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Amendement Werk maken van preventie ganzenoverlast 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2015, 
ter bespreking en vaststelling van de Najaarsrapportage 2015, 

Constaterende dat: 

• de populatie ganzen niet is afgenomen, maar ook het afgelopen jaar met 
1,7% is toegenomen, en uit onderzoek van SOVON blijkt dat er zelfs een 
stijging van gemiddeld 9% per jaar is geweest tussen 2005 en 2012; 

Overwegende dat: 

• het gebruik van een vangkraal door de rechter op 1 juli van dit jaar is 
verboden, en daardoor het vangen en vergassen van ganzen illegaal is; 

• het gebruik van alternatieve dodingsmethoden waarvoor geen wettelijke 
grondslag bestaat, waaronder het gebruik van een nekbreekapparaat, 
cervicale dislocatie (omdraaien van de nek), onthoofding en met een 
neksteek ombrengen door de rechter zijn verboden; 

• hierdoor de "gereedschapskist" minder maatregelen bevat dan 
aanvankelijk gedacht, en de gelden dus niet besteed kunnen worden zoals 
verwacht; 

• preventieve maatregelen, waaronder het gebruik van laser, 
vegetatiebeheer, en direct na de oogst omploegen van gewassen zeer 
effectief zijn gebleken in het voorkomen van schade aan grasland; 

• op 27 juni 2011 unaniem een motie is aangenomen waarin GS werd 
opgeroepen "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." 

Besluiten: 

Pag. 19. 
"Ganzenakkoord  
Voor uitvoering van het Ganzenakkoord (2014-2017) is jaarlijks geld beschikbaar 
gesteld voor het vullen van de gereedschapskist met als doel de zomerpopulatie 
ganzen te reduceren. Door het laat beschikbaar komen van de gereedschapskist 
met maatregelen is de start vertraagd en sluiten de begrote bedragen (aflopend



van 2014 naar 2017) niet meer aan bij het kasritme van de uitgaven. De 
verwachting is dat C 90.000 van het budget van 2015 pas in 2016 uitgegeven 
wordt. Voorgesteld wordt om dit onderwerp toe te voegen aan de 
projectenreserve en C 90.000 over te hevelen naar 2016 via de 
projectenreserve." 

Te wijzigen in: 

"Ganzenakkoord  
Voor uitvoering van het Ganzenakkoord (2014-2017) is jaarlijks geld beschikbaar 
gesteld voor het vullen van de gereedschapskist met als doel de zomerpopulatie 
ganzen te reduceren. Door het laat beschikbaar komen van de gereedschapskist 
met maatregelen is de start vertraagd en sluiten de begrote bedragen (aflopend 
van 2014 naar 2017) niet meer aan bij het kasritme van de uitgaven. De 
verwachting is dat C 90.000 van het budget van 2015 pas in 2016 uitgegeven 
wordt. Voorgesteld wordt om dit onderwerp toe te voegen aan de 
projectenreserve en C 90.000 over te hevelen naar 2016 via de 
projectenreserve, met dien verstande dat minimaal de helft van dit bedrag 
besteed zal worden aan preventieve, niet-dodelijke methoden om de schade door 
ganzen terug te dringen." 

Hiltje Keller 
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