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In uw vergadering van 28 juni 2017 hebt u de motie nr. 719 aangenomen waarin ons het 

volgende wordt verzocht:

a. Een tegemoetkoming in de schade door zomerganzen uit te keren totdat de 

doelpopulatie is bereikt.

b. Daartoe een meerjarig incidenteel budget van € 2 miljoen voor drie jaar in te zetten voor 

maatregelen ter beperking van de ganzenschade en t.b.v. een tegemoetkoming van 

schade door zomerganzen.

c. Over de precieze inzet hiervan overleg te plegen met de betrokken partijen.

d. Na drie jaar te evalueren in hoeverre de doelpopulatie is behaald.

e. Het stimuleren van het op zo kort mogelijke termijn bereiken van de doelpopulatie door 

de jaarlijkse tegemoetkoming af te bouwen.

Behandelvoorstel

Ad a.

Het uitkeren van tegemoetkomingen in de schade die door in het wild levende dieren wordt 

aangericht, wordt namens ons uitgevoerd door Bij12 – Faunafonds. Bij12 – Faunafonds zal 

verzoeken om tegemoetkoming in de schade die is aangericht door overzomerende ganzen weer 

in behandeling nemen. Monitoring van de diverse populaties ganzen vindt plaats door de jaarlijks 

in juli uitgevoerde provinciebrede telling.

Ad b.

Wij stellen voor om het in te zetten budget te onttrekken aan de reserve Groene Ambitie. Van de 

€ 2 miljoen zal naar verwachting circa € 1 miljoen benodigd zijn voor de tegemoetkomingen in de 

schade door zomerganzen. De overige € 1 miljoen zal in de periode tot en met 2020 worden 

ingezet om de doelpopulatie sneller te bereiken. Bijgevoegd evaluatierapport biedt hier 
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handvatten voor. Mede naar aanleiding van het evaluatierapport willen we het budget inzetten om 

extra maatregelen te treffen. Allereerst zal de inzet erop gericht zijn om de bestaande 

instrumenten te optimaliseren. De volgende acties zijn daarbij aan de orde:

a. Proactieve communicatie over het ganzenbeleid. De motivatie onder de 

uitvoerders van het beheer zal naar verwachting toenemen wanneer de 

provincie het publiek informeert over de noodzaak van het ganzenbeheer. 

b. De professionalisering van wildbeheereenheden.

c. Het bevorderen van de samenwerking tussen agrarische ondernemers en 

wildbeheereenheden, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over de wijze 

waarop de agrariër de jager kan ondersteunen in het ganzenbeheer.

d. Het bevorderen van de consumptie van wilde gans.

e. Wanneer andere vormen van ingrijpen onwenselijk zijn of niet het juiste resultaat 

opleveren (bijvoorbeeld in de stedelijke omgeving of nabij vliegvelden) zullen 

ook vangacties worden gefinancierd waarbij ganzen gevangen en gedood 

worden door middel van CO2. Dergelijke acties zullen altijd plaatsvinden in 

overleg met de desbetreffende gemeente en/of terreinbeheerder.

Ad c.

Ten behoeve van de uitvoering van de hierboven onder Ad b. genoemde maatregelen zal in ieder 

geval overleg worden gevoerd met de volgende betrokken organisaties: de Zuid-Hollandse 

wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, waarin 

vertegenwoordigd de Dierenbescherming, Boerennatuur, Zuid-Hollands Landschap, 

Natuurmonumenten, LTO Noord en de Jagersvereniging. Daarnaast kunnen andere organisaties 

betrokken worden zoals de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, de Vogelbescherming en de 

Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Ad d.

Zoals hiervoor aangegeven worden de populaties ganzen ieder jaar gemonitord. Het huidige 

faunabeheerplan voor de ganzen heeft een looptijd tot 31 oktober 2020. Uiteraard zal er ten 

behoeve van het volgende faunabeheerplan een eindevaluatie plaatsvinden van het huidige 

faunabeheerplan en het gevoerde beleid. De mate waarin de doelpopulatie is behaald, zal 

onderdeel zijn van deze eindevaluatie. Op dit moment moeten we op basis van de tussentijdse 

evaluatie helaas de conclusie trekken dat er ondanks de geleverde inspanningen geen 

substantiële daling van de populatie te zien is en dat daarmee het bereiken van de doelpopulatie 

ver weg lijkt.

Ad e.

Het afbouwen van de jaarlijkse tegemoetkoming kan plaatsvinden door het jaarlijks verhogen van 

het eigen risico. Dat houdt in dat een agrariër met ganzenschade een steeds kleiner deel van die 

schade vergoed krijgt. Wij zijn van mening dat het treffen van deze maatregel als zodanig niet 

bijdraagt aan het bereiken van de doelpopulatie. Het bereiken van de doelpopulatie is in grote 

mate afhankelijk van inspanningen van jagers en terreinbeherende organisaties. Ter 

ondersteuning van deze inspanningen stellen wij voor de maatregelen te treffen zoals 

omschreven onder b.  
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Tussentijdse evaluatie ganzenbeleid

Bijgevoegd vindt u het rapport “Tussentijdse evaluatie ganzen beleidskader”. Zoals vastgelegd in 

het Ganzenbeleidskader Zuid-Holland (tevens bijgevoegd) is er naar aanleiding van de 

zomerganzentelling van 2016 een evaluatie uitgevoerd. Belangrijke conclusie van het 

evaluatierapport is dat er sprake lijkt te zijn van een stabilisatie of zelfs lichte afname van het 

aantal ganzen, maar dat de doelpopulatie nog niet in zicht is. De vele inspanningen van de 

uitvoerders hebben geleid tot een beheersbare situatie, maar de overlast en de maatschappelijke 

lasten zijn nog aan de hoge kant. Om de doelpopulatie te bereiken lijkt uitbreiding van de 

mogelijkheden voor afschot en vangst het meest effectief, zo stelt het rapport. 

Een veelgehoorde wens van de uitvoerders in dit kader is het mogen beheren van de grauwe 

ganzen in de winterperiode. De winterperiode loopt van november tot en met februari1 en in deze 

periode kan er niet beherend opgetreden worden. Het volledig verlaten van de winterrust voor de 

grauwe ganzen is op dit moment niet aan de orde. Wij zijn van mening dat eerst de inzet erop 

gericht moet zijn om de bestaande mogelijkheden van ingrijpen te optimaliseren, zoals hiervoor in 

het behandelvoorstel reeds opgenomen. 

Een andere aanbeveling uit het evaluatierapport betreft de monitoring van zowel schade als 

aantalsontwikkeling. Om een beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van schade, ook wanneer 

dit schade betreft die niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, treden wij in overleg 

met Bij12 – Faunafonds. De jaarlijkse tellingen in juli blijven we vooralsnog voortzetten en met 

ingang van 2018 zal hierbij extra worden ingezet op de stedelijke gebieden.

Tenslotte geeft het evaluatierapport aan dat er meer werk kan worden gemaakt van een 

gecoördineerde aanpak, dat proactieve communicatie door de provincie gewenst is en dat de 

inzet van vrijwillige uitvoerders gewaardeerd en gebruikt moet worden. Deze aandachtspunten 

nemen wij mee in de uitvoering van motie 719, zie ook hierboven, ad b.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

                                                       
1

In het zuidelijke deel van Zuid-Holland eindigt de winterperiode op 15 februari.

Bijlagen:

- Rapport tussentijdse evaluatie Ganzenbeleidskader Zuid-Holland

- Ganzenbeleidskader
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