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Onderwerp Statenbrief: Het aanwijzen van ganzenrustgebieden voor trekkende en overwinterende ganzen 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht 2014 op 29 september 2014 zijn 

drie ingediende moties aanvaard (moties 26, 27 en 28, zie bijlage 1). Op twee van deze moties hebben wij u 

eerder geïnformeerd.  Hierbij willen wij de voortgang van de invulling van motie 26 rapporteren. Motie 26 gaf aan 

om rustgebieden aan te wijzen die voldoende capaciteit hebben voor de huidige populatie overwinterende 

ganzen. 

Op 16 februari 2015 is in het Projectteam ganzenbeheer Utrecht overeenstemming bereikt over het aanwijzen 

van drie ganzenrustgebieden, N2000 gebied Nederrijn (Rijntakken), deel Lopikerwaard en N2000 gebied 

Oostelijke Vechtplassen met een zone daaromheen. In deze gebieden is met ons aanwijzingsbesluit het in 

principe niet meer toegestaan handelingen te verrichten of toe te laten, die de foerageer- en rustfunctie van het 

gebied voor beschermde ganzen negatief beïnvloeden. Hiermee is het laatste onderdeel van het Ganzenakkoord 

Utrecht ingevuld en motie 26 afgehandeld. De gebieden geven rust en foerageergebied voor de Grauwe gans, en 

Kolgans in de periode van 1 november tot 1 april en voor de Brandgans tot 1 mei.  

 

Aanleiding 

Het Utrechts ganzenakkoord zoals dat met de Beleidsnota Flora- en faunawet door Provinciale Staten is 

vastgesteld.  

 

Voorgeschiedenis 

Provinciale Staten hebben het provinciale ganzenkader voor o.a. Grauwe gans, Kolgans en Brandgans 

vastgesteld met de vernieuwing van de Beleidsnota Flora- en faunawet, de beleidsregels en de Verordening 

schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014 (hierna VSD). De cursieve tekst bevat de toelichting op het 

ganzenakkoord bij dat besluit.  

Het Ganzenakkoord van IPO/G7 is op 6 december 2012 gesloten omdat grote aantallen ganzen op dit moment 

teveel overlast veroorzaken. In IPO-verband hebben provincies afgesproken, toen het Akkoord op 3 december 

2013 sneuvelde, het Akkoord zoveel mogelijk in lijn te zullen uitvoeren. Het vanuit het Akkoord opgerichte 

Projectteam ganzenbeheer Utrecht (PGU), waarin naast de G7 partijen (De12Landschappen, de Federatie 

Particulier Grondbezit, de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland, Natuurmonumenten, Stichting 



 

  

Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming 

Nederland) ook de Koninklijke Nederlandse Jagersverenging en de provincie deelnemen is besloten de 

samenwerking voort te zetten (de Vogelbescherming trekt zich sinds juni landelijk terug uit onvrede over de 

garanties voor winterrust). Het Akkoord is nu, behalve het aanwijzen van de rustgebieden, in lijn daarmee 

uitgewerkt. Deze uitwerking is onderdeel geworden van het Faunabeheerplan Utrecht 2014-2019 en nu ook 

beleidsmatig en juridisch verankerd in de Beleidsnota en haar instrumenten. Uitgangspunt is een intensief beheer 

van standganzen in de zomerperiode: van 1 maart tot 1 november en winterrust in de periode: 1 november tot 1 

maart met uitzondering van beheer op kwetsbare gewassen (niet zijnde overjarig grasland) en de reductie van 

paarvormende grauwe ganzen in de periode 1 februari - 1 maart. Het streven van de provincie is om de doelstand 

van de jaarrond verblijvende betreffende ganzensoorten in 2017 te bereiken.  

Sinds het Akkoord werd gesloten heeft de provincie al fors ingezet –binnen de gegeven mogelijkheden van het 

huidige kader op de uitvoering. De al ingezette koers van deregulering en harmonisatie wordt binnen dit kader 

verder doorgezet. De uitvoerders krijgen meer ruimte om de taakstelling te kunnen halen. Er is een professioneel 

ganzenbeheerteam onder de paraplu van de Faunabeheereenheid opgericht om de landbouw/grondgebruikers te 

ondersteunen als de wildbeheereenheden geen kans zien het ganzenprobleem voor hen op te lossen. Partijen 

zijn nu aan zet om hun winterschade zelf binnen de perken te houden. In 2014 is de zomerganzenreductie 

volgens opgave gehaald en daarmee de winterrust veiliggesteld. Met het besluit van 29 september 2014 zijn de 

voorheen geldende aangewezen foerageergebieden opgeheven. 

 

Het slotakkoord is het bieden van voldoende rust en foerageergebied aan trekkende en overwinterende ganzen. 

Deze gebieden hebben wij in maart 2015 aangewezen. In de tijd gezien lopen deze gebieden grotendeels op met 

de winterrustperiode van 1-11- tot 1-3, maar lopen door tot 1-4 en voor de Brandganzen tot zelfs maximaal 1-5. In 

deze gebieden is in het aangegeven tijdvak rust gegarandeerd.   

 

Essentie / samenvatting: 

In de VSD zijn handelingen toegestaan met betrekking tot beschermde inheemse diersoorten zoals verontrusten 

en doden en gekoppeld aan soorten. GS kunnen op grond van artikel 3 van de VSD de bijlagen I en II van de 

VSD wijzigen. Door de aanwijzing van ganzenrustgebieden zijn op grond van bijlage I, tweede lid en bijlage II, lid 

1 b de soorten Grauwe gans, Kolgans, Kleine rietgans, Toendra/Taiga Rietgans, Brandgans en Rotgans in het de 

periode van 1 november tot 1 maart daarvan uitgezonderd. Voor Brandgans tot 1 mei.  

In deze gebieden is het niet toegestaan handelingen te verrichten of toe te laten, die de foerageer- en rustfunctie 

van het gebied voor beschermde ganzen negatief beïnvloeden. Dit houdt in dat er in principe geen handelingen 

mogen worden verricht waarmee beschermde ganzen worden geweerd of verontrust. Een incidentele verstoring 

van de ganzen doet geen afbreuk aan de functie van het gebied. In het PGU is besproken welke handelingen nog 

zijn toegestaan zonder in strijd te komen met de wettelijke bepalingen van het verstoren en verontrusten.  

In het PGU is overeenstemming en draagvlak voor het aanwijzen van deze gebieden. Met de vaststelling van de 

bijgevoegde kaart zijn de rustgebieden aangewezen. In tabelvorm:  

 

Gebied Soort periode 

N2000 Nederrijn Brandgans 1-11 tot 1-5 

Lopikerwaard  Kol- en Grauwe gans 1-11 tot 1-4 

N2000 Oostelijke Vechtplassen incl. zone rondom Kol- en Grauwe gans 1-11 tot 1-4 

 

Aan de RUD geven wij als beleidsprioriteit mee dat handhavingsuren moeten worden ingezet voor het toezicht in 

de rustgebieden. De opdracht wordt opgenomen in het Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving 2015.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het bieden van rust en voedsel aan winterganzen ter overwintering en voorbereiding op de terugtocht naar de 

noordelijke broedgebieden. 

 

Financiële consequenties 

De totale kosten door de aanwijzing van de gebieden en de daaraan gekoppelde vergoedingen bij getaxeerde 

schade zijn nog niet exact te duiden. Dit zal in hoge mate afhankelijk zijn van de ganzendruk in de gebieden en 

de schade die ze veroorzaken. Per saldo zal het totale budget waarschijnlijk toenemen, waarbij wij er van uit gaan 

dat door de zomerreductie de uitkeringen in die periode weer gaan afnemen. Mocht er in april blijken op basis van 

de eerste ervaringen met de schadecijfers uit de aangewezen gebieden dat het budget voor tegemoetkoming 



 

  

schadeuitkeringen van € 706.000, - structureel omhoog moet dan wordt een voorstel meegegeven in de 

Najaarsnota.  
 

Vervolgprocedure/voortgang 

Na de zomer wordt de aanwijzing binnen het Projectteam ganzenbeheer Utrecht geëvalueerd.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

 

De secretaris,  

 

 

 

Bijlagen:  

1. Kaart ganzenrustgebieden.   

2. Motie 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Motie 26 Rustgebieden 

 

Constaterende dat: 

. Het aanwijzen van rustgebieden voor overwinterende trekganzen onderdeel is van het ganzenbeleid; 

. ln het Projectteam ganzenbeheer Utrecht voorstellen worden voorbereid voor de aanwijzing van de 

rustgebieden; 

 

Overwegende dat: 

. Om overlast door ganzen te voorkomen, rustgebieden in verhouding moeten staan tot de actuele 

ganzenpopulatie; 

 

Spreken als haar mening uit dat: 

. Het aanwijzen van rustgebieden met een capaciteit voor slechts een klein deel van de ganzenpopulatie, 

landbouwschade in de hand werkt; 

 

Verzoeken het college van GS: 

. Rustgebieden aan te wijzen die voldoende capaciteit hebben voor de huidige populatie overwinterende ganzen. 

 


