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Ganzenaanpak Kramer blijft overeind
: Winterrust eerst twee

maanden, vanaf 2016 vier
maanden

: Staten volgen effect van
maatregelen kritisch

Erik Betten

Leeuwarden | De overwinterende
grauwe en brandganzen worden de
komende twee jaarharder aangepakt
op Friese bodem dan tot dusver ge-
beurde. De winterrust voor ganzen
wordt beperkt tot januari en febru-
ari. Na deze periode van twee jaar
wordt dewinterrust verruimdmet de
maanden december en maart. Maar
alleen als blijkt dat er minder vraat-
schade is als gevolg van de genomen
maatregelen. Dat hebben Provinciale
Staten gisteren besloten.

Deze Fryske Guozzenoanpak, opge-
steld door gedeputeerde Johannes
Kamer, is voor 95 procent gebaseerd
op het Ganzenakkoord dat landbouw,
jagers en natuurbeheerders eerder
overeen leken te komen. Uiteindelijk
bleek de duur van de winterrust ech-
ter een onoverbrugbare tegenstel-
ling. Vandaar dat het aan de politiek
werd overgelaten hierover een
knoop door te hakken.

De afgelopen jaren is de schade
door de groeiende ganzenpopulaties
toegenomen, met een provinciale
kostenpost van in totaal 12,1miljoen

euro. De populaties grauwe enbrand-
ganzen neemt jaarlijks 6 à 7 procent
toe. Door ze te verjagen - onder meer
met geluid en lasers - en door onder-
steunend ook ganzen af te schieten,
moet de vraatschade in de komende
twee jaar juist afnemen, met 5 à 10
procent per jaar. De komende week
zouden de faunabeheerseenheden –
waarin jagers en terreinbeheerders
zijn vertegenwoordigd –met eenpro-
tocol voor het verjagen moeten ko-
men.

Evaluatie
De emoties liepen op in de Staten-
zaal, zoals zo vaak bij dit onderwerp.
Het CDA hadmet steun van de Chris-
tenUnie, de VVD, de fracties Van der
Galiën, BuismanendePVVeenwijzi-
ging voorgesteld ophet plan vanKra-
mer. In diewijziging stond dat er een
evaluatie van de nieuwe aanpak ver-
eist is, en dat Provinciale Staten
daarna nog moeten besluiten over
verlenging van de winterrust. CDA-
Statenlid FernandeTeernstra zocht
daarvoor contact met Staatsbosbe-
heer, en kreeg ook van die kant posi-
tieve geluiden. ,,Wy hawwe dêrmei
de 95 persint nei100 persint brocht.”

Daarvan was een nipte meerder-
heid in de Staten echter niet over-
tuigd. Het amendement kreeg niet
voldoende steun. Kramer wees er
met klem op dat de steun van de ter-
reinbeherende organisaties als SBB,
Natuurmonumentenen It FryskeGea
onmisbaar is voor de aanpak van de

ganzenoverlast. Zij dragen daaraan
ook bij door in hun gebieden eieren
te prikken en te schudden. En deze
organisaties hechten erg aan de vier
maanden winterrust die op termijn
wordt ingevoerd. Elkewijziging in de
voorstellen wees Kramer af, uit angst
hun steun te verliezen.

Het CDA bracht daar tegenin dat het
juist de boeren zijn die nogniet over-
tuigd zijn van de aanpak zoals die nu
is bedacht. Daarvan getuigden ook
de voor de deur van het provincie-
huis geparkeerde tractoren met
spandoeken. Een motie om de boe-
ren met ganzenschade financieel

meer tegemoet te komen, haalde het
evenmin.

Het onbegrip over deze stelling-
name bij Kramer en de coalitiegeno-
ten FNP en PvdA bracht het CDA er-
toe tegen Kramers plan te stemmen.
De ChristenUnie stemde er wel mee
in.

Boeren parkeren hun tractoren voor het provinciehuis, met spandoeken eraan tegen het beleid van gedepu-
teerde Johannes Kramer. Foto: Marchje Andringa


