
12. Rondvraag ged. Rommel  n.a.v. goedkeuring faunabeheerplan Ganzen 

Er is afgelopen maanden veel gediscussieerd over het faunabeheerplan ganzen en de FBE had eerder 

ook een ander plan ingediend dat door GS is afgewezen. Nu ligt er een plan waarvan velen zeggen 

dat het niet tot het gewenste resultaat gaat leiden, namelijk daling van het aantal ganzen en 

daardoor daling van de enorme schade die zij aanrichten op vele plaatsen in Noord-Holland.  

Wij hebben daarover een aantal vragen aan GS: 

1. Inkorten van de winterrust zou de effectiviteit van het beheer enorm geholpen hebben, 

vernemen wij van experts. Waarom was GS niet bereid de winterrust in te korten? 

2. Het afschieten van ganzen mag en door gebruik van lokmiddelen zoals fluitjes en lokganzen 

zou dat veel effectiever worden volgens experts omdat de ganzen dan beter binnen bereik 

van de jager komen. Waarom is GS niet bereid het gebruik van lokmiddelen zoals fluitjes toe 

te staan? 

3. Vele lokale fracties van CDA (28) en VVD (27) in Noord-Holland hebben reeds in juni 2020  

een brief aan GS gestuurd waarin zij aangeven dat er in hun gemeente toenemende schade 

ontstaat door de enorme ganzenpopulatie en waarin zij GS oproepen om samen met 

verschillende partijen te zoeken naar meer mogelijkheden om de ganzenpopulatie te 

verlagen. Verder vragen zij om het eigen risico niet te verhogen totdat de ganzenpopulatie 

terug is gebracht tot het afgesproken niveau van 2005.  Waarom is GS niet bereid om te 

luisteren naar deze breed ondersteunde oproep aangaande deze twee punten?  Wat heeft u 

geantwoord aan de inzenders van de brief?  

4. Wij begrijpen niet dat GS blijft kiest voor een beleid waarvan op voorhand wordt gezegd dat 

het niet voldoende effectief zal zijn om de ganzenpopulatie substantieel te reduceren. Wat is 

de barrière waardoor u die stap naar een effectief ganzenbeheerplan niet kunt maken?   

5. Aanvullende vraag op basis van actualiteit. 

Vrijdag werd bekend dat telers uit Westfriesland met eigen ganzenplan en project komen om 

biodiversiteit te verbeteren, schade door ganzen te verminderen en de weidevogelstand te 

verhogen. ‘’Fauna in evenwicht’’. Ganzen hebben namelijk een zeer negatief effect op 

biodiversiteit en weidevogelaantallen. En broccolitelers in Westfriesland zijn ten einde raad 

omdat veel broccoli door de ganzen wordt vernield. Bent u bereid serieus naar dat 

ganzenplan te kijken en de telers te stimuleren en faciliteren om ermee aan de slag te gaan?  

 

Extra Rondvraag voor Ester Rommel aangaande stuk …. Beheerplan Zeevang 

Het blijkt dat Ganzen in Zeevang zoveel schade aanrichten dat er nauwelijks voldoende 

voedsel overblijft voor andere dieren en dat het land zo kaal is dat dat ook een negatief effect 

heeft op insectenpopulatie.  

1. Kan er onderzocht worden of de overbevolking van ganzen in de Zeevang de 

instandhoudingsdoelen van de andere soorten niet in gevaar brengt?  

2. Nu blijkt dat het beheerplan Zeevang een directe relatie heeft met het welslagen van het 

faunabeheerplan Gans zou ook het beheerplan Zeevang over drie jaar geëvalueerd en 

opnieuw bekeken moeten worden, net als het Faunabeheerplan Gans. Gedeputeerde bent 

u bereid om dat vast te leggen en beheerplan Zeevang over drie jaar opnieuw te bekijken?  

 


