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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 13 mei 2015  

 

Vragen nr. 39 

 

 

 

Vragen van de heer  A.E. van Liere (Partij voor de Dieren), mevrouw  J.M.E. de Groot (SP) over 

het doden van ganzen door middel van afschot en vergassing 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 13 mei 2015 door de leden van Provinciale Staten, de heer A.E. 

van Liere (Partij voor de Dieren), mevrouw J.M.E. de Groot (SP), de volgende vragen bij 

Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

Op 3 april jl. maakten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij op grond 

van artikel 68 van de Flora- en Faunawet ontheffingsnummer 13 (2015) hebben verleend 

aan Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE). De ontheffing wordt verleend voor het 

uitvoeren van het doden door afschot van grauwe ganzen, brandganzen en Canadese 

ganzen.  Vervolgens wordt gesteld dat “De ontheffing wordt verleend in het wettelijke 

belang ter voorkoming van schade aan gewassen. De ontheffing kan jaarlijks worden 

gebruikt in de periode vanaf 1 maart tot 1 november en is van kracht vanaf datum van 

ontvangst tot 3 maart 2020.” 1 Onder meer Omroep Flevoland meldde op 11 mei 2015 dat 

de provincies Noord- Holland en Utrecht aan het bedrijf Duke Faunabeheer gevraagd 

hebben 15 á 20.000 ganzen door middel van vergassing met koolstofdioxide te doden.2 

De ontheffing hiertoe is door Gedeputeerde Staten verleend en geldt vanaf 11-5-2015.3    

 

 

Vragen: 

 

1. Hoeveel ganzen moeten er volgens u worden vergast en hoeveel vliegveiligheid zou 

dat opleveren? 

 

2. Zijn er aanvragen voor ontheffingen ingediend voor het vangen en vergassen van 

ganzen vanwege landbouwschade en bent u van plan om op andere gronden dan 

                                                 

1
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/06/03/handreiking-voor-beleid-ten-

aanzien-van-overzomerende-ganzen.html  
2
 http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/123864/lelystad-duke-faunabeheer-gaat-duizenden-ganzen-vergassen 

3
 http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Bekendmakingen/Bekendmaking-1/09052015-Ontheffing-

Stichting-Fauanbeheereenheid-NoordHolland-te-Haarlem.htm  

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Bekendmakingen/Bekendmaking-1/09052015-Ontheffing-Stichting-Fauanbeheereenheid-NoordHolland-te-Haarlem.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Bekendmakingen/Bekendmaking-1/09052015-Ontheffing-Stichting-Fauanbeheereenheid-NoordHolland-te-Haarlem.htm
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de vliegveiligheid het grootschalig vergassen van ganzen dit jaar toe te staan? 

 

3. Welke methoden zijn gebruikt om de ganzen uit deze gebieden te weren of te 

verdrijven? Is het afschieten van vossen gestopt? Zijn voedsel- of broedgebieden 

beperkt? Zijn andere teeltkeuzes gestimuleerd? 

 

4. Met welke organisaties hebt u over de noodzaak van het vergassen van ganzen 

gesproken? Hebt u - bijvoorbeeld - ook de Dierenbescherming en de 

Faunabescherming over dit onderwerp gesproken?  

 

5. Heeft u het vergassen van de ganzen reeds besproken met de omwonenden? Als 

dat niet het geval is, gaat u dat dan nog doen? 

 

6. Bent u bereid om te investeren in niet- dodelijke effectieve verjagingsmethoden, 

bijvoorbeeld door een experiment te starten of te ondersteunen met 

volautomatische lasersystemen? Zo nee, waarom niet?4   

 

Gedeputeerde Bond zei over het faunabeheerplan (FBP) algemene soorten: “In dit geval heb 

ik er dan ook voor gekozen om PS niet verder te betrekken bij de goedkeuring. Bij het 

Beheerplan ganzen daarentegen dat wel politiek gevoelig ligt, is er nu zelfs een werkgroep 

opgericht die een hoorzitting gaat organiseren op dat punt. Dat zegt wel iets als het gaat 

om de toezegging van het betrekken van PS daarbij.”  

 

7. Wat heeft u ondernomen na de hoorzitting ganzen om PS te betrekken bij het 

politiek gevoelige faunabeheerplan ganzen of het verlenen van deze ontheffingen 

tot na de volgende verkiezingen? Waarom is het Ganzenbeheerplan Noord-Holland 

2015-2020 niet eerst met Provinciale Staten besproken?  

8. Provinciale Staten moeten regels stellen waaraan de FBE en het FBP moeten voldoen, 

dit in het kader van de nieuwe Natuurwet. Hoe verhoudt de duur van de ontheffing 

zich tot het traject van de Natuurbeschermingswet, die op 1 januari 2016 in moet 

gaan? 

9. De provincie Utrecht hanteert een clausule in de ontheffing dat GS een ontheffing 

gemotiveerd kan intrekken. Bent u bereid deze clausule standaard op te nemen in 

Noord-Hollandse ontheffingen om voortschrijdend inzicht een kans te geven? Zo nee, 

waarom niet? 

  

10. Heeft GS aangedrongen op een degelijke evaluatie van het vorige faunabeheerplan 

ganzen bij de Faunabeheereenheid? Zo nee, waarom niet?  

11. Kunt u een overzicht geven van het aantal ganzen in Noord-Holland, het aantal 

gedode ganzen en de groei van de populatie per jaar over de afgelopen 10 jaar? 

                                                 

4
 http://birdcontrolgroup.com/nl/agrilaser-autonomic/ 
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12. Kunt u aangeven wat de correlatie is tussen het aantal gedode ganzen per jaar en 

het schade beperkende effect, uitgedrukt in de kosten aan schade-uitkeringen per 

jaar door het Faunafonds? Kunt u op basis van deze cijfers concluderen dat er een 

verband is tussen het aantal gedode ganzen en een vermindering van uitgekeerde 

landbouwschade? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom zet u het beleid van afschot voort 

en gaat u tevens over tot vergassing van ganzen? 

 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 

 

      

 


