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Ganzenbeleid

Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten,

ln nagenoeg alle provincies is er op dit moment veel aandacht voor het beleid rondom
ganzen. Graag stellen wij u op de hoogte van onze visie op en bijdrage aan een evenwichtig
ganzenbeleid, gericht op een zo groot mogelijk draagvlak en met oog voor de verschillende
belangen.

ln mei 2011 sloten zeven maatschappelijke organisat¡es, bekend als de G7, een compromis
om tot een nieuw en gezamenlijk ganzenbeleid te komen. De provincies namen het akkoord
over in december 2012. Een belangrijk kenmerk van dit compromis - waarbij alle partijen
water bij de wijn moesten doen - is dat het zowel om beschermíng als schadebestrijding ging.
ln december 2013 trok LTO helaas haar steun voor het landelijke Ganzenakkoord in. Vanaf
dat moment ligt de bal bij u, de individuele provincies, die hebben aangegeven in de
uitwerking van hun beleid zo dicht mogelijk bij het voormalige akkoord te zullen blijven.

Wij zijn blij en trots dat er sinds enkele decennia, na jarenlange añruezigheid, weer ganzen
broeden in ons land. Ganzen zijn mooi en leveren een belangrijke bijdrage aan de natuur.
Maar de aantallen nemen snel toe, evenals schade en overlast. Daarvoor willen we onze
ogen niet sluiten en daarom willen we samen met andere partijen werken aan een oplossing.
Onze achterban venuacht dat ook van ons: 'niets doen is geen optie'. Die achterban verwacht
ook een breed gedragen, goed onderbouwde aanpak, waarbij het doden van dieren niet de
eerste, maar de laatste optie is.

Het landelijk ganzenakkoord voldeed aan al deze criteria en kreeg dan ook onze steun.
Jammer dat het de uitvoeringsfase niet heeft gehaald. Essentie van dat akkoord was de
combinatie van een stevige aanpak van schade door jaarrond verblijvende ganzen en het
respecteren van winterrust voor ganzen die ons land als trekvogel bezoeken. Dat is een grote
verbetering ten opzichte van de gangbare situatie waarin het hele jaar door veel ganzen
afgeschoten worden, zonder dat de schade wezenlijk vermindert.
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Gelukkig hebben diverse provincies (Zeeland, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-
Holland en Groningen) besloten de essentie van het akkoord vast te houden en koerst het
merendeel van de overige provincies ook in die richting. Wij rekenen erop dat deze provincies
zich aan de afspraken houden door, naast zomermaatregelen, de winterrust in te voeren en te
komen tot voldoende goed functionerende rustgebieden.

Van onze kant staan wij als betrouwbare partner voor alle onderdelen van de afspraken. Dat
betekent dat de terreinbeheerders naast winterrust en rustgebieden ook meewerken aan het
doden van ganzen in hun gebieden. We werken samen met wildbeheereenheden (WBE's) en
Natuurmonumenten kan daarnaast ook eigen personeel inzetten. Wij gaan er vanuit dat GS
eveneens haar bijdrage levert, door onder meer jagers te stimuleren het afschot te realiseren.

Daarnaast is het van belang dat het IPO druk blijft uitoefenen op het toelaten van CO2.
Vangacties - het liefst m.b.v. COz - zijn cruciaal om tot reductie van populaties te komen.
Volgend jaar zijn dan onder regie van de provincies op meer plaatsen vangacties mogelijk.
Ook pleiten wij voor het inzetten van de niet dodelijke maatregelen uit de gereedschapskist en
zullen dat ook zelf bevorderen.

Grote uitzondering in dit geheel is tot nu toe Overijssel. Daar waar de provincie eerder
instemde met het ganzenakkoord ziet zij nu af van het instellen van winterrust en daarmee
van een breed gedragen, evenwichtige aanpak. Overijssel wijkt daarmee af van het
oorspronkelijke ganzenakkoord en negeert de internationale verantwoordelijkheid die
Nederland en Overijssel hebben voor de bescherming van trekganzen. De terreinbeheerders
doen hier dus níet mee aan maatregelen in de zomet, terwijl daar elders deze zomer al
voortvarend mee is gestart. Een gemiste kans voor draagvlak en effectieve uitvoering van
beleid. Bovendien zullen wij gezamenlijk een zienswijze indienen op dit Overijsselse besluit in
de hoop hier alsnog breed gedragen overeenstemming te bereiken die aansluit bij het
oorspronkelijke ganzenakkoord. Deze zienswijze is ter informatie bij deze brief gevoegd.

Wij besluiten waar we mee begonnen: wij zijn er trots op dat Nederland zo'n belangrijke
functie heeft voor ganzen. Het zijn prachtige dieren. Tegelijkertijd onderkennen wij de
keerzijde van dit succes en zijn bereid daar maatregelen toe te treffen. Dat vraagt geven en
nemen van alle partijen. Naast de al genoemde maatregelen bieden wij maatschappelijk
draagvlak voor dit lastige dossier en deze gevoelige materie.
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