MEMORANDUM
OVERZICHT KOSTEN VERBONDEN AAN BEPERKEN
FAUNASCHADE, OP UW VERZOEK
PS2022RGW82

DATUM
VAN
AAN

07‑07‑2022
Mirjam Sterk
cie Ruimte, Groen en Water/Wonen

Tijdens uw vergadering van 15 juni 2022 heeft de heer Dinklo van JA21 de volgende vraag gesteld:
Graag zou ik op een rij willen hebben wat de kosten zijn van alle pilots / acties die we doen om de faunaschade te
beperken. Het is al een lange lijst o.a.:
Met drones ganzen verdrijven, TNR-C methode met de katten, Klepelen van gras, Enzovoort
En ik zou graag inzicht willen hebben in al die kosten zodat ze gezet kunnen worden naast de mogelijkheid om het
afschot van de grauwe gans en de brandgans te verruimen.
Antwoord:
Met de Kadernota 2022-2025 (PS2021PS10-03, pagina 19 e.v.) hebben Provinciale Staten tijdelijke middelen
beschikbaar gesteld voor het doorgaan met en intensiveren van de ontwikkeling en het onderzoek naar nieuwe
alternatieve en preventieve diervriendelijke maatregelen en de continuering van het ganzenbeleid via twee sporen.
In tabel 1 hieronder is de verdeling van deze tijdelijke middelen over de onderwerpen en de twee jaarsneden
weergegeven, zoals die eerder in uw Statencommissie op 24 maart 2021 zijn gedeeld.
Tabel 1: Kadernota alternatieve methodieken en ganzenbeleid:

Onderwerp

2022 (Kadernota)

2023 (Kadernota)

1.Ontwikkelen alternatieve methoden:
Doorgaan en intensiveren onderzoek/pilots en
implementatie alternatieve methoden
(incl. capaciteit 1fte)

545.000

520.000

Alternatieve methode verwilderde kat

110.000

110.000

Spoor 1 continuering bestaand beleid

94.000

91.000

Spoor 2 Ontwikkelen toekomstig ganzenbeleid

120.000

120.000

2.Ganzenbeleid via twee sporen

(incl capaciteit 1fte).

Bovengenoemde bedragen vormen in principe de bandbreedte waarbinnen acties en pilots worden opgezet en
uitgevoerd. Hieronder een overzicht van lopende pilots/acties binnen deze bandbreedte.
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Tabel 2: De pilots / (monitorings)acties opgepakt binnen de ontwikkeling alternatieve methoden:
Onderdeel

Bedrag in € excl. BTW

Status

Max. 5.850,-

Afgerond

Onderzoek Innovaties wering en
verjaging
Effect ganzenverjaging met drones
3 jaar subsidie FBE: uitvoering
TNR-C verwilderde katten

143.950,-

In uitvoering

95.240,310.000,-

In uitvoering
In uitvoering

Monitoring kattendichtheid voor en
na intensief wegvangen
Monitoring rol van de kat als
predator

34.360,-

In uitvoering

14.571,-

In uitvoering

Legselbeheer Galecopperzoom,
Nieuwegein, Tramremise
(eigendom Provincie)

De onderstaande tabel geeft de acties weer met betrekking tot de continuering van het zomerganzenbeheer (de
gereedschapskist behorende bij de Utrechtse ganzenafspraken) en de onderzoeken die in gang zijn gezet als
bouwstenen voor een toekomstbestendig ganzenbeleid en –beheer. Deze kosten zijn niet één op één af te zetten
tegen de kosten van verruiming van het afschot omdat deze onderzoeken mede zullen bijdragen aan de daarvoor
noodzakelijke onderbouwing van de daarvoor benodigde toestemmingsbesluiten.
Tabel 3: Continuering ganzenbeleid binnen Utrechtse ganzenafspraken, monitoring en pilots.
Onderdeel
Monitoring aantallen ganzen
Vinkeveens plassen
Coördinatie ganzenbeheer
Beheer koppelvormende ganzen
Ganzen vangen in de rui
Kadaververwerking ganzen
Evaluatie ganzenrustgebieden en
winterrust
Advies toekomstbestendig
ganzenbeheer
Monitoring effect ganzenaantallen
op moerasbroedvogels
Verbeteren wintertellingen ganzen,
knobbelzwanen ed (watervogels)

Bedrag in € excl. BTW

Status

16.805,-

In uitvoering

48.875,1.900,Max. 54.850,Max. 8.500,Max. 100.000,-

In uitvoering
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

24.950,-

In uitvoering

2.500,-

In uitvoering

Max 40.000,-

aanbestedingsfase

Aanvullend noem ik nog dat we als provincie financieel bijdragen aan onderzoek door BIJ12 in het kader van de
Ganzen-AEWA-afspraken. De omvang van dat bedrag is nog niet bekend op dit moment. AEWA staat voor AfricanEurasian Migratory Waterbird Agreement. Verder lopen er onderzoeken via de interprovinciale onderzoeksagenda
van BIJ12.
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