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Advies inzake toekomstbestendig ganzenbeleid

Geachte mevrouw Bruins Slot,
Op woensdag 23 september jl. heeft het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht
(PGU) na een periode van zorgvuldige voorbereiding een besluit genomen
over de te volgen weg naar een nieuw toekomstbestendig ganzenbeheer.
Het PGU adviseert de Faunabeheereenheid om de ganzenafspraken
ongewijzigd voor een periode van maximaal 2 jaar te consolideren. Het
bestuur van de Faunabeheereenheid heeft hiermee ingestemd en informeert
u hierover.
Het PGU heeft onder andere de taak om het college vanuit de
uitvoeringspraktijk te adviseren over de voortgang van de afspraken uit het
Utrechtse ganzenakkoord en de aanpak van de ganzenproblematiek. Het
eerste akkoord liep af in 2017 en is op advies van het PGU met twee jaar
verlengd, waarna het totaalpakket zou worden geëvalueerd met mogelijke
bijsturing tot gevolg hebbende.
Het PGU constateert dat zowel de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
(MARF) als de African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA) momenteel
druk bezig zijn met het opstellen van adviezen over zowel de bescherming,
het beheer en het op effectieve wijze voorkomen van ganzenschade.
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Vooralsnog lijkt het beeld zich af te tekenen dat alleen een integrale aanpak
op ‘fly way’ niveau en een daarop afgestemd landelijk en samenhangend
beleid kansrijk is. Voornoemde adviezen zullen naar verwachting binnen een
tijdsbestek van ongeveer 1 – 1,5 jaar beschikbaar komen. Gelet hierop heeft
het PGU besloten om voor de periode van maximaal 2 jaar het bestaande
ganzenbeheer te consolideren
In de tussentijd zal een werkgroep bestaande uit verschillende stakeholders
van het PGU en onder begeleiding van de Faunabeheereenheid reeds aan de
slag gaan met het verzamelen en uitwerken van relevante data en het zo
mogelijk verwerken van tussentijds beschikbare (concept) adviezen zodat
simultaan kan worden gewerkt aan een nader uitgewerkt en mogelijk met
faunabeheereenheden in andere provincies afgestemd toekomstbestendige
aanpak van de ganzenproblematiek in onze provincie.
Tijdens de vergadering van het PGU is de verwachting uitgesproken dat de
provincie het voortzetten van het beheer de komende twee jaar mogelijk
blijft maken door het zo nodig afgeven van de nog benodigde (verlengde)
ontheffingen en het geven van financiële ondersteuning. Hierbij vraagt het
PGU net als in voorgaande jaren ook rekening te houden met middelen voor
het kunnen blijven opdoen van ervaringen met alternatieve diervriendelijke
ganzenbeheermethoden en de inzet van de ganzencoördinator. Dit zijn
belangrijke voorwaarden ter uitvoering van het advies.
Tot slot is tijdens de vergadering geconstateerd dat naarmate de intensiteit
van het beheer in het buitengebied toeneemt, ganzen in toenemende mate
de periferie van de stedelijke omgeving opzoeken. Betrokkenheid van
gemeenten, waterschappen en andere semi-overheden bij een integrale
benadering van de ganzenproblematiek wordt dan ook voorgestaan. Wij
willen hiertoe als FBE de verantwoordelijke bestuurders actief gaan
benaderen. Uw hulp als bestuurder om dit proces te begeleiden en te
bespoedigen en of strategisch op te bouwen met bijvoorbeeld een finale in
de netwerkbijeenkomst, stellen wij ten zeerste op prijs.
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Andere

gesignaleerde

‘quick

wins’

zijn:

het

bieden

van

effectieve

verwerkings- en/of afzet mogelijkheden van tijdens het beheer gedode
ganzen en het vormgeven van een meer planmatige en gecoördineerde
verjaging.
Met vriendelijke groet,

G.A. de Kruif
voorzitter

