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Vragen m.b.t.  Memo UW rapportage ganzenrustgebied & reactiebrief 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
ChristenUnie 1 Blijkbaar heeft de Gebiedscommissie Utrecht-West nu voor het 

eerst gezorgd voor een evaluatie van een ganzenrustgebied. Is 
het wijs om een vergelijkbare evaluatie uit te voeren voor de 
andere twee Utrechtse ganzenrustgebieden, in de Lopikerwaard 
en het Nederrijngebied? 

Op 24 maart 2021 hebben wij u via de statenbrief Tussenbalans Utrechtse 
ganzenafspraken (2021RGW66) geïnformeerd over het ganzenbeleid en via 
welke sporen gewerkt gaat worden. In het spoor naar nieuwe Utrechtse 
Ganzenafspraken 2.0 wordt stap voor stap in werkgroepverband toegewerkt 
naar een interprovinciale toekomstbestendige aanpak van de 
ganzenproblematiek tussen beleid en uitvoerders/grondgebruikers. In deze 
aanpak zal ook de effectiviteit van alle ganzenrustgebieden geëvalueerd 
worden. 
   

 2 Blijkbaar laat de communicatie over het ganzenrustgebied fors te 
wensen over. Hoe gaat de provincie Utrecht de communicatie 
verbeteren? 

Verwijzend naar de brief van 4 oktober 2021 is aan het programmabureau van 
de Gebiedscommissie Utrecht-West bevestigd wat eerder in het overleg van 20 
mei 2021 was afgesproken over het in contact brengen van de 20 agrariërs in 
de ganzenrustgebieden met het ganzencluster Oostelijke Vechtplassen. In de 
brief wordt geschetst hoe de communicatie over de ganzenafspraken kan gaan 
lopen zodat die verbetert en tegelijkertijd hoe deze agrariërs betrokken kunnen 
worden bij de problematiek, zodat ze daaraan ook actief kunnen gaan bijdragen. 
Uit navraag blijkt dat er tot op heden nog geen contact is gelegd met de 
voorzitter van het ganzencluster.    
 

 3 Blijkbaar is een groot deel van de betrokken agrariërs niet 
tevreden over de schadetaxaties en de werkwijze van BIJ12. Hoe 
gaat de provincie Utrecht dit in overleg met BIJ12 aanpakken? 

We nemen het signaal serieus en hebben BIJ12 op de hoogte gesteld van het 
rapport.Tegelijkertijd hebben we als graadmeter ook gekeken naar het aantal 
aanvragen en daaruit voortkomende bezwaar- en beroepszaken. BIJ12 wikkelt 
in onze provincie gemiddeld 430 aanvragen voor een tegemoetkoming in de 
schade per jaar af. Uit het aantal bezwaar- en beroepszaken die hieruit volgen 
(over de jaren heen ongeveer 1-2%) spreekt die ontevredenheid niet.  
BIJ12 blijft overigens innoveren op het gebied van taxatiemethoden om tot een 
nog grotere klanttevredenheid te komen. In de huidige onderzoeksagenda is 
onder 5.2 Kwaliteit taxaties een onderzoek gericht op vernieuwing en waar 
nodig verbetering van de taxatiemethode opgenomen.   
Onderzoeksagenda-BIJ12-Faunazaken-2020-2021.pdf. 
  

SGP  
Opwaardering 

4 In de brief in reactie op deze rapportage schrijft de gedeputeerde: 
‘Voor een oordeel over het totale provinciale ganzenbeleid is de 
rapportage (…) dan ook veel te smal.’ Op zichzelf klopt dit, maar 
we zien intussen een heel aantal andere adviezen en rapporten 
die de punten uit deze rapportage ondersteunen. Volgens mij is 
het zelfs zo dat er gewerkt zou worden aan een nieuw 
ganzenbeleid, klopt dat? En zo ja, wanneer kunnen we hier meer 
informatie over verwachten? 

Op 24 maart 2021 hebben wij u via de statenbrief Tussenbalans Utrechtse 
ganzenafspraken (2021RGW66) geïnformeerd over het ganzenbeleid en via 
welke sporen, mede op advies van het projectteam ganzenbeheer Utrecht, 
daaraan gewerkt gaat worden. Deze sporen zijn in gang gezet. Zoals 
aangekondigd op de termijnagenda zullen wij u in Q2 volgend jaar nader 
informeren over de voortgang op het ganzendossier.   

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/11/Onderzoeksagenda-BIJ12-Faunazaken-2020-2021.pdf
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