
Haarlem, 10 december 2013

Vragen van mevrouw I. Zaal (D66), inzake ganzenakkoord van 
tafel 
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De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-
Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 2 december 2013 
door het lid van Provinciale Staten, mevrouw  
I. Zaal (D66), de volgende vragen bij Gedeputeerde 
Staten zijn ingekomen.

Inleiding:

Met verbazing namen wij kennis van het pers-
bericht1) van de Provincie Noord-Holland vandaag 
waarin bericht werd dat het ganzen akkoord van 
tafel is. In oktober maakt het IPO bekend2) dat het 
ganzenakkoord definitief was. Nu blijkt er toch 
geen unaniem draagvlak voor de uitvoering. 

Ganzen horen in ons land. Ganzen veroorzaken 
echter ook ecologische schade in natuurgebieden 
en economische schade voor agrariërs. Tevens is 
het verkleinen van de ganzenpopulaties in een 
zone van 20 km rond Schiphol van groot belang 
voor het beperken van het aantal vogelaan-
varingen. Daarover hebben maatschappelijke 
organisaties en overheden recent een landelijk 
ganzenakkoord3) afgesproken.

Door het sneuvelen van het akkoord zal er decen-
traal verder gekeken gaan worden, welke onder-
delen van het ganzenakkoord in iedere provincie 
kunnen worden geïmplementeerd. De winterrust 
lijkt nu niet ingeluid te kunnen worden in alle 
regio’s. Aangezien ganzen de provinciegrenzen 
vanuit de lucht niet kunnen waarnemen, hebben 
wij hier zorgen over vanuit het belang van de 
dieren.
De landelijke financiële afspraken in het kader 
van het ganzenakkoord, zoals de subsidieregeling 
voor rustgebieden en de overgangsregeling, komen 
te vervallen. Hierover maken wij ons zorgen 

vanuit het belang van de agrariërs. En welke 
gevolgen zijn er voor de vliegveiligheid rond 
Schiphol?

Gedeputeerde Jaap Bond stelt in het persbericht 
dat hij er vertrouwen in heeft dat hij met zijn 
Noord-Hollandse partners verder kan gaan. D66 
wil graag meer informatie hoe dit op korte 
termijn zeker gesteld kan worden.

Vragen:

1  Hoe komt het dat er nu opeens geen unaniem 
draagvlak meer is voor de uitvoering? 

2  Klopt het dat de winterrust nu niet in alle 
provincies op 1 januari van kracht wordt? 
Wordt de winterrust wel van kracht in Noord-
Holland?

3  Welke gevolgen heeft het vervallen van de 
landelijke financiële afspraken voor de 
agrariërs?

4  Welke gevolgen heeft het vervallen van de 
landelijke aanpak voor de vliegveiligheid in 
de regio Schiphol?

5  Op welke termijn kunt u met de Noord-
Hollandse partners afspraken maken over te 
implementeren onderdelen van het ganzen-
akkoord?

6  Welke onderdelen denkt u ongewijzigd te 
kunnen gaan uitvoeren en welke niet? 

7  Is het mogelijk om op provinciaal niveau ook 
tot goede financiële afspraken te komen voor 
schadecompensatie aan agrariërs? Is daar 
extra budget voor nodig?

8  Is het überhaupt mogelijk om op provinciaal 
niveau tot afspraken te komen die het pro-
bleem van ganzenoverlast kunnen oplossen? 
Zo nee, welke inspanningen gaat het college 
verrichten om toch landelijke afspraken over 
de ganzenproblematiek te bereiken?

1)  http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/   
     Ganzenakkoord-van-tafel.html
2)  http://www.ipo.nl/publicaties/ganzenakkoord-treedt- 
     definitief-1-januari-2014-werking
3)  http://www.ipo.nl/publicaties/ganzenakkoord-treedt- 
     definitief-1-januari-2014-werking
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Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt 
als volgt:

Vraag 1:
Hoe komt het dat er nu opeens geen unaniem 
draagvlak meer is voor de uitvoering? 

Antwoord 1:
In de afgelopen weken zijn twee belangrijke 
pijlers die aan het ganzenakkoord ten grondslag 
lagen, weggeslagen. Ten eerste heeft het mini-
sterie van I&M duidelijk gemaakt dat het nog 
zeker tot medio 2015 zal duren alvorens de 
Europese en landelijke toelatingsprocedures voor 
het landelijk gebruik van het middel CO2, 
afgerond zullen zijn. Dit is een flinke vertraging 
ten opzichte van eerdere berichten, waarin werd 
uitgegaan van de inzet van CO2 in 2014. Mede om 
deze reden stelde LTO Nederland tijdens het 
bestuurlijk overleg van 2 december jl. de in het 
ganzenakkoord afgesproken winterrust ter 
discussie. De andere G7-partners steunden dit 
standpunt van LTO Nederland echter niet. Voor 
de IPO-delegatie (die bestond uit de Noord-
Hollandse en Friese gedeputeerden Bond en 
Kramer) was dit aanleiding om te concluderen 
dat de uitvoering van het ganzenakkoord op 
onvoldoende draagvlak kon rekenen. Aangezien 
de provincies per 2014 financieel verantwoorde-
lijk worden voor de uitkeringen van het Fauna-
fonds, kunnen wij het ons niet permitteren om 
de uitvoering van afspraken over de ganzen-
problematiek te laten stagneren doordat onze 
gesprekpartners in de G7 geen unaniem geluid 
laten horen.

Vraag 2:
Klopt het dat de winterrust nu niet in alle 
provincies op 1 januari van kracht wordt? Wordt 
de winterrust wel van kracht in Noord-Holland?

Antwoord 2:
Nu het ganzenakkoord van tafel is, zijn wij niet 
langer gebonden aan enige afspraak in dit 
akkoord. De provincies zijn nu aan zet om, zowel 
afzonderlijk als in samenwerking via het Inter-
provinciaal Overleg, keuzes te maken om de 
ganzenproblematiek aan te pakken. Ons college 
zal hierover op korte termijn, naar verwachting 
in januari / februari 2014, nadere besluiten 
nemen en uw Staten hierover informeren. Bij de 
voorbereiding van deze besluiten zullen wij 
advies vragen aan de lokale partijen die ook in de 
G7 vertegenwoordigd waren. Op de inhoud van 
deze besluitvorming willen wij niet vooruitlopen, 
maar in algemene zin zal ons uitgangspunt zijn 
dat wij streven naar maximale mogelijkheden 
om de ganzenpopulatie te reduceren en de finan-
ciële lasten van het Faunafonds beheers baar te 
houden (zie ook ons antwoord op vraag 3). Op dit 
moment zijn ontheffingen van kracht zonder 
winterrust. 

Vraag 3:
Welke gevolgen heeft het vervallen van de lande-
lijke financiële afspraken voor de agrariërs?

Antwoord 3:
Hierover hebben wij nog geen besluiten genomen. 
Ons college constateert dat de kosten voor de 
tegemoetkomingen in faunaschade die aan 
agrariërs worden uitgekeerd, de laatste jaren zeer 
snel stijgen. Deze trend zal doorzetten wanneer 
niet wordt ingegrepen (zie figuur). 
 

Aangezien de provincies per 2014 deze kosten 
dragen acht ons college het wenselijk om, zowel 
zelfstandig als in IPO-verband, maatregelen te 
nemen om deze kosten te reduceren. Wij zullen, 
als onderdeel van ons besluit begin 2014, inzichte-
lijk maken welke maatregelen wij nemen, welke 
gevolgen dat heeft voor de tege moetkomingen die 
wij uitkeren aan agrariërs en in hoeverre via de 
begrotingscyclus aan uw Staten een verzoek om 
aanvullende middelen zal worden gedaan.

Vraag 4:
Welke gevolgen heeft het vervallen van de lande-
lijke aanpak voor de vliegveiligheid in de regio 
Schiphol?

Antwoord 4:
Geen. Het convenant van de Nederlandse Regie-
groep Vogelaanvaringen (NRV), dat ook door ons 
college is onderschreven, is onverminderd van 
toepassing. De uitvoering van dit convenant 
staat los van het ganzenakkoord. De acties die in 
dit convenant zijn afgesproken, worden voort-
varend uitgevoerd. Het aantal baankruisingen 
van ganzen bij Schiphol is in 2012 gedaald ten 
opzichte van eerdere jaren. 

Vraag 5:
Op welke termijn kunt u met de Noord-Hollandse 
partners afspraken maken over te implementeren 
onderdelen van het ganzenakkoord?

Antwoord 5:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 6:
Welke onderdelen denkt u ongewijzigd te kunnen 
gaan uitvoeren en welke niet? 



Antwoord 6:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 7:
Is het mogelijk om op provinciaal niveau ook tot 
goede financiële afspraken te komen voor schade-
compensatie aan agrariërs? Is daar extra budget 
voor nodig?

Antwoord 7:
Zie onze antwoorden op de vragen 2 en 3.

Vraag 8:
Is het überhaupt mogelijk om op provinciaal 
niveau tot afspraken te komen die het probleem 
van ganzenoverlast kunnen oplossen? Zo nee, 
welke inspanningen gaat het college verrichten 
om toch landelijke afspraken over de ganzen-
problematiek te bereiken?

Antwoord 8:
Hoewel landelijke afspraken onze voorkeur 
hadden, zijn dergelijke afspraken niet zinvol als 
het draagvlak voor de uitvoering ervan ontbreekt. 
Nu dat het geval is gebleken, hebben wij er ver-
trouwen in dat wij op provinciaal niveau goede 
besluiten kunnen nemen. Waar mogelijk en 
wenselijk, zoeken wij via het IPO – met name bij 
de provincies met de grootste ganzenproblema-
tiek – afstemming met andere provincies. Zo 
zullen wij ons gezamenlijk blijven inzetten voor 
een snelle toepassing van het middel CO2 en 
nemen wij gezamenlijk besluiten over de hoogte 
van vergoedingen die via het Faunafonds worden 
uitgekeerd.
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