
   

 

 
 

Verzoek van 22 mei 2015 van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren tot het 
houden van een interpellatie, ex art. 46 RvO, in de Statenvergadering van 26 mei 2015 
over de verleende ontheffing voor het vergassen van ganzen ter voorkoming van 
schade aan gewassen. 

  
Toelichting:  

Op 30 april is door GS een ontheffing verleend voor het vergassen van ganzen in de gehele 
provincie ter voorkoming van schade aan gewassen. Onlangs heeft de Europese Commissie 
besloten dat dit vanaf 1 juni in het hele land is toegestaan. De provincie Utrecht is tot nu toe 
de eerste provincie die van deze mogelijkheid gebruik maakt. De ontheffing is afgegeven 
voor een periode van 5 jaar tussen 15 mei en 1 augustus. GS wil vóór 2018 20.000 ganzen 
hebben gedood. 

Het vergassen van ganzen is niet alleen zeer wreed, maar ook niet effectief bij het 
tegengaan van schade aan gewassen. Uit onderzoek van SOVON is gebleken dat het 
intensieve ganzenbeheer van de afgelopen jaren niet tot een afname maar een jaarlijkse 
toename van de populatie met 9% heeft geleid in de provincie Utrecht. Daarnaast is 
vergassen een uiterst dure aangelegenheid. De kosten die met het vergassen zijn gemoeid 
zijn veel hoger dan de schade die deze ganzen veroorzaken.  

Er is dan ook veel maatschappelijke onrust ontstaan naar aanleiding van het nieuws dat in 
het hele land ganzen mogen worden vergast. De petitie van de Ganzenbescherming is al 
door vele duizenden mensen getekend. Ook de Dierenbescherming heeft Staatssecretaris 
Sharon Dijksma een brief gestuurd om het massale vergassen van ganzen, dat vanaf 1 juni 
zal beginnen, te voorkomen. 

Graag leggen wij aan GS de volgende vragen ter beantwoording voor: 

- Kunt u toelichten waarom u een ontheffing heeft afgegeven die vanaf 15 mei geldig 
is, terwijl het vergassen ter voorkoming van schade aan gewassen pas vanaf 1 juni 
wordt gelegaliseerd?  

- Waarom is er een ontheffing voor 5 jaar afgegeven als GS tot doel heeft eind 2017 al 
de gewenste streefstand te realiseren? 

- Hoe verhoudt deze vijfjarige ontheffing zich tot de nieuwe Wet Natuurbescherming 
die vanaf 1 januari 2016 in werking zal treden en waarin de Flora- en Faunawet zal 
worden opgenomen? 

- Kunt u toelichten waarom u voor deze dure en ineffectieve optie heeft gekozen? 
- Bent u bereid om deze ontheffing in te trekken? 
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