking tot overwinterende ganzen en 
smienten is voorafgegaan door een uitvoerig traject van overleg tussen LNV, IPO, LTO, de 
terreinbeherende organisaties (NM, SBB), Vogelbescherming Nederland en de KNJV. Tijdens dat 
overleg is uitvoerig gesproken over het voorkomen van verstoring in foerageergebieden en over de 
mogelijkheden van jacht. Uiteindelijk zijn alle genoemde partijen akkoord gegaan met de 
voorwaarden zoals die nu gehanteerd worden. Met betrekking tot jacht, beheer en 
schadebestrijding houdt dit in dat dit na 12.00 uur in foerageergebieden is toegestaan mits een 
afstand van minimaal 500 meter tot foeragerende groepen ganzen in acht wordt genomen om 
daarmee verstoring te voorkomen. 
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid om éénmaal (vóór 1 januari) een hele dag te jagen, onder 
voorwaarde dat er afstemming plaatsvindt tussen betrokkenen zodat er niet overal in een 
foerageergebied tegelijkertijd gejaagd wordt en er daardoor rekening gehouden wordt met de 
foerageerfunctie. 
 
Afwijkingen van de afspraken in het Beleidskader Faunabeheer met betrekking tot overwinterende 
ganzen en smienten, bijvoorbeeld door de voorwaarden in de SAN aan te scherpen, zullen 
wederom met de partijen in dat beleidskaderoverleg besproken moeten worden. Indien de 
uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding het functioneren van foerageergebieden 
frustreert, dan zal daarvoor in dat kader een oplossing gevonden moeten worden. 

 
2. Ja. GS stellen op basis van artikel 6, eerste lid van de subsidieregeling jaarlijks een 

aanvraagperiode vast. GS hebben op 26 juni 2007 besloten dat subsidieaanvragen voor konden 
worden ingediend tussen 27 juni en 31 juli 2007. Het GS-besluit was op 10 september 2007 ter 
kennisname voor de vergadering van uw commissie geagendeerd. 

 
3. Nee. De foerageergebieden zijn gerealiseerd met de besluitvorming in het kader van Verordening 

Schadebestrijding Dieren. Wij zien dan ook geen reden om andere foerageergebieden aan te 
wijzen. 

 
Door de besluitvorming in het kader van de Verordening is verjaging al of niet met ondersteunend 
afschot van ganzen en smienten binnen de foerageergebieden niet mogelijk. Vervolgens is de 
keuze aan de agrariër of hij gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden op basis van de SAN. De 
agrariër kan er voor kiezen om geen gebruik te maken van deze subsidiemogelijkheid. In dat geval 
heeft hij recht op een schadevergoeding. Sommige agrariërs kiezen er in hun bedrijfsvoering 
bewust voor om af te zien van de SAN-vergoeding, maar wel een schadevergoeding aan te vragen. 
 
Wij hechten er echter veel waarde aan draagvlak onder de agrariërs voor opvang van de ganzen en 
ondernemen wel acties om dat draagvlak te bevorderen. Daarom hebben wij voorafgaand aan onze 
besluitvorming een draagvlakonderzoek uit laten voeren en hebben wij de foerageergebieden 
aangewezen in gebieden waar voldoende draagvlak bestond.  
 
Binnen de 1615 ha foerageergebied zijn in 2007 in Utrecht voor 1153 ha agrarische grond 
subsidieaanvragen gedaan en 104 ha wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Op 358 ha agrarische 
grond hebben agrariërs dus nog geen subsidieaanvraag gedaan. Voor een eerste aanvraagronde 
vinden wij dat een goed resultaat. Het aantal subsidieaanvragen ligt in Utrecht naar verhouding 
ook hoger dan in de andere provincies. 
 
Op nationaal niveau worden op dit moment twee acties ondernomen om het ganzenbeheer 
aantrekkelijker te maken: 

• Het IPO werkt in overleg met LNV aan verbeterde ganzenpakketten. Naast een verbetering van de 
vergoeding wordt ook de mogelijkheid om het gewas te wisselen verbeterd. Deze verbeteringen 
zullen ook gaan gelden voor agrariërs die al een subsidieaanvraag gedaan hebben  

• Er wordt in 2008 een landelijke evaluatie van het foerageergebiedenbeleid uitgevoerd.  
 

Daarnaast hebben wij regulier contact met de agrarisch natuurverenigingen die betrokken zijn bij 
het ganzenbeheer. Met hen zullen wij overleggen of en op welke termijn subsidieaanvragen voor 
de resterende hectares verwacht kunnen worden. 


