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Bij brief van 7 augustus jl. attendeert u mij op een aantal aspecten van het 

huidige ganzenbeleid. Ik heb begrip voor de situatie waarin melkveehouders met 

gronden gelegen in de ‘ganzengebieden’ verkeren.   

 

Nederland kent een internationale verplichting om de ganzen in de winter op te 

vangen. Daarvoor zijn onder andere foerageergebieden en Natura 2000 gebieden 

aangewezen. Daarnaast constateer ik ook dat enkele ganzensoorten in 

toenemende mate jaarrond verblijven in Nederland en dat geeft nog meer schade 

voor de boeren. Ook natuurorganisaties ondervinden inmiddels problemen met 

deze ‘zomerganzen’.  

 

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de ganzen is inmiddels bij de 

provincies belegd. Daarom is mijn ministerie in gesprek met onder meer LTO, 

Natuurmonumenten, Natuurlijk Platteland, de 12 landschappen, 

Vogelbescherming, de jagersvereniging (KNJV) en de provincies om te bezien 

waar het beleid aangescherpt moet worden. Aanleiding vormt de evaluatie van het 

opvangbeleid voor winterganzen (2005 2008). Hieruit is duidelijk geworden dat de 

kosten van dit opvangbeleid sterk stijgen, terwijl de ganzenaantallen boven de 

beschermingsdoelstellingen liggen. 

 

Beheer van de ‘zomerganzen’ zal hierin meegenomen worden. Overigens heeft het 

Beleidskaderoverleg Faunabeheer hier al een handreiking voor opgesteld welke ik 

onderschrijf en aan de provincies heb gestuurd met het verzoek het op te nemen 

in de faunabeheerplannen. Belangrijk in de aanpak van deze groep ganzen is het 

leveren van regionaal maatwerk. 
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De beleidsregels van het Faunafonds zijn helder geformuleerd. Om voor een 

tegemoetkoming in aanmerking te komen dient u minstens 2 verjaagmiddelen 

(visueel en akoestisch) alternerend te gebruiken. Ter voorkoming van schade aan 

graslanden door “winterganzen” kan worden volstaan met verjaging door 

menselijke aanwezigheid aangevuld met aan verjaging ondersteunend afschot. 

Daarbij komt alleen de direct aantoonbare vraatschade in aanmerkingen voor een 

vergoeding. Extra arbeid en 5% van het getaxeerde bedrag (eigenrisico met een 

drempel van € 250) worden beschouwd als het normale bedrijfsrisico waartoe een 

zekere mate van schade door in het wild levende dieren behoort, en komen 

derhalve niet in aanmerking voor een vergoeding. 

 

De provincie is bevoegd orgaan voor het afgeven van ontheffingen in het kader 

van beheer en schadebestrijding. Om in aanmerking te komen voor een 

schadevergoeding van het Faunafonds moet een ontheffing voor afschot ter 

ondersteuning van de verjaging worden aangevraagd. 

 

FrieslandCampina is voornemens om met ingang van 2011 maatregelen te nemen 

om de salmonella incidentie terug te dringen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn 

van salmonellabesmetting in de zuivelketen, de route via ganzen is daar mogelijk 

één van. Ik ga er vanuit dat de zuivelsector erin zal slagen de veiligheid van de 

zuivel te blijven waarborgen. De veronderstelde relatie met salmonella in de melk 

en ganzen is voor mij  mede gezien de komende inzet van de zuivelsector 

onvoldoende om op dit moment nader onderzoek hiernaar te verrichten. De 

ganzengebieden zouden bijvoorbeeld gemiddeld ook vochtiger kunnen zijn dan 

andere gebieden, of een andere bodemfauna hebben. Mocht er wel een verband 

bestaan dan is dat niet op voorhand een reden om de ganzen extra te bejagen en 

verjagen. 

 

De ganzenproblematiek in zijn geheel en dus ook de hieraan gerelateerde 

problemen van boeren hebben mijn volledige aandacht. Momenteel beraad ik mij, 

samen met de provincies die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ganzen 

over mogelijke aanpassingen van het ganzenbeleid. Het spreekt voor zich dat ook 

uw brief hierbij betrokken wordt. 
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