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Aanleiding
In de Natuurvisie 2022, het beleidsdocument van de provincie Drenthe, is het belang aangegeven dat wordt
ingezet op de balans tussen het beschermen en beheren van ganzen. Hierbij gaat het bij beschermen om de
internationale verplichting die Nederland heeft voor trekganzen en bij beheren om het voorkomen van een
verdere stijging van de schadecijfers.
Met het oog op de stijging van de schadecijfers heeft de provincie Drenthe de FBE Drenthe gevraagd om over
het terugdringen van de schade door ganzen afspraken te maken met de in haar bestuur participerende
partijen en deze vast te leggen in een Drents ganzenakkoord.
De FBE Drenthe heeft een Ganzenadviescommissie ingesteld voor een Ganzenakkoord op hoofdlijnen.

Doel
Dit akkoord is bedoeld om gebiedspartijen bij elkaar te brengen om ganzenpopulaties in Drenthe te
beschermen en beheren met als doel om de ganzenpopulatie in Drenthe duurzaam in stand te houden. Dit op
een niveau, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de van nature in Drenthe
voorkomende populaties en de risico’s die daarmee samenhangen.

Wettelijke belangen
Beschermen:
• de internationale verplichting die Nederland heeft voor het beschermen van trekganzen;
• de instandhoudingsdoelstellingen in N2000 gebieden;
• het bereiken en/of handhaven van de gunstige staat van instandhouding van ganzensoorten;
• de zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.
Beheren:
• er is geen andere bevredigende oplossing (escalatieladder);
• ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen;
• ter bescherming van flora en fauna;
• ter bestrijding van overlast;
• ter beperking van de omvang van populaties van invasieve exoten of verwilderde soorten.

Kader
Voor het beschermen en beheren van ganzen in Drenthe zijn de volgende kaders van toepassing.
• De Wet natuurbescherming (Wnb) (medio 2023 opgenomen in de Omgevingswet);
• De Provinciale Omgevingsverordening provincie Drenthe (POV);
• De Beleidsregels Wet natuurbescherming van de provincie Drenthe;
• De Natuurvisie 2022 en aanvullend, het Uitvoeringsplan flora en fauna 2022 van de provincie Drenthe;
• De N2000 beheerplannen welke van toepassing zijn voor Drenthe;
• Jurisprudentie m.b.t. proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit (zie noot op pag. 11).

Trekganzen en standganzen
• Trekganzen: kolgans, brandgans, overwinterende grauwe gans en toendrarietgans.
• Standganzen: overzomerende grauwe gans en -brandgans, Canadese gans, Nijlgans en de verwilderde
boerengans (soepgans).

Uitgangspunten beschermen en beheren
Beschermen
• winterrust voor trekganzen op overjarig grasland van 1 oktober tot 1 april;
• geen schadebestrijding met het geweer in foerageergebieden in de winterperiode;
• geen schadebestrijding met het geweer in N2000 gebieden met een zone van 250 m1 eromheen;
• inspanningsverplichting voor 500 ha. extra foerageergebied.

2

Beheren
• Schadebestrijding (met het geweer) van trekganzen:
- in WBE gebieden met schadehistorie, gemeten naar de laatste 5 jaar;
- van 1 november tot 1 april alleen op kwetsbare gewassen;
- op basis van verjaging met ondersteunend afschot;
- maximaal 5 ganzen per schadeperceel per dag.
• Schadebestrijding (met het geweer) standganzen:
- in WBE gebieden met schadehistorie;
- van 1 oktober tot 1 april niet in foerageergebieden;
- overzomerende grauwe gans, van 1 maart tot 1 oktober op alle gewassen;
- Op voorhand worden geen middelen of methoden voor schadebestrijding uitgesloten.
De gereedschapskist zoals geformuleerd onder het G7-ganzenakkoord vormt het uitgangspunt.
- Canadese gans, Nijlgans en soepgans jaarrond op alle gewassen in alle gebieden;
- gebruik lokkers opnemen in de ontheffing.

Foerageergebieden
• de huidige foerageergebieden blijven gehandhaafd;
• er wordt actief gezocht naar 500 ha. extra foerageergebied in landbouwgebieden;
- nader te analyseren en onderbouwen per deelgebied
- er wordt door een onafhankelijke partij een analyse gedaan voor het bepalen van de
noodzakelijke omvang van foerageergebieden.
- per deelgebied als voorwaarde voor schadebestrijding met het geweer van trekganzen.
- de gebiedspartijen hebben een inspanningsverplichting om hieraan mee te werken en te realiseren.
• de TBO’s zullen binnen hun gebieden ook geschikt foerageergebied beschikbaar stellen;
• de foerageergebieden zijn van kracht van 1 oktober tot 1 april;
• advies aan de provincie Drenthe om binnen de foerageergebieden schade automatisch te taxeren en te
vergoeden.
• advies aan de provincie Drenthe: Natuurdoeltype N13.02 Wintergastenweide opnemen en openstellen
in het Natuurbeheerplan voor Drenthe.

Monitoring
• Alle data, welke van invloed (kunnen) zijn op de doelstelling van het Ganzenakkoord worden door de
FBE gemonitord: afschot, getaxeerde schade (in hectares, kilogram droge stof en bedrag per eenheid),
aantallen en spreiding van ganzen per soort, het effect van de schadereducerende maatregelen op de
omvang van de schade, de functionaliteit van de foerageergebieden en de deelname binnen de
foerageergebieden;
• Een hiaat in de data is het ontbreken van gegevens over aantallen broedparen (grauwe- en brandgans)
en de mate van standvastigheid van standganzen in Drenthe. Vanaf 2023 wordt dit de door FBE
geïnventariseerd. Hiervoor initieert de Ganzenadviescommissie een extern advies.
• De Ganzenadviescommissie komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar en bespreken de voortgang van
het Ganzenakkoord en adviseren aan de FBE.

Gebiedsbenadering
• Onder de regie van de FBE gaan relevante gebiedspartijen per gebied werkplannen voor beschermen en
beheren van ganzen met elkaar afspreken.
• De gebieden zijn: Leekstermeer, Hunze, Bargerveen, Coevorden, Dwingelderveld en Nijeveen.
• Binnen de gebieden van de TBO’s houden de TBO’s zelf regie op de uitvoering.
• Inzet op beschermen en beheren wordt door alle partijen binnen hun vermogen geleverd;
• Ontheffingen en opdrachten voor beheer en schadebestrijding worden binnen het wettelijk geldend
kader met zo weinig mogelijk beperkingen verleend. Voorschriften zullen zoveel mogelijk beperkt blijven
tot hetgeen nodig is voor toezicht en handhaving en noodzakelijke waarborgen voor andere
(natuur)beleidsdoelen.

Faunabeheerplan
• De FBE Drenthe zal het Drents Ganzenakkoord overnemen in het Faunabeheerplan.
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Definities
Trekganzen
• grauwe gans in de winterperiode
• brandgans in de winterperiode
• kolgans in de winterperiode
• rietgans (toendrarietgans) in de winterperiode
• kleine rietgans in de winterperiode
• rotgans (zwarte rotgans, witbuikrotgans)
• dwerggans
• roodhalsgans
standganzen
• grauwe ganzen en brandganzen, welke in de zomerperiode in Drenthe voorkomen;
• Nijlgans, als invasieve exoot (EU-lijst);
• Canadese gans als landelijk vrijgestelde soort;
• Soepgans of verwilderde boerengans, als verwilderde soort;
• Hybride ganzen, kruisingen van bovengenoemde soorten.
Status ganzen op basis van de definities
• Onder trekganzen worden verstaan de onder de definitie van trekganzen genoemde soorten die
gedurende een bepaalde tijd in de winterperiode in Nederland overwinteren. Dit zijn circa 2 miljoen
dieren. Onder de trekganzen bevinden zich ook soorten waar in de zomerperiode (1 april- 1 oktober) het
zomerregime op van toepassing is.
• In het akkoord zijn de kleine rietgans, rotgans, zwarte rotgans, witbuikrotgans, roodhalsgans,
sneeuwgans en dwerggans niet genoemd. Deze soorten zijn op basis van de Vogelrichtlijn als beschermd
aangemerkt en veroorzaken relatief weinig tot geen schade in Drenthe. Omdat ze weinig tot geen
schade veroorzaken, is beheer en schadebestrijding van deze soorten op basis van het ganzenakkoord
niet aan de orde.
Winterperiode
• De winterperiode loopt van 1 oktober tot 1 april.
Zomerperiode
• De zomerperiode loopt van 1 april tot 1 oktober.
Winterrust
• Winterrust betekent geen bejaging van ganzen op overjarig grasland gedurende een aantal maanden. - - verjaging zonder het geweer is hierbij niet verboden.
Foerageergebieden
• Foerageergebieden zijn gebieden die door Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn vastgesteld of nog
worden vastgesteld. Binnen de foerageergebieden worden geen ganzen verstoord door bejaging of
verjaging.
Kwetsbaar gewas
• Akkerbouwgewassen en pas ingezaaid grasland (na 1 aug)
Schadebestrijding met het geweer
• dit betreft verjagen met ondersteunend afschot;
• behalve bij exoten en verwilderde soorten, waarbij populatiebeheer het uitgangspunt is.
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Data-overzicht Drenthe.
Winterganzen
Aantallen (bron: Sovon)

Getaxeerde schade in de winterperiode (bron: BIJ12)

schadepercelen ganzen in winterperiodes 2020 en 2021
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ZOMERGANZEN
Zomerganzen aantallen (bron: Sovon en FRS)

tellingen steekproefgebieden (bron: Sovon)

tellingen door WBE's (bron: FRS)
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Getaxeerde schade in de zomerperiode (bron: BIJ12)

getaxeerde schade van overzomerende ganzen, constatering schade tussen april en november (bron: BIJ12)
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FOERAGEERGEBIEDEN DRENTHE (SITUATIE PER 2022)

Getaxeerde schade binnen en buiten foerageergebieden (FG) in de winterperiode (bron: bij12)
NB. foerageergebieden komen tot en met 2022 alleen voor in het Leekstermeergebied.
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Getaxeerde schade in de winterperiode, op gebiedsniveau (bron: BIJ12)
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Getaxeerde schade in de zomerperiode, op gebiedsniveau (bron: BIJ12)

Telling overzomerende grauwe ganzen door WBE’s, per gebied. (Bron: FRS)

Telling Sovon in steekproefgebieden (bron: Sovon)
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Noot.
Proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.
Het wettelijk kader brengt met zich mee dat het proportionaliteitsbeginsel van toepassing is; namelijk het
optreden moet geschikt en noodzakelijk zijn en er is geen minder restrictief alternatief dat hetzelfde doel
bereikt.
Naast de afweging op proportionaliteit geeft de Raad van State1 aan dat ook effectiviteit en subsidiariteit
onderzocht moet worden. Dit is nodig om een afwijking op de verbodsbepalingen nauwkeurig en treffend
te motiveren.
Proportionaliteit gaat om de vraag of het belang om van de verbodsbepaling af te wijken in verhouding
staat tot de inbreuk.
Subsidiariteit betekent dat het minst ingrijpende middel moet worden ingezet om een bepaald doel te
bereiken. (escalatieladder)
Effectiviteit gaat over de vraag of het doel (in dit geval het beperken van gewasschade door ganzen)
bereikt wordt.

N2000
In de volgende N2000 gebieden zijn de kolgans, de brandgans en de toendrarietgans (allen als nietbroedvogel) opgenomen in het N2000 aanwijzingsbesluit. (bron: https://www.natura2000.nl/gebieden)
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