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aanvullende beantwoording schriftelijke vragen Partij voor de 
Dieren aangaande vergassen van ganzen 
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ec 
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Geachte mevrouw Voerman en mevrouw De Wrede, 

Bij brief van 12 juni 2015 stelde u schriftelijke vragen aangaande het vergassen 
van ganzen. Wij hebben bij brief van 30 juni 2015 uw vragen beantwoord met 
uitzondering van vraag 11. Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de beantwoording 
op deze vraag. Het antwoord heeft met name betrekking op ganzen die in de 
zomer in Groningen voorkomen omdat uw vragen betrekking hadden op het 
vergassen van ganzen. Indien u tevens meer informatie wenst over trekganzen 
dan kunt u zich richten tot de behandeld ambtenaar. 

Vraag 11. Kunt u ons een overzicht geven van het aantal ganzen in onze 
provincie? Kunt u ons laten zien wat de groei is van de populatie over de afgelopen 
tien jaar en wat de resultaten zijn van het beheer tot nu toe? Kunt u ons vertellen 
hoeveel schade veroorzaakt door ganzen er is geclaimd over de afgelopen tien 
jaar? Kunt u ons dat doen toekomen als overzicht per jaar? Kunt u aangeven waar, 
hoeveel en welke soort ganzen zijn gedood in de afgelopen periode sinds het 
ingaan van het ganzenakkoord (oktober tot heden)? 

Antwoord: 
Het aantal ganzen dat in onze provincie voorkomt varieert sterk. In figuur 1 en 2 
(zie de bijlage) zijn de aantallen grauwe ganzen en kolganzen in onze provincies 
in een grafiek weergegeven. Daarnaast zijn er in de winterperiode nog enkele 
tienduizenden brandganzen in onze provincie. In de zomer is het aantal 
brandganzen slechts enkele tientallen. In figuur 3 is te zien hoe de populatie 
broedende grauwe ganzen zich heeft ontwikkeld vanaf 2004. Te zien is dat het 
aantal broedparen grauwe ganzen fors is toegenomen. 

Het beheer van jaarrond verblijvende ganzen is in Groningen zeer gering geweest. 
Dit is ook terug te zien in figuur 4 waaruit blijkt dat afschot van ganzen in de zomer 
tot op heden minimaal is geweest. De zomer van 2015 is de eerste zomer waarin 
het beheer op de nieuwe wijze wordt uitgevoerd zoals afgesproken in het 
Groninger ganzenakkoord. 

De schade verschilt door de jaren heen (figuren 5. en 6.). De afgelopen jaren lijkt 
de schade niet veel toe te nemen. Wel zien wij dat het aantal zomerganzen toe 
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neemt. Op langer termijn venwactiten wij dan ook een toename in de schade. 
Daarom zijn er binnen het kader van het Groninger ganzenakkoord nieuwe 
afspraken gemaakt over het beheer van onze jaarrond verblijvende ganzen. 

Op 15 december 2014 hebben wij een nieuwe ontheffing aan de 
Faunabeheereenheid afgegeven. Het is voor ons daardoor niet mogelijk om de 
gegevens voor de periode oktober tot heden te leveren. Daarom hieronder enige 
informatie over de periode 15 december 2014 tot heden. 
In deze periode zijn er 1176 ganzen geschoten, 741 grauwe ganzen, 231 
kolganzen en 204 brandganzen. De meeste ganzen zijn geschoten in gebieden op 
de lijn Groningen-Schildmeer-Dollard. Daarnaast heeft er afschot plaats gevonden 
in de omgeving van het Lauwersmeer. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

Bijlagen: 

secretaris. 
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Bijlage grafieken en tabellen aantal ganzen en landbouwschades. 
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Fig. 1. Aantallen getelde grauwe ganzen In de provincie Groningen van juli tot juni In de periode 2002-2011 (Bron: 
Watervogels in Nederland, Sovon - RIZA) 
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Fig 2. Aantallen getelde kolganzen In de provincie Groningen van juli tot juni In de periode 2002-2011 (Bron: 
Watervogels van Nederland Sovon- RIZA) 



Grauwe gans Groningen 
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Fig. 3. Aantal broedparen Grauwe gans (Bron: Sovon, zie Manen, Y.J. van en B. Vosiamber, 2013) 
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Overzicht afschot overzomerende ganzen 2005-2014 Fbe-Groningen 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal acties 4 33 43 50 76 104 270 267 769 199 
Aantal geschoten grauwe ganzen 11 59 78 152 100 150 430 381 244 193 
Aantal geschoten brandganzen nvt nvt nvt nvt 0 3 6 14 72 33 
Aantal geschoten kolganzen nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 0 0 1 

Fig. 4. Overzicht geschoten overzomerende ganzen 2005-2014 (Bron: Faunabeheereenheid) 
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ganzenschade zomer Groningen 
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Fig. 5. Getaxeerde schade door stand- en trekganzen (Bron: Faunafonds) 
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zomerschade grauwe gans en brandgans provincie Groningen 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

grauwe gans 961 248 6.095 332 7.045 8.970 1.387 6.222 6.902 8.758 1.666 3.907 5.417 
brandgans 428 241 0 0 3.360 7.048 14.734 756 0 2.527 5.020 6.894 1.493 
totaal 1.389'^ 489'^ 6.095332'^ 10.405'^ 16.018^ 16 121' 
Fig. 6. zomerschade grauwe gans en brandgans (Bron: Faunafonds) 
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