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Nota van beantwoording statenvragen RGW uit vergadering van 13 september 2010.  

Datum : 8 december 2010 

Aan : Statencommissie RGW, t.a.v. de Statengriffie.  

Van : Gedeputeerde Staten, namens deze drs. R.W. Krol   

Onderwerp : Vragen over memo evaluatie opvang winterganzen. 

Eerst herhalen wij de vraag en dan geven wij het antwoord.  
 
Vraag Partij van de Dieren:  
 
In cie. RGW heb ik aangegeven onze vragen over de memo van Bart Krol m.b.t. de evaluatie van 
opvang van winterganzen op schrift te zullen zetten.  
In de memo staat vermeld, dat er in 2012 een evaluatie zal plaatsvinden van het opvangbeleid. Op 6 
september stond in het Agrarisch Dagblad vermeld dat het landbouweconomisch instituut LEI en het 
CLM in opdracht van het ministerie van LNV 10 methodes van ganzenopvang en bijbehorende 
schadevergoeding voor boeren hebben doorberekend. Volgens de onderzoekers zullen de kosten bij 
voortzetting van het huidige beleid de komende jaren verder stijgen tot bijna 29 miljoen euro in 
2014/15. "De onderzoekers concluderen dat stoppen met het huidige beleid maatschappelijk en 
prijstechnisch het meest aantrekkelijk is. Hiermee worden geen foerageergebieden meer aangewezen, 
maar mogen ganzen overal grazen en niet meer verjaagd worden. Boeren kunnen vervolgens 
schadevergoeding krijgen voor de geleden schade.", aldus het artikel. Ook staat aangegeven, dat de 
kosten van dit scenario 3,6 tot 8,4 miljoen euro lager zullen zijn dan bij voortzetting van het huidige 
beleid. 
Onze vragen zijn: 
Hoe staat de geplande evaluatie in 2012 in relatie tot het onderzoek en advies van het CLM en LEI? 
Welke conclusie trekken Gedeputeerde Staten uit dit onderzoek? 
 
Antwoord: 
Het beleidskader is, zoals u weet, opgesteld door het Ministerie na intensief overleg met en tussen de 
betrokken partijen (Vogelbescherming Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- 
en Tuinbouworganisatie Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Interprovinciaal 
Overleg). De contracten binnen dat kader duren tot 2013. 
Vorig jaar heeft er een eerste evaluatie van het beleidskader plaatsgevonden. De Minister heeft naar 
aanleiding hiervan aangegeven dat er wordt bekeken of er voor het in het Beleidskader vastgelegde 
opvangbeleid of de uitvoering daarvan, aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit zal moeten gebeuren in 
samenhang met andere trajecten die een relatie hebben met het beleid voor ganzen (zoals 
decentralisatie van het Faunafonds, de mid-term review van Inrichting Landelijk Gebied (ILG) en het 
nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Het bovengenoemde onderzoek levert hier een nuttige 
bijdrage aan.  
Gelet op het bovenstaande zullen Gedeputeerde Staten nog geen zelfstandige conclusies verbinden aan 
het rapport maar zullen wij, in Interprovinciaal-verband, met de overige betrokken partijen verder gaan 
met de discussie over de toekomst van het ganzenbeleid, dat na 2013 vermoedelijk wordt herzien. De 
resultaten van dit onderzoek zullen hier uiteraard bij betrokken worden. 
 


