BRANDBRIEF

Provinciale Staten van provincie Flevoland
Per mail

Ingen/Noordhoek, 16 november 2012
Betreft: Maatregelen tegen ganzenoverlast
CC: Gedeputeerde Staten

Geachte College,
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) hebben al
verschillende jaren de problematiek van het ganzenbeleid onder de aandacht gebracht bij degenen die
verantwoordelijk zijn en waren voor het ganzenbeleid.
Doordat het Rijk dit beleid nu bij de provincies heeft neergelegd, wenden we ons als NMV en NAV nu tot u.
Zoals u weet neemt de ganzenpopulatie de laatste jaren behoorlijk toe. Daardoor wordt ook de schade die
ganzen toebrengen aan landbouwgewassen elk jaar groter en onaanvaardbaarder. Alleen het afschieten van
overzomerende ganzen met de huidige ontheffingen levert onvoldoende resultaat op door de vele welhaast
onoverkomelijke beperkingen die aan de ontheffing verbonden zijn. Daardoor zal de na te streven stand van
de overzomerende ganzen onbereikbaar zijn. Ook het ontbreken van toestemming om schade te mogen
bestrijden in TBO-terreinen heeft een negatief effect op doelmatige schadebestrijding.
De nagestreefde natuurdoeltypen in de natuurterreinen zorgen voor een welhaast ideale broedgelegenheid
voor de ganzen en werken steeds meer in de hand dat de ganzen bij de boeren op het land komen om te
foerageren.
G7 en IPO
Al meer dan een jaar geleden is het G7 akkoord bereikt over de beheersing van het ganzenprobleem. Voor
dit akkoord bestaat binnen de landbouw en de jachtwereld geen draagvlak. Zo is de KNJV vroegtijdig door
haar achterban gedwongen uit het overleg te stappen. Naar wij vernemen zijn er binnen LTO ook veel
kritische opmerkingen geplaatst. Het akkoord wordt dus enkel gedragen door
natuurbeschermingsorganisaties en een beperkt deel van LTO.
Het blijkt dat er verschillende overleggen zijn gevoerd tussen de G7 en het IPO.
Inhoudelijk zijn de NMV en de NAV op geen enkele wijze betrokken geweest bij die overleggen. We vinden
het vreemd dat er nu alleen gekeken wordt naar het geld terwijl agrariërs liever de schade bestrijden dan
schadevergoeding aanvragen. Voorkomen is toch beter dan genezen?? De NMV en de NAV denken dat er
meer mogelijkheden ingezet moeten worden om de populatie te verminderen, schade te voorkomen en de
schade te beperken. Wij roepen u op het ganzenbeleid aan te passen en wel als volgt:
1)

De mogelijkheid creëren om in de winterperiode de populatie van ganzen te verminderen. De G7 vindt
dat er in de winter een rustperiode moet zijn voor ganzen. De NMV en de NAV kunnen instemmen met
een rustperiode van 1 januari tot 15 februari met behoud van de regeling voor vergoeding voor
gewasschade.

In periode 1 januari tot 15 februari zijn de weersomstandigheden voor de ganzen het moeilijkst, de kans
op vorst en sneeuw die het foerageren bemoeilijken is dan het grootst en het voedselaanbod het
geringst.
Omstreeks 15 februari begint de groei van de gewassen op gang te komen en wordt de schade door
het foerageren van de ganzen steeds groter.
Toegang tot de terreinen van de TBO’s teneinde de ganzenstand daar ook te kunnen reguleren is ook
noodzakelijk.
2)

De mogelijkheid creëren om gevangen ganzen door middel van CO2 te vergassen.
De NMV en de NAV vinden dat jagers een hele belangrijke rol spelen in het beheren en bestrijden van
ganzen. Jagers hebben zich goed georganiseerd in WBE-verband en hebben goede relaties met
agrariërs.
Zij zijn de onbetaalde deskundigen die het beleid geheel kosteloos voor de gemeenschap uitvoeren.

3)

Het aangepaste ganzenbeleid voor minimaal 5 jaar invoeren met een tussentijdse evaluatie. Agrariërs
willen zekerheid en duidelijkheid, ze zijn het wachten op een goed werkzaam ganzenbeleid langzaam
meer dan zat.

We wijzen u er op dat de NMV een petitie is gestart over het ganzenbeleid, zie bijlage.
Deze is inmiddels al door meer dan 2000 mensen getekend.
Daarin staan de meeste van de hiervoor genoemde punten benoemd.
De NMV en de NAV hopen dat deze brief voor u aanleiding zal zijn, te gaan werken aan het tot stand
brengen van adequate oplossingen voor het ganzenprobleem. Uiteraard zijn we bereid om hierover met u in
gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Dirk-Jan Schoonman (voorzitter)
www.nmv.nu

Teun de Jong (voorzitter)
www.nav.nl

Bijlage: petitie tegen het falende ganzenbeleid

Correspondentieadres: NMV, De Brenk 1a, 4031 JL Ingen, mail: info@nmv.nu

Bijlage

Petitie
Boeren accepteren het falende ganzenbeleid niet langer
Het ganzenbeleid moet aangepast worden. Doordat de populatie van ganzen enorm hard gegroeid is zijn de
kosten van de schade veel te groot geworden.
De aanpassingen in het ganzenbeleid die de afgelopen maanden zijn genomen, zijn onrechtvaardig. Alleen de
kosten zijn aangepast in het beleid, maar niet de maatregelen die direct nodig zijn om de ganzenpopulatie te
verminderen.
Dit falende beleid zorgt ervoor dat boeren jaarlijks steeds meer overlast ondervinden van de ganzen en dat de
kosten eenzijdig bij hen terecht komen. Daarnaast ondervinden boeren ook de lasten van het terughoudend beleid
voor het toekennen en het uitbetalen van schade door het Faunafonds.

PETITIE

Wij
Boeren en andere betrokkenen

constateren
Boeren en andere betrokkenen constateren dat:
1.

Schade en overlast door ganzen in Nederland blijft toenemen. Deze constatering wordt gedaan
door overheid, ondernemers, jagers, natuurorganisaties en burgers.
2. De kosten van de overlast en schade door de groeiende populatie van ganzen de afgelopen
jaren fors zijn gestegen.
3. Jacht bijdraagt aan de preventie en terugdringing van ganzenschade.
4. De overheid de verantwoordelijkheid van het ganzenbeleid overhevelt naar de provincies maar
daarbij onvoldoende financiële middelen en mogelijkheden tot maatregelen ter beschikking stelt.
5. Voorwaarden in ontheffingen om ganzen te beheren en/of te bestrijden onnodig zijn en de
uitvoering belemmeren.
6. Met de huidige aanpak van het ganzenbeleid de kosten eenzijdig worden neergelegd bij de
boeren.
7. Schade aan oktober-gras door ganzen, niet meer wordt vergoed.
8. Er een heffing van € 300,- wordt ingesteld om een schadeverzoek in te mogen dienen.
9. Begrenzingen van foerageergebieden niet optimaal zijn.
10. De G7 geen werkbare oplossing zal bieden.
11. Het IPO een ontoereikend budget van het Rijk heeft voor schadevergoedingen.
12. Het draagvlak onder boeren en jagers sterk afneemt.

en verzoeken
Boeren en andere betrokkenen verzoeken het ministerie van EL&I:
Het ganzenbeleid zo snel mogelijk aan te passen.
e op een zo kort mogelijke termijn weer beheersbaar te maken.

schadebestrijding.
heid en onnodige belemmeringen geeft
bij het uitvoeren van de ganzenproblematiek.

-gras door ganzen weer te vergoeden.
lige basis, voor zeer lage kosten, het ganzenbeheer en
schadebestrijding uitvoeren.

