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Onderwerp Statenbrief: moties en toezeggingen 29 september 2014 

 
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 wordt in deze 

Statenbrief in gegaan. De invulling van motie 26 met betrekking tot rustgebieden is nog niet afgerond, omdat 

hierover overleg plaatsvindt met de partners in het landelijk gebied. Daarover zullen wij u in een later stadium 

informeren. 

Tevens zijn er tijdens die behandeling toezeggingen gedaan met betrekking tot de “opzet voor een ladder” (zie 

bijlage 3) en zwanendriften op gronden in eigendom bij de provincie. Ook die onderwerpen komen in deze brief 

aan bod.  

 
 
Aanleiding 

Op 29 september 2014 hebben Provinciale Staten de Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 provincie Utrecht 

vastgesteld. In deze nota is het ganzenbeleid, op basis van een regionaal akkoord, vernieuwd en zijn enkele 

andere noodzakelijke wijzigingen uitgewerkt.  

 
 
Voorgeschiedenis 

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft op 29 september 2014 steun gegeven aan moties 27 en 28 waarbij 

ons respectievelijk werd verzocht om een adviserende rol te vervullen bij de keuze van preventieve maatregelen, 

zodat ondernemers een beroep kunnen doen op provinciale deskundigheid. Ook werd gevraagd om in IPO-

verband de mogelijkheden te verkennen om onderzoek te doen (pilot) naar de invloed van de inrichting en 

vegetatiebeheer en de invloed van predatoren in relatie tot dreiging van schade. Tevens werd een “opzet voor 

een ladder” ingebracht en heeft u Gedeputeerde Staten verzocht om zwanendriften niet toe te staan op 

provinciale gronden. 

 
 
 
 
 



 

  

 

Essentie / samenvatting: 

1 Motie 27 adviesrol preventieve maatregelen 

Bij ontheffingverlening wordt, als het gaat om preventieve maatregelen, verwezen naar de Handreiking van het 

Faunafonds. In de praktijk weten grondgebruikers (ondernemers) goed welke van de opgesomde preventieve 

maatregelen op hun bedrijf het beste ingezet kunnen worden. In gevallen waarbij dat niet duidelijk is wordt vaak al 

contact opgenomen met de ambtenaren belast met de vergunningverlening en worden grondgebruikers voorzien 

van een deskundig advies of wordt er doorverwezen naar de deskundigen van het Faunafonds (BIJ12). Deze 

vorm van advisering zullen wij uiteraard continueren en waar nodig uitbreiden. 

      

2 Motie 28 onderzoek gebiedsgerichte predatoren 

In IPO-verband wordt dit onderwerp herhaaldelijk ambtelijk besproken in de Werkgroep Natuurwetgeving 

(voorheen Werkgroep Flora en Fauna). Voor onderzoeken die niet uitsluitend voor afzonderlijke provincies van 

belang zijn is het Faunafonds de centrale organisatie die opdrachten geeft voor onderzoek. Het Faunafonds heeft 

hier voor een speciale Commissie Onderzoek waarin vertegenwoordigers uit de landbouw, wetenschap, jacht en 

natuurbescherming zitting hebben. Ook een vertegenwoordiger namens de gezamenlijk provincies maakt deel uit 

van deze commissie. Deze vertegenwoordiger wordt gevoed door de IPO-werkgroep Natuurwetgeving.  

In het Meerjarenprogramma Onderzoek van het Faunafonds worden onderzoeken beschreven samenhangend 

met inrichting en vegetatiebeheer en de invloed van predatoren in relatie tot dreiging van schade (zie bijlage 2). 

Ook in de komende jaren zal de Commissie Onderzoek via de ambtelijke kanalen gestimuleerd blijven worden om 

aandacht te schenken aan onderzoeken naar alternatieven bij het beheersen van de schadeproblematiek. Zodra 

deze onderzoeken afgerond zijn zullen wij u van de resultaten in kennis stellen. 

   

3 Opzet voor een ladder 

Met betrekking tot de “opzet voor een ladder” kunnen we melden dat de volgorde van treden van de ladder in 

belangrijke mate overeenkomt met de huidige praktijk. Voor een deel volgt de volgorde van stappen uit de 

verplichtingen die uit de Flora- en faunawet voortvloeien. In bijlage 3 wordt beschreven op welke wijze dat 

gebeurt. 

Wij zijn van mening dat de “opzet van de ladder” reeds onderdeel uitmaakt van de werkwijze bij beheer en 

schadebestrijding en we zullen deze werkwijze blijven volgen. 

 

4 Toezegging om geen zwanendriften toe te staan op provinciale gronden 

In de provincies Utrecht en Zuid-Holland worden zwanen gehouden door zwanendrifters. Knobbelzwanen 

waarvan zij eigenaar zijn, en herkenbaar zijn aan vaste kenmerken op de snavel of aan pootringen, leven in het 

landelijk gebied. Grondgebruikers kunnen de aanwezigheid van deze gehouden Knobbelzwanen op hun land  al 

of niet toestaan. De beleidsnota is op basis van de toezegging als volgt aangepast:  

De provincie geeft geen toestemming voor het vanuit een commercieel oogpunt houden van Knobbelzwanen 

(zwanendrift) op haar eigen gronden. 

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Als het gevolg van continueren en indien noodzakelijke uitbreiden van de gebruikelijke werkwijze wordt een 

evenwichtige afweging gemaakt tussen ingrijpen in het leven van schadeveroorzakende dieren en preventie of 

inzet van alternatieven. 

 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij hebben hiermee invulling gegeven aan de moties 27 en 28 die hiermee afgehandeld zijn. Ook de beide 

toezeggingen gedaan tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht zijn hiermee ingelost.  

 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
  



 

  

 

Bijlage 1 Inhoud moties 26, 27 en 28 
 
 
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. 

 

 

Motie 27 Adviesrol preventieve maatregelen 

 

Constaterende dat: 

 Vóór het aanvragen van een ontheffing voor het doden van beschermde diersoorten, de ondernemer 

minimaal twee preventieve maatregelen dient te hebben genomen; 

 De ondernemer hierin nu niet wordt bijgestaan door een deskundig advies; 

 

Overwegende dat: 

 Deze situatie in de praktijk niet altijd leidt tot de meest effectieve keuzen; 

 De keuze voor preventieve maatregelen complex is, omdat verschillende factoren een rol spelen die de 

effectiviteit en haalbaarheid ervan bepalen: Zo spelen financiële aspecten een rol, gebieds- en 

locatiespecifieke omstandigheden en soort- en gedragskenmerken van het betreffende dier; 

 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om: 

Een adviserende rol in te vullen m.b.t. de keuze van preventieve maatregelen, zodat ondernemers een beroep 

kunnen doen op provinciale deskundigheid. 

 

 

Motie 28 Onderzoek gebiedsinrichting en predatoren 

 

Overwegende dat: 

 Inrichting van gebieden en beheer van de begroeiing kan invloed hebben op de aanwezigheid van 

schadeveroorzakende factoren. 

 Ook kan de aanwezigheid van bijvoorbeeld roofdieren van invloed zijn op schadedreiging. 

 Over de invloed van de inrichting en het vegetatiebeheer en over de invloed van predatoren is nog 

onvoldoende kennis beschikbaar om daar uniform bruikbare voorstellen voor te maken. Waar zich echter 

mogelijkheden voordoen om bij inrichting en beheer rekening te houden met mogelijke schadedreiging kan 

ervaring opgedaan worden. 

 

Verzoeken het college van GS om: 

ln |PO-verband de mogelijkheden te verkennen om onderzoek te doen (pilot) naar de invloed van de inrichting en 

vegetatiebeheer en omtrent de invloed van predatoren in relatie tot dreiging van schade. 

 

  



 

  

 

Bijlage 2 Relevante informatie uit het Meerjarenprogramma Onderzoek van het Faunafonds 

 
 

In het Meerjarenprogramma Onderzoek van het Faunafonds [zie:  

http://www.bij12.nl/assets/MEERJARENPROGRAMMA-ONDERZOEK-Faunafonds-2014-2018-.pdf] staat het 

voornemen met betrekking tot onderzoeken in de periode 2014-2018 weergegeven. Ten aanzien van de  in de 

motie gestelde onderzoeken zijn de volgende voorgenomen onderzoeken aan standganzen van belang (pagina 

24 van Meerjarenprogramma Onderzoek; lettercode bij de onderzoeken ongewijzigd overgenomen): 

  

d) Effecten dichte vegetaties op zomerganzen: onderzoek naar het effect van dichte vegetaties op het 

gebruik van broedlocaties en opgroeilocaties door grauwe ganzen.  

 

g) Invloed van de vos (en andere predatoren) op broedende (grauwe) ganzen, effecten op vestiging, 

nestsucces, jongen overleving en populatiegroei.  

 

k) Verkennen mogelijkheden voor habitat-modificatie om gebieden minder geschikt te maken voor 

ganzen. Effecten van habitat-modificatie op vestiging, nestsucces, jongen overleving en populatiegroei.  

 

l) Verkennen of een tijdelijke inscharing van gedomesticeerde varkens (tamme wilde varkensrassen) in 

broedgebieden van ganzen kan bijdragen aan een substantiële reductie van het aantal uitgekomen 

legsels, alsmede of deze verenigbaar zijn met lokale natuurbeheerdoelstellingen.  

 

 

 

  

http://www.bij12.nl/assets/MEERJARENPROGRAMMA-ONDERZOEK-Faunafonds-2014-2018-.pdf


 

  

 

Bijlage 3 Overeenkomsten tussen de “opzet voor een ladder” en de mogelijkheden voor beheer en 

schadebestrijidng 

 

De opzet voor een ladder zoals ingebracht tijdens de vergadering van 29 september 2014 luidt als volgt: 

  

1. visie/ plan voor inrichting met het oog op preventie op regioniveau en daarna indien niet voldoende overgegaan 

wordt op de volgende treden van de ladder: 

2. preventie op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij vliegveld aanplant van geschikte grassen, zoals olifantsgras, of 

hekwerk bij wegen, of snelheidsvermindering  

3. indien inrichting en preventie niet voldoende zijn dan verjaging/verontrusting zonder afschot onder 

voorwaarden: 

a. verjaging/verontrusting alleen bij kwetsbare gewassen (dus niet geoogst) en ' zonder gebruik van lokmiddelen 

b. verjaging/verontrusting alleen in beperkte periode van het jaar (verjaging/verontrusting door mensen, honden, 

akoestische en visuele middelen, zoals vlaggen, linten, vogelverschrikkers, gaskanon, agrolaser) 

4. indien onvoldoende effectief dan ondersteunend afschot mogelijk in zeer beperkte periode onder voorwaarden 

(samen met voorgaande middelen van verjaging en een beperkt aantal dieren tegelijk) ondersteunend 

afschotsmethoden zo diervriendelijk mogelijk 

a. benutting van geschoten/gevangen dieren 

5. indien onvoldoende effectief (met name bij onbeheersbare populaties zoals sommige populaties zomerganzen) 

voor één of twee jaren perioden van ontheffing (afschot) gedurende het jaar, gedurende de week (ook zon- en 

feestdagen) en gedurende de dag uitbreiden 

 

Overeenkomsten met beleid en beleidsuitvoering bij de provincie Utrecht: 

  

De treden 1 en 2 hebben te maken met het landgebruik en eventueel aangepast beheer op regionale en op lokale 

schaal. Het voorbeeld dat genoemd word in de “opzet voor een ladder”, het plaatsen van hekwerken bij wegen, is 

bijvoorbeeld gebruikt om aanrijdingen op de provinciale weg bij IJsselstein te voorkomen. Op andere plaatsen zijn 

hekwerken geplaatst in combinatie met ecoducten. Overigens vindt beheer van reeën niet uitsluitend plaats om 

het risico op aanrijdingen te voorkomen. De wetgever heeft nadrukkelijk met betrekking tot hoefdieren ook de 

populatie-omvang in relatie tot de draagkracht van een gebied als aanleiding voor ontheffing-verlening genoemd. 

In sommige gevallen kan de tweede stap, de preventie op lokaal niveau, niet anders dan in combinatie met 

beheer uitgevoerd worden. Om het risico op baankruisingen nabij Schiphol te beperken wordt aangepast 

landgebruik gecombineerd met maatregelen om het aantal ganzen te reduceren.  

 

De treden 3 tot en met 5 komen overeen met de systematiek van de wet. De ontheffingsaanvrager geeft in de 

aanvraag aan welke maatregelen genomen zijn om schade te voorkomen en indien deze niet afdoende zijn, 

daarmee de noodzaak voor de ontheffingsaanvraag. Voor beschermde diersoorten die vaker belangrijke schade 

veroorzaken wordt dit beschreven in het Faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten nemen het besluit na 

zorgvuldige afweging op basis van de ontheffingsaanvraag. 

 

In de te verlenen ontheffing wordt verlangd dat voorafgaand aan het gebruik van de ontheffing, aantoonbaar twee 

preventieve maatregelen uit de Handreiking van het Faunafonds aantoonbaar zijn ingezet. Alleen bij 

populatiebeheer bij hoefdieren en bij populatiebeheer als middel om belangrijke schade te voorkomen 

(bijvoorbeeld bij standganzen), is inzet van deze preventieve maatregelen niet vereist. 

 


