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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 welke consequenties verbindt u aan de uitkomsten van dit 

onderzoek, met name voor wat betreft de lokale problematiek die 
gesignaleerd wordt. 

De consequenties zijn meegenomen in de Statenbrief Ganzenafspraken: 
Tussenbalans en Nieuwe Sporen (kenmerk 2021RGW66). Hierin staat te lezen: 
De nadruk bij schade door ganzen wordt in de regel gelegd op gewasschade. 
Grondgebruikers zien een deel van hun grasopbrengst verdwijnen in 
ganzenmagen. Er is echter ook schade op andere vlakken. In sommige 
natuurgebieden belemmeren ganzen de groei van waterriet en frustreren 
daarmee beschermingsmaatregelen die genomen worden voor bedreigde 
rietvogels. Ook wordt wel het risico van eutrofiering van oppervlaktewater 
genoemd als het gevolg van ganzenmest. In 2020 heeft de Wageningen 
Universiteit[1] gerapporteerd over dit risico (bijlage 4).  De totale depositie van 
stikstof door ganzen in natuurgebieden is beperkt, maar de lokale depositie kan 
hoog zijn. Dit onderzoek geeft een onderbouwing voor optreden tegen ganzen 
om lokale effecten in natuurgebieden te beperken. Overigens worden binnen dit 
kader door sommige terreinbeheerders al maatregelen genomen om 
ganzenschade in natuurgebieden te beperken.  
Het rapport biedt een bouwsteen om schade aan natuur veroorzaakt door 
ganzen te kunnen voorkomen. Binnen de Utrechtse ganzenafspraken is dit 
onderdeel van het zomerbeheer.   
 

VVD 2 Worden de uitkomsten van het rapport meegenomen 
(voornamelijk de conclusie dat het niet uitgesloten is dat de 
bijdrage van de ganzen lokaal belangrijk kan zijn) in de 
gebiedsgerichte aanpak en zo ja hoe is de gedeputeerde 
voornemens dat te gaan doen? 

De gebiedsgerichte aanpak is gericht op de gezamenlijke aanpak van de 
stakeholders in het gebied en de lokale inzet van middelen. Als een 
terreinbeherende organisatie of terreineigenaar maatregelen in wil brengen in de 
gebiedsgerichte aanpak naar aanleiding van dit onderzoek en constateringen in 
het veld, dan bieden de gebiedsprocessen daar de ruimte voor.  
 

 

 


