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DATUM 5-5-2017 

AAN Commissie Ruimte, groen en water  

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam 

ONDERWERP Tussenbericht motie 5 Voortgang alternatieve beheermethoden ganzen 

 

 

Eerder bleek in de commissie RGW de behoefte te bestaan om wat nadere informatie over de voortgang van 
alternatieve beheermethoden en de resultaten van pilots te ontvangen. Met dit tussenbericht breng ik u graag 
hiervan op de hoogte. 
 
Volgens het Beleidskader Wet natuurbescherming start de provincie lopende de uitvoering van de 
ganzenafspraken kleinschalig met enkele proeven, binnen de beschikbaar gestelde middelen (circa € 25.000,--, 
motie 70 d.d. 2 november 2015 “Geld voor preventieve maatregelen ganzenoverlast”), gericht op diervriendelijker 
alternatieve beheermethoden ter uitvoering van Motie 5. Binnen het beleid maakt de provincie onderscheid in 
korte-termijn oplossingen, zoals Verjaging van ganzen, bijvoorbeeld met lasertechnieken en lange-termijn 
oplossingen, zoals projecten gericht op de (her)inrichting van terreinen e.d.  
 
Voortgang korte-termijn oplossingen:  
Zoals eerder gememoreerd (memo 19-1-2017) stuur ik u de rapportage van BIJ12 over het landelijke onderzoek 
naar de effectiviteit van laser ter verjaging van ganzen toe zodra deze beschikbaar is. Omdat de veldproeven met 
standganzen gedurende de zomer zullen plaatsvinden, zal dat niet vóór eind 2017 het geval zijn (de planning is 
november 2017).  
 
De Faunabeheereenheid stelt sinds 2016 twee kleine uitleen laserapparaten beschikbaar aan individuele 
grondgebruikers ten behoeve van vogelverjaging. De gebruikers van deze Agrilasers worden gevraagd hun 
bevindingen te rapporteren. De proef is door de provincie echter zeer recent per direct stilgelegd omdat blijkt dat 
bij verkeerd gebruik van de Agrilasers (maar ook andere type lasers voor vogelafweerdoeleinden) de kans op 
blijvend gezichtsverlies en/of blindheid van zowel mensen als dieren niet is uit te sluiten. Het framen van een 
veilige werkwijze is nu een belangrijk onderdeel van het landelijke onderzoek van BIJ12.  

  

Voortgang lange-termijn oplossingen:  
Momenteel zijn er enkele proefprojecten in voorbereiding. De uitvoering is kostbaar vanwege de bijkomende 
terreinaanpassingen en andersoortige beheeraspecten. Één van de projecten richt zich op de gronden binnen 
verkeerslussen. Lange-termijn oplossingen zijn duurdere projecten dan korte-termijn oplossingen en naar 
verwachting alleen te realiseren met aanvullende financiële middelen zoals aangegeven in het Beleidskader Wet 
natuurbescherming (PS 12-12-2016). 
 


