
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 

DATUM 24-11-2021 

AAN Cie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Vervolgvraag Ganzenafspraken n.a.v. Memo Ganzenrustgebied 

De SGP-fractie heeft naar aanleiding van de beantwoording van technische vragen over het memo ‘Utrecht West 
Rapportage Ganzenrustgebied & reactiebrief’ (kenmerk 2021RGW166) een vervolgvraag gesteld. Hierbij ontvangt 
u onze beantwoording.  
 
Vraag: Ik wil weten wat de stand van zaken is van het spoor uit de brief die in de beantwoording wordt aangehaald. 
‘Ten behoeve van spoor 2, op weg naar nieuwe Utrechtse Ganzenafspraken 2.0, is een sub werkgroep uit het PGU 
begonnen met diverse stakeholders uit het PGU en de provincie. Die groep volgt de ontwikkelingen op het gebied 
van de ganzen en verzamelt informatie als voorschot op een mogelijk interprovinciale toekomstbestendige aanpak 
van de ganzenproblematiek, in Utrechtse ganzenafspraken 2.0. 
 
Antwoord:  
 
STAND VAN ZAKEN Op weg naar een toekomstbestendig ganzenbeleid- en beheer. 
 
1. De werkgroep Toekomstigbestendig ganzenbeheer werkt voor het Projectganzenbeheer Utrecht (PGU) aan een 
advies voor GS over de toekomst van onze Utrechtse ganzenafspraken. De werkgroep is verstevigd door deelname 
van de provincie en recent is mede op verzoek van het PGU ondersteuning ingehuurd om de werkgroep in haar 
adviserende taak te ondersteunen.  Momenteel inventariseert de werkgroep de ecologische kennislacunes in onze 
provincie waarvoor nog onderbouwing nodig is om goede keuzes te kunnen maken. Hieruit zal zo nodig een 
opdracht voortvloeien voor nader onderzoek. Bijvoorbeeld: Wat is de winterse bezetting van onze 
ganzenrustgebieden ten opzichte van de rest van de provincie (liggen ze op goede plek?), is de omvang voldoende? 
etc. Omdat de werkgroep er baat bij heeft om elementen uit ad 2 en ad 3 in de Utrechtse ganzenafspraken 
(ganzenbeleid en –beheer (inclusief preventie) te verwerken is samenloop van deze drie sporen essentieel.    
 
2.  Parallel loopt er de IPO-lijn die via de Bestuurlijke advies commissie vitaal platteland (BAC VP) aan de slag gaat 
met het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) over ganzen. Recentelijk heeft de 
BACVP besloten om onder de IPO- werkgroep natuurwetgeving de taakgroep ganzen in te richten met daarin een 
afvaardiging van de 12 faunabeheereenheden. De opdracht van deze taakgroep is om te gaan werken aan 
interprovinciaal ganzenbeleid (over de provinciegrenzen heen) op de punten waar dat juridisch en ecologisch 
steeds meer noodzakelijk wordt  en het advies van de MARF. Zo zullen onder andere op de samenwerkingsagenda 
van de taakgroep staan: het ontwikkelen van een landelijk ecologische onderbouwing op basis van de AEWA-
benadering als input voor interprovinciaal beleid, maar ook als landelijk sjabloon voor één faunabeheerplan (of 12 
dezelfde), en het ontwikkelen van uniforme provinciale toestemmingsbesluiten op basis daarvan.  
 
3. Tenslotte heeft de provinciale werkgroep innovatieve alternatieve methoden enkele opdrachten meervoudig 
aanbesteed zoals het ‘onderzoek innovaties wering- en verjaging van overlast gevende dieren’. Ook is een 
onderzoek in voorbereiding naar de toepassingsmogelijkheden van drones ter voorkoming van schade en naar hun 
inpassing in de bedrijfsvoering. Het eerst genoemde onderzoek is recent van start gegaan.    
 


