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DATUM 13-9-2018  

AAN Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN GS - gedeputeerde Maasdam 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Evaluatie ganzenakkoord & ganzen in stedelijk gebied 

 

Inleiding 
Tijdens de vergadering van de Commissie RGW op 4 juni 2018 is door mij toegezegd dat ik mij zou beraden op 
de suggestie van mevrouw Kotkamp om niet van een evaluatie van het ganzenbeheer te spreken maar van een 
serieus onderzoek naar de samenhang tussen schade, populatie en investeringen in de ganzenbestrijding. 
Tevens heb ik toegezegd, naar aanleiding van een vraag van de heer De Heer, om terug te komen op de 
problematiek van stadsganzen. Ik ga in dit memo op beide onderwerpen in. 
 
Evaluatie 
Op 26 februari 2013 is ter uitvoering van het landelijke ganzenakkoord het Projectteam ganzenbeheer Utrecht 
(PGU) opgericht. Op 2 december 2013 is het landelijke akkoord ontbonden omdat op enkele details geen 
overeenstemming kon worden bereikt. In het PGU (waarin de provincie, LTO, agrarische natuurverenigingen, 
jagers en terreinbeherende organisaties zijn vertegenwoordigd) is besloten de lijn van het gesneuvelde 
ganzenakkoord voort te zetten. Uitgangspunt is zoveel mogelijk rust voor trekganzen in de winterperiode en 

intensief beheer op standganzen in de rest van het jaar. 

Het jaar 2013 is dus de start van de Utrechtse invulling van het ganzenakkoord. Aanvankelijk was voorzien in 
uitvoering gedurende vier jaren. Voor 2017 was een evaluatie voorzien. In het Beleidskader Wet 
natuurbescherming (PS 12-12-2016) is opgenomen om de uitvoering van het ganzenakkoord met twee jaren te 
verlengen en hiervoor de benodigde middelen te vragen binnen de beleidscyclus. In opeenvolgende Kadernota’s 
2017 en 2018 zijn deze beschikbaar gesteld. De evaluatie was voorzien in 2019. Tijdens de RGW-vergadering 
van begin juni is toegezegd deze evaluatie naar voren te halen en in de herfst van 2018 aan een onafhankelijk 
bureau opdracht te geven deze evaluatie uit te voeren. Ik laat deze opdracht zodanig formuleren dat de 
samenhang tussen rollen, investeringen, schade omvang en populatiegrootte in beeld wordt gebracht en advies 
gegeven wordt over een realistische aanpak om de problematiek te beperken, inclusief reële opties tot integratie 
van alternatieve beheermethoden. 

Stadsganzen  
Sinds enige jaren groeit het besef dat ganzen ook op andere plaatsen gaan broeden dan in de traditionele 
moerasgebieden. Inmiddels worden broedende ganzen in lussen van klaverbladen bij snelwegknooppunten 

aangetroffen en ook langs watergangen en waterbergingen in stedelijk gebied. 

Voor het stedelijk gebied van Amersfoort, Leusden, Utrecht en Nieuwegein heeft SOVON in opdracht van de 
provincie in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar broedgevallen en in 2017 ook naar het verblijf van 
ganzenparen met kuikens. Over dit onderzoek heeft Vincent de Boer van SOVON tijdens de Netwerkbijeenkomst 
Faunabeheer begin van dit jaar een presentatie gegeven. De eindrapportage van dit onderzoek is onlangs 
beschikbaar gekomen en stuur ik als bijlage bij dit memo. Met deze rapportage en het document over inrichtings- 
en beheersmaatregelen, dat ik eveneens meestuur als bijlage, kunnen gemeentes geïnformeerd worden over het 
nemen van maatregelen. Contacten over inrichtings- en beheersmaatregelen in stedelijk gebied hebben 
plaatsgevonden met medewerkers van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort en Bunschoten-
Spakenburg. De gemeenten bepalen echter zelf of ze zulke maatregelen doorvoeren en zo ja, welke het beste 
passen bij de situatie in de betreffende gemeente. 

Voortgang alternatieven (naar een vast rapportagemoment). 
 
Vanaf februari 2019 zal ik u jaarlijks in februari informeren over de voortgang van provinciale initiatieven in het 
kader van alternatieven bij het faunabeheer.  Hieronder informeer ik u op uw verzoek over de stand van zaken tot 
nu toe.  
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Ik heb u in oktober 2017 per memo geïnformeerd over de Utrechtse invulling van het ganzenakkoord en 
alternatieven voor ganzenbeheer. Daarin rapporteer ik over de oprichting van een projectgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van Dierenbescherming, Faunabeheereenheid en provincie, die de afgelopen jaren 
alternatieve projecten heeft gegenereerd en beoordeeld. Hierbij blijken niet alle projecten even kansrijk. Dat kan 
te maken hebben met hoge uitvoeringskosten, maar ook bijvoorbeeld met ongeschiktheid voor toepassing in de 
Utrechtse situatie (bijvoorbeeld ‘Pure graze’, dat op veel plaatsen niet is in te passen in de bedrijfsvoering) of 
vooraf onbekende risico’s (lasertoepassing), waardoor uitvoeringsprojecten niet van de grond komen of 
afgebroken worden. Dat hoort bij een dergelijk traject; kansrijke projecten worden getest en projecten die niet 
haalbaar zijn worden gestaakt. Uiteindelijk moet dit traject er toe leiden dat kansrijke toepassingen in de toekomst 
kunnen bijdragen aan het beperken van schade(dreiging) door ganzen. 
 
De werkzaamheden van bovenstaande projectgroep is de invulling van de motie uit 2011 (Motie 5 Alternatieven 
en innovatieve methoden ganzenbeheer, 27 juni 2011) De motie roept op te onderzoeken welke alternatieve en 
innovatieve methoden, anders dan doding, met betrekking tot ganzenbeheer, in aanmerking zouden kunnen 
komen voor opname in het provinciaal ganzenbeleid. Op verschillende momenten bent u sindsdien  geïnformeerd 
over de onderzoeken en sinds 2016 over het uitvoeren van proefprojecten op basis van die onderzoeken. Bij de 
Najaarsnota 2015 heeft mijn voorganger toegezegd parallel aan de reductie-opgave vanaf 2016 te starten met 
proeven voor alternatieve beheermethoden gericht op verjaging van ganzen (korte-termijn oplossingen) en 
kleinere proeven gericht op de (her)inrichting van terreinen (langere termijn oplossingen). Voordien was het beleid 
gericht op eerst reduceren en daarna pas diervriendelijk beheren.   
Volledigheidshalve bent u verwezen naar onderzoeken die in opdracht van de Commissie Onderzoek van BIJ12 
(voorheen Faunafonds) zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd. Het is gebruik om onderzoeken die voor meerdere 
provincies van belang zijn, niet in opdracht van de afzonderlijke provincies uit te voeren, maar dat in 
gezamenlijkheid gebeurt door BIJ12. Een overzicht van uitgevoerde en geplande onderzoeken kunt u vinden op 
de website van BIJ12 onder https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/onderzoek/.  
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