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Groningen, 12 juni 2015 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van ex 
artikel 46 RvO betreffende het vergassen van ganzen 

Geacht college. 

De Europese Commissie geeft vanaf 1 Juni 2015 toestemming aan de provincies om ganzen te doden door 
middel van vergassing.' 

Ook uw college heeft aangegeven vergassen van ganzen toe te staan, indien een aanvraag hiervoor 
binnenkomt. Dat zal dan mogelijk voor het eerst in 2016 plaatsvinden. 

Op de site van de Provincie Groningen wordt de visie van de Partij voor de Dieren bevestigd, namelijk dat het 
afschieten en vergassen van ganzen zinloos is. "Massaal afschieten of vergassen is niet ons antwoord. Al was 
het maar omdat de populaties zich daarna snel herstellen."" 

Een onderzoek van Sovon bevestigt het te verwachten resultaat: een snel herstel van de populatie bij afschot 
of vergassing. Zij raadt alternatieve methodes aan. 

De dierenbescherming ziet het vergassen van ganzen als een "lang lijden, voordat ze uiteindelijk sterven" 

Wij stellen u daarom de volgende vragen: 

1. Huldigt uw college nog steeds het standpunt om, indien daar een aanvraag voor binnenkomt, ganzen 
in de periode van de rui te laten vangen en doden door middel van vergassing met CO^? Heeft u het 
voornemen om deze vorm van doding toe te staan vanaf het voorjaar van 2016? 

2. Zo Ja, hoe verhoudt zich dat tot de opmerking op de site van de Provincie Groningen: "Massaal 
afschieten of vergassen is niet ons antwoord. Al was het maar omdat de populaties zich daarna snel 
herstellen."" ? 

3. Bent u het met de dierenbescherming eens dat de vergassing van ganzen een lang lijden tot gevolg 
heeft? Zo Ja, hoe rechtvaardigt u uw keuze hiervoor? Zo niet, kunt u dat toelichten? 

4. Het draagvlak voor het vergassen van ganzen lijkt bij de Groningse bevolking klein. Bij een poll van het 
Dagblad van het Noorden, waaraan ruim 1300 Groningers meededen, noemde bijna drie kwart van 
hen de vergassing van ganzen "beestachtig"."' Dit college zegt te luisteren naar haar bevolking. Vindt u 
draagvlak bij de bevolking ook hier belangrijk en zo Ja, wat gaat u daarmee doen? Zo nee, waarom 
niet? 

5. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ganzen vaak afkomen op het eiwitrijke raaigras in onze provincie. 
Erkent u dat de combinatie van natte natuur en raaigras voor ganzen zeer aantrekkelijk is en de reden 
van hun hoge aantallen? Bent u bereid om het probleem meer bij de bron aan te pakken, namelijk, 
het verminderen van voor ganzen aantrekkelijke graslanden? Zo Ja, op welke wijze? Het toenemen van 
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6. de melkveestapel in onze provincie zou kunnen leiden tot een toename van raaigras landerijen en dus 
weer meer ganzen aantrekken. Erkent u deze oorzaak-gevolg relatie en welke consequenties trekt u 
hieruit? 

7. In september 2012 is door de Provincie Groningen in het natuurgebied Tetjehorn bij Overschild een 
experiment gestart om de overlast van ganzen in landbouw- en natuurgebieden op een 
diervriendelijke manier aan te pakken."" Door onderzoeker Sovon is in het rapport"'" aangegeven dat 
er meer tijd nodig is om dit onderzoek met wat aanvullende maatregelen op de juiste wijze af te 
ronden. Heeft de provincie die tijd aan Sovon gegund? Zo ja, wat was het resultaat en wat waren de 
aanbevelingen van Sovon? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen? 

8. Mocht u alsnog besluiten tot het toestaan van het vergassen van ganzen, wie betaalt daarvoor dan de 
kosten? Als de provincie dit moet betalen, uit welk budget moet dat worden betaald? 

9. Heeft u gehoord van de zogenaamde nekkenbreker voor ganzen, een apparaat dat onder andere in de 
provincie Gelderland wordt gebruikt"" ? Bent u van plan om dit voorwerp toe te staan voor het doden 
van ganzen in onze provincie? 

10. Omdat de ganzenpopulatie als een g roeiend probleem wordt ervaren, zou het in leven houden van 
haar natuurlijke vijanden des te belangrijker geacht moeten worden. In de lente editie van Golden 
Raand, een kwartaalblad van het Groninger Landschap, stelt Kees Koffijberg van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland dat ganzenpopulaties zich stabiliseren, onder andere omdat op een 
bepaald moment alle veilige broedplekken bezet zijn. Waar predatiedruk hoog is, maken ganzen 
weinig kans, aldus Koffijberg (biz. 13). Op biz. 7 vinden we in deze Golden Raand dat bij de 
Lettelberterpetten vossen alle twintig nesten hebben opgeruimd. Bent u het met de Partij voor de 
Dieren eens dat het tegelijkertijd bejagen van vossen en ganzen ineffectief is en te denken geeft over 
onderliggende motieven? 

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) ? 

Met vriendelijke groet. 

Ankie Voerman Kirsten de Wrede 
Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 
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' http://www.europadecentraal.nl/commissie-gee1t-toestemming-voor-het-vergassen-van-ganzen/ 

" http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/ltem/diervriendeliji<-
experiment-voor-natuuriijk-evenwicht-ganzen/ 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/beheer-van-zomerganzen-de-provincie-utrecht  
" https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/dierenbescherming- 
pleit-voor-alternatieven-vergassing-ganzen 
" http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/ltem/diervriendeliJk- 
experiment-voor-natuurlijk-evenwicht-ganzen/ 
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Nederlanders hebben veel te veel 
vrije dagen 
Nederlanders werken het minste uren per jaar, vooral in 
mei door vakantie en feestdagen 
Uitslag vorige stelling: Ganzen vergassen is beestach
tig 

Aantal stemmers: 1349 
Stem via www.dvhn.nl. 

"" http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/ltem/diervriendelijk- 
experiment-voor-natuurlijk-evenwicht-ganzen/ 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-70_Tetjehorn.pdf 

http://www.dvhn.nl
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'* http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2093433/Geen-pottenkijkers-bij-nekken-breken-van-ganzen 


