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Geachte commissie, 

 

Hierbij wil ik graag een aantal punten uit ons bezwaar tegen de opdracht voor het vergassen van ganzen en 

onze reactie op het verweerschrift toelichten.  

 

1. Ontbrekend nieuw faunabeheerplan 

In ons bezwaarschrift hebben wij aangegeven het te betreuren dat er geen nieuw faunabeheerplan is 

opgesteld. Verweerder geeft aan dat het vigerende faunabeheerplan op grond van het overgangsrecht geldt 

als goedgekeurd faunabeheerplan op grond van de Wet natuurbescherming. In het vigerende 

faunabeheerplan wordt echter nauwelijks ingegaan op het vergassen als methode voor de uitvoering van het 

voorgestelde beheer. Wij begrijpen dat het GS vrij staat om, ook zonder onderbouwing in de vorm van een 

nieuw faunabeheerplan, een opdracht te geven op grond van artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming. 

Maar wat ons betreft zou GS er goed aan doen om tot een meer samenhangen en gecoördineerde aanpak te 

komen om de schade te reduceren. In plaats van de focus te leggen op het benutten van zo veel mogelijk 

maatregelen om tot minder ganzen te komen.  

 

2. Risico verstoring van andere soorten 

In ons bezwaar hebben wij aangegeven dat de opdracht voor het vergassen van ganzen grote risico’s met 

zich mee brengt voor verstoring van andere soorten en hiermee in strijd is met een aantal bepaling uit de 

Wet natuurbescherming. In het verweerschrift merkt verweerder hierover op dat de zorgplicht niet van 

toepassing is op de te doden ganzen zelf door het geven van de opdracht. En dat verstoring van andere 

soorten onontkoombaar is, maar dat hier bij het verlenen va de opdracht rekening mee is gehouden. Wij 

kunnen uit de opdracht echter in zijn geheel niet opmaken waaruit dit laatste blijkt. Zo zijn kwetsbare 

natuurgebieden niet uitgesloten als locaties voor uitvoering van de opdracht.  

 

Wat de Natura 2000 gebieden betreft, geeft verweerder aan dat hiervoor een apart toetsingskader geldt en 

het de verantwoordelijkheid van de uitvoerder zelf is om zo nodig een vergunning aan te vragen. Artikel 2.7, 

lid 2 van de Wet natuurbescherming stelt echter dat het verboden is om zonder vergunning van 

gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de 

habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben 

op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 

Nu heeft GS zelf een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming om activiteiten uit te voeren die in 

strijd kunnen zijn met diezelfde Wet natuurbescherming als toetsingskader. GS zou daarom al bij het geven 

van de opdracht ervoor moeten zorgen dat deze zo geformuleerd is dat strijdigheid met artikel 2.7 t/m 2.9 

van de Wet natuurbescherming is uitgesloten.  

Bovendien stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in haar 

toelatingsbesluit voor DUKE’s Carbon Dioxide dat het gebruik van dit middel uitsluitend is toegestaan op en 

in de omgeving van luchthavens en in landbouwgebieden. De voorliggende opdracht heeft dus ten onrechte 

betrekking op de gehele provincie, inclusief kwetsbare natuurgebieden.   

 



 
 

Wat betreft artikel 3.18 lid 2 van de Wet natuurbescherming dat stelt dat de sterke arm kan worden ingezet 

om toegang tot gronden te verkrijgen voor uitvoering van de opdracht, zijn wij blij dat GS aangeeft dat dit 

artikel niet van toepassing is bij de voorliggende opdracht.  

 

3. Eisen aan uitvoering ontbreken 

In ons bezwaar hebben wij aangegeven dat de Raad voor Dieraangelegenheden heeft benadrukt dat de 

competenties van de uitvoerders van het vangen en vergassen van groot belang zijn om aantasting van 

dierenwelzijn zo minimaal mogelijk te maken. Dit is dus een vereiste om onnodig lijden zoals bedoeld in 

artikel 3.24 lid 1 van de Wet natuurbescherming tegen te gaan. Ook in het toelatingsbesluit voor DUKE’s 

Carbon Dioxide stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden dat het 

gebruik van dit middel uitsluitend is voorbehouden aan ‘professionele toepassers’.  

De voorliggende opdracht kent echter dergelijke randvoorwaarden niet en stelt dat uitvoering van de 

opdracht na schriftelijke toestemming van de FBE mag gebeuren door jachthouders, personen met 

schriftelijke tostemming van de jachthouder, leden van de wildbeheereenheid en personen in het gezelschap 

van al deze personen. Hiermee is de opdracht strijdig met het door de Raad voor Dieraangelegenheden en 

het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gestelde en daarmee met artikel 

3.24 lid 1 van de Wet natuurbescherming.  

 

4. Geen waarborging beëindigen opdracht bij behalen doelpopulaties 

In ons bezwaar stelden wij dat in de toelichting van de voorliggende opdracht slechts gesteld wordt dat deze 

aangepast kan worden als de doelstand bereikt wordt, maar niet dat intrekking ook zal gebeuren. In het 

verweerschrift herhaalt verweerder nogmaals dat intrekken altijd kan gebeuren. Maar dit is nog steeds geen 

garantie dan dit ook zal gebeuren. Bovendien is in de opdracht ook geen rapportageverplichting opgenomen 

over uitvoering van de ontheffing, dus kan GS ook niet bepalen wanneer intrekking of aanpassingen van de 

opdracht aan de orde zou zijn in relatie tot de doelen van de opdracht. Daarmee gaat de opdracht verder 

dan het doel dat hiermee beoogd is en dus verder dan strikt noodzakelijk is .  

 

5. Alternatieven onvoldoende in beschouwing genomen 

In ons bezwaarschrift hebben wij gewezen op wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de 

Dierenbescherming waaruit is gebleken dat alternatieven voor het doden van ganzen nog onvoldoende 

benut worden.  In het verweerschrift herhaalt verweerder dat alternatieven slechts een kortdurend en 

beperkt effect hebben en niet effectief genoeg zijn. Het is echter onduidelijk uit welk onderzoek dit dan is 

gebleken. Ook in het faunabeheerplan ontbreekt inzicht inclusief wetenschappelijke onderbouwing in de 

effectiviteit of ineffectiviteit van alternatieven ten opzichte van populatiereductie of verwijzingen naar 

onderzoeken die dit aantonen. Er is daarom onvoldoende onderbouwd dat er geen betere maatregelen zijn 

voor het terugdringen van de schade dan het vergassen van ganzen.  

 

6. Transitie van de landbouw 

In ons bezwaarschrift benoemden wij dat een structurele oplossing voor het ganzenprobleem alleen 

gevonden kan worden in een transitie van de landbouw. Doordat het agrarisch gebied voor een groot deel 

bestaat uit grasakkers met eiwitrijk Engels raaigras is dit een gedekte tafel voor ganzen. Het terugkrijgen van 

kruidenrijk grasland is vanuit meerdere opzichten nodig. In het verweerschrift geeft verweerder aan dat dit 

soort zaken niet aan haar zijn en dat haar bevoegdheid zich beperkt tot het wel of niet afgeven van een 

opdracht. Het is begrijpelijk dat dit voor de Omgevingsdienst Haaglanden geldt, maar zij opereert namens GS 

en de inrichting, kwaliteit en toekomst van het agrarisch gebied in Zuid-Holland zijn zeker wel een zaak waar 

GS op zou moeten acteren.  


