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Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS 
op grond van artikel 46 van het Regiement van Orde betreffende aanwijzing nijlgans en 
verwilderde gans. 

Geacht college. 

Onlangs heeft u een aanwijzing verleend voor het doodschieten van nijlganzen en 
verwilderde ganzen. Deze maatregel vloeit voort uit het ganzenakkoord. 

Uit divers onderzoek blijkt dat de concurrentie van de nijlgans met inheemse soorten 
slechts gering is, en niet groter dan de concurrentie tussen inheemse soorten 
onderling. Het gedrag heeft niet geleid tot afname van de betreffende inheemse 
soorten.\ ^ 

De verwilderde gans is niets meer en niets minder dan een gedomesticeerde en 
weer verwilderde grauwe gans. Om deze soort als een 'ongewenste exoot' te 
beschouwen is volgens ons dan ook zeer discutabel. 

Graag stellen wij u de volgende vragen. 

1. Kunt u uiteenzetten waarom u nijlganzen en verwilderde ganzen als exoten 
blijft beschouwen, ook al zijn zij inmiddels onomkeerbaar onderdeel van de 
Nederlandse fauna? 

2. Kunt u uiteenzetten op welke wijze nijlganzen en verwilderde ganzen volgens 
u inheemse soorten in de verdrukking brengen? Op basis van welke 
veldonderzoek of wetenschappelijke bronnen Is deze aanname gebaseerd? 

3. Welke alternatieven zijn uitgeprobeerd om de nijlganzen en verwilderde 
ganzen te bewegen zich naar andere percelen te verplaatsen en wat was de 
uitkomst van deze werkwijze? Waarom acht u het verplicht stellen van 
alternatieve verjagingsmethoden niet afdoende om eventuele overlast te 
beperken? 

4. Waarom is gekozen voor het gebruik van lokganzen? Hoe wordt voorkomen 
dat door de inzet van lokganzen juist meer ganzen naar het gebied worden 
gelokt, met mogelijk meer schade tot gevolg? 

5. In uw aanwijzing geeft u het 'voorkomen van belangrijke schade aan 
gewassen' als motivering. Nijlganzen richten echter nauwelijks schade aan^. 

' https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13243/Exoten Pieterse Tamisl.Ddf?seauence=l 

'https://www.sovon.nl/nl/soort/1700 

'http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/eroninRen-opent-iacht-op-de-niileans-12855533.html 



Acht u het dan toch gerechtvaardigd om de ganzen te doden en waarom? Is 
een schadevergoeding in deze niet afdoende en kunt u dit toelichten? 

Met vriendelijke groet, 

Ankie Voerman 
Partij voorde Dieren 


