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Datum 4 februari 2014
Behandeld door fi¡6 Wallaart

Doorkiesnummer 035-6559707
onderwerp Uniforme en volledige uitvoering van het Ganzenakkoord

Geachte gedeputeerden,

Aanstaande donderdag spreekt u in IPO-verband met elkaar over de provinciale invulling van
het ganzenbeleid. Wij adviseren u hierbij met klem om het zogenaamde Ganzenakkoord over
te nemen. Dit biedt de beste basis voor een effectieve aanpak met breed maatschappelijk
draagvlak.

Afgelopen december werd duidelijk dat één van de G7-partijen, LTO-Nederland, haar
handtekening onder het akkoord introk. Teleurstellend, want het akkoord biedt het best
denkbare perspectief op een oplossing van het ganzenvraagstuk met draagvlak. Kern van het
akkoord was een beleid gericht op het stelselmatig verkleinen van het aantal zomerganzen
gecombineerd met winterrust van 1 november tot 1 maart voor de kwetsbare in ons land
verblijvende winterganzen. De logica achter dit akkoord is even simpel als duidelijk:
gewasschade treedt voornamelijk in de zomet op, terwijl de ganzen die hier in de winter
verblijven een grote internationale natuunruaarde vertegenwoord¡gen, vanwege de vogeltrek.
De gedeelde overtuiging was dat ingrijpen in de zomerpopulatie ook de schadedruk ¡n de
winter en het vroege voorjaar zou verkleinen. Niet voor niets konden natuurbeschermers en
agrariërs elkaar vinden in deze uniforme, landelijke balans tussen schadereductie en
bescherming.

ln bepaalde kringen van LTO is de winterrust onder vuur komen te liggen. Men wil de
winterrust terugbrengen van 4 maanden naar 6 weken. Het behoeft geen betoog dat hiermee
eenzijdig een belangrijke pijler onder het akkoord vandaan gehaald zou worden. Voor de
overgebleven partijen van het Ganzenakkoord - en dan met name voor de
natuurbeschermingsorganisaties - is dit daarom geen begaanbare weg. Evenmin als
bijvoorbeeld een verdubbeling van de doelstand voor zomerganzen een acceptabele weg voor
de landbouw zou zijn geweest.

Langs deze weg doen de natuurorganisaties de samenleving een aanbod. We zijn bereid om
mee te werken aan de integrale uitvoering van een uniform beleid zoals omschreven in het
Ganzenakkoord: bescherming van trekganzen en schade- en aantalreductie van standganzen
in de zomer. Nu zijn de provincies aan zet. Dat het mogelijk is bewijst Zeeland. Deze provincie
heeft het goede voorbeeld gegeven en heeft per 1 november 2013 de winterrustperiode laten
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ingaan. Dit verdient navolging in de rest van Nederland. We roepen u dan ook op om te
komen tot een besluit waarin de winterrust van november tot maart gegarandeerd is, en zo bij
te dragen aan een landelijke uitvoering van het ganzenbeleid.

Pas als er volledig invulling gegeven wordt aan dit deel van het Ganzenakkoord, kunnen de
partijen zich committeren aan het reduceren van standganzen in de zomerperiode. Zonder
winterrust is dit aspect van het Ganzenakkoord maatschappelijk niet aanvaardbaar.

Wij zien het aanstaande overleg als ultieme kans om alsnog uitvoering te geven aan de
essentie van het Ganzenakkoord. We vragen de provincies om deze kans te grijpen en in
samenwerking met elkaar het Ganzenakkoord om te zetten in provinciaal beleid.

We hopen dat u onze adviezen ter harte zult nemen. Wijzijn graag bereid om met u mee te
denken over de verdere uitwerking en invulling van deze onderdelen.

Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel
Algemeen Directeur Natuurmonumenten

Sylvo Thijsen
Directeu r Staatsbosbeheer
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Hank Bartelink
Directeur De 1 2Landschappen

Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming Nederland


