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Geachte voorzitter, 

 

Hartelijk dank voor deze gelegenheid om ons hoger beroep nog kort nader toe te lichten. Ik zal 

hierbij reageren op het verweerschrift van 8 maart 2018.  

 

Ontbreken limieten 

De ontheffing gaat volgens ons verder dan strikt noodzakelijk is doordat er geen limieten zijn gesteld 

aan het aantal te schieten ganzen per verjaagactie en het aantal uitvoerders. Daarmee laat GS dus 

volledig aan de uitvoerder over hoeveel ganzen er geschoten moeten worden per verjaagactie. Het 

staat vast dat niet meer ganzen gedood mogen worden dan noodzakelijk is, maar als niet 

gekwantificeerd wordt wat dit dan in aantallen inhoudt wordt geen duidelijkheid geboden.  

Dat het stellen van limieten wel degelijk relevant is, blijkt uit het feit dat ook andere provincies dit 

opnemen in voorschriften van soortgelijke ontheffingen. Zo stelt de provincie Zeeland bijvoorbeeld in 

haar ontheffingen voor verjagend afschot van kolganzen en grauwe ganzen in de winterperiode dat 

er per 3 hectare schadeperceel maximaal 3 jachtaktehouders gebruik mogen maken van de 

ontheffing en dat er per verjaagactie maximaal 2 ganzen schoten mogen worden.  

 

Koppeling met concrete dreiging van belangrijke schade 

Uit het faunabeheerplan is niet op te maken voor hoeveel schade grauwe ganzen en kolganzen in de 

winterperiode hebben veroorzaakt aan percelen met kwetsbare gewassen. In de in het 

faunabeheerplan genoemde totaalbedragen, waar ook in het verweerschrift nogmaals op gewezen 

wordt, is immers ook de schade aan overjarig grasland inbegrepen en bovendien is in deze totalen 

geen onderscheid te maken tussen gevallen van belangrijke en onbelangrijke schade. Alleen figuur 

6.2 geeft voor één winter aan wat de schade per soort en per gewas is en daaruit blijkt een 

schadebedrag van minder dan € 4.000 veroorzaakt door kolganzen op percelen met kwetsbare 

gewassen.  

Slechts de aanwezigheid van grauwe ganzen en kolganzen in de winter betekent niet dat zij overal 

voor schade aan kwetsbare gewassen kunnen zorgen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 

dat het geen wet van meden en perzen is dat ganzenvraat uiteindelijk overal leidt tot evenredige 

inkomstenderving1.  

Uit de schadegegevens van het faunafonds blijkt dat kolganzen in de periode vanaf 2013 slechts 

enkele keren voor belangrijke schade gezorgd hebben, dit betrof steeds wintergraan of nieuw 

ingezaaid grasland. Er is niet onderbouwd dat in alle wildbeheereenheden en voor alle percelen met 

kwetsbare gewassen sprake is van een concrete dreiging van belangrijk schade. Een treffende en 

nauwkeurige motivering van de ontheffing ontbreekt.  

  

 

                                                           
1 Fxt  et al., 2017, Agriculture and herbivorous waterfowl: A review of the scientific basis for improved 
management. Biological Reviews 92(2): 854-877.  



 
 

 

Lokganzen 

GS verwijst in haar verweerschrift naar het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden wat 

betreft het gebruik van lokmiddelen. Dit is echter niet relevant omdat het in de aangehaalde 

paragraaf van dit rapport gaat over akoestische lokmiddelen terwijl in de ontheffing het gebruik van 

dode of nagemaakte vogels wordt toegestaan. Dat zijn dus geen akoestische lokmiddelen. Bovendien 

bepaalt de Raad voor Dierenaangelegenheden niet of bepaalde middelen kunnen of mogen worden 

ingezet, maar geven zij in het betreffende rapport alleen een beschouwing op een aantal hulp-, vang- 

en dodingsmiddelen vanuit het oogpunt van ethiek en dierenwelzijn. Dat het mogelijk is om ganzen 

te lokken met lokvogels staat niet ter discussie, het gaat om de vraag of dit noodzakelijk is bij het 

ondersteunend afschot voor verjaging en volgens ons is dat niet het geval. Ook het faunabeheerplan 

(blz. 93) wekt niet de indruk dat lokvogels nodig zijn om tot minder schade te komen aangezien hier 

wordt aangegeven dat de inzet van lokkers van belang is vanwege de “bijdrage aan het 

vereenvoudigen van het bemachtigen van ganzen”. Dit geldt ook voor informatie op de website van 

de Nederlandse Jagersvereniging over het gebruik van lokganzen. Zo staat hier aangegeven2: 

Het belangrijkste wat we met de lokstal suggereren is: veiligheid en voedsel. Als rondvliegende 

ganzen soortgenoten op het land zien staan, betekent dat voor hen veiligheid en voedsel. 

[…] 

Jagen met de lokstal is eigenlijk de enige manier om op een nette manier flinke aantallen ganzen te 

schieten. 

Ook dit wijst er dus op dat lokvogels nodig zijn om ganzen te lokken en er zo veel mogelijk te schieten 

en niet om ganzen te verjagen ter voorkoming van schade.  Door het gebruik van lokganzen toe te 

staan, gaat de ontheffing ten onrechte verder dan strikt noodzakelijk is en de rechtbank heeft dit 

onderdeel van de ontheffing ten onrechte niet vernietigd.  

 

 

                                                           
2 https://www.jagersvereniging.nl/jagen/de-jachtpraktijk/tips-voor-ganzenbejaging/  

https://www.jagersvereniging.nl/jagen/de-jachtpraktijk/tips-voor-ganzenbejaging/

