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Geachte heer Van Amerom,

Op 23 maart 2021 heeft u mij uw "Rapportage gebiedsgerichte evaluatie Ganzenopvangbeleid Noorderpark"
(hierna rapportage) aangeboden. De rapportage is aan de orde geweest in de vergadering van de
gebiedscommissie Utrecht-West van 16 september jl. In deze vergadering hebben we afgesproken dat wij u een
schriftelijke reactie sturen naar aanleiding van het overleg van 20 mei jl. tussen u en voorzitter Wim Perlot van
de Gebiedscommissie met ondergetekende en de heer J. Berkhof van de provincie.

Allereest wil ik u bedanken voor het toesturen van uw "Rapportage gebiedsgerichte evaluatie
Ganzenopvangbeleid Noorderpark" en de aanbevelingen daarin. U heeft de rapportage op eigen initiatief
gemaakt naar aanleiding van signalen uit het Noorderparkgebied.

Tijdens ons overleg is van provinciezijde toegelicht dat de aanwijzing van ganzenrustgebieden een onderdeel is
van een provinciebreed totaalpakket van maatregelen afgesproken tussen de provincie en de
belangenorganisaties vertegenwoordigd in het bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht (de
grondgebruikers/jachthouders). Dit noemen we de Utrechtse ganzenafspraken. Hierbij is de balans gezocht
tussen ingrijpen in de overzomerende populatie grauwe gans en het bieden van rust aan de overwinterende
ganzen. De rustgebieden bieden ook nog een maand rust als vanaf 1 maart de populatiereductie alweer is
gestart.

De ganzenafspraken worden ingevuld vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid voor het faunabeleid en 
beheer, zoals de wetgever dat heeft neergelegd in de Wet natuurbescherming. De provincie geeft bijvoorbeeld
de noodzakelijke toestemmingsbesluiten af voor het mogen ingrijpen in de ganzenpopulatie en faciliteert de
afspraken. De grondgebruikers zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. De
FBE doet de coördinatie en verzorgt de organisatie van de uitvoering binnen de vier in de provincie aanwezige
ganzenclusters waaraan grondgebruikers deelnemen. De clusters concentreren zich op de uitvoering van de
maatregelen om de schade door ganzen te verminderen bijvoorbeeld door het onklaar maken van ganzeneieren
in het voorjaar.

In uw rapportage geeft u aan dat het rapport niet bedoeld is om het ganzenbeleid ter discussie te stellen, maar
weergeeft hoe een twintigtal geïnterviewde boeren uit het Noorderpark het opvangbeleid van het rustgebied
Oostelijke Vechtplassen ervaren (pag. 3 rapportage). Voor een oordeel over het totale provinciale ganzenbeleid
is de rapportage, zo stelden wij samen vast, dan ook veel te smal.
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We bespraken verder dat het bijzonder is dat uit de rapportage blijkt dat van de 20 geïnterviewde boeren er 17
niet op de hoogte zijn van de ganzenafspraken en het ganzencluster Oostelijke Vechtplassen, dat al zeker
zeven jaar uitvoering geeft aan een deel van de gemaakte afspraken in het Oostelijke Vechtplassengebied. Dat
is jammer omdat zij waarschijnlijk dan ook niet bijdragen aan het gezamenlijk afgesproken doel om de
landbouwschade door ganzen jaarrond te beperken. Om de grondgebruikers alsnog bij elkaar te brengen en te
laten samenwerken met de grondgebruikers in het cluster op basis van de liggende afspraken en regels
spraken we af dat de interviewer (Jan van de Meije) voor het rapport, die beschikt over de NAW. gegevens
van de geïnterviewde grondgebruikers uit het Noorderpark, deze groep in contact zal brengen met de voorzitter
van het ganzencluster Oostelijke Vechtplassen.

De provincie heeft vervolgens kort na ons gesprek contact gezocht met de voorzitter van het ganzencluster
Oostelijke Vechtplassen, de heer H. Davelaar om de afspraak al vast te introduceren. Deze was enigszins
verbaasd over de onbekendheid van de geïnterviewde boeren met zijn ganzencluster, ook omdat de
landbouwsector (net als de andere gebiedsstakeholders) vanzelfsprekend in het cluster is vertegenwoordigd. Hij
is graag bereid deze boeren alsnog warm welkom te heten om met elkaar de ganzenoverlast volgens de
provinciale ganzenafspraken aan te pakken. Zijn voorstel is om bij een eerste kennismaking de boeren bij te
praten over de totstandkoming van het ganzenrustgebied Oostelijke Vechtplassen en de communicatie
daaromtrent, de achterliggende doelen van de Utrechtse ganzenafspraken, de vergoedingensystematiek, en
wat er verwacht wordt van de grondgebruikers binnen die afspraken. Immers, de afspraken zijn gemaakt om
vooral ook de problemen van de grondgebruikers op te lossen en daarvoor zullen deze zelf ook aan de slag
moeten. Voor zover ons bekend is dat contact nog niet gelegd.

Momenteel werkt de provincie samen met andere provincies en de Faunabeheereenheid aan een herijking van
het ganzenbeleid en -beheer. We danken u nogmaals voor uw rapportage over de ervaringen met het
opvangbeleid in het Noorderpark en voor de aanbevelingen. Ik zal de aanbevelingen waar passend binnen de
wettelijke en beleidsmatige kaders van de Utrechts ganzenafspraken ter harte nemen.

Hoogachtend,

<.EE-
Mr. drs.H.G.J. (Hanke) Bruins Slot
Gedeputeerde Natuur, Landbouw, Bodem, Water, Sport en Bestuur
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