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Onderwerp

Overlast door ganzen in Breda
Datum

16 juli 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Gremmen,

C2248305/4549138
Uw kenmerk

Bij brief van 19 juni 2019, ingekomen op 19 juni 2019, heeft u namens de VVD
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

T. (Trineke) Bakker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 45 17

1. Bent u bekend met dit bericht van BN De Stem en de problematiek rondom
de ganzen in Breda?

Email

Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

tbakker@brabant.nl
-

2. Komt deze problematiek ook in andere Brabantse gemeenten voor?
Antwoord: Niet voor zover ons bekend. Er zijn geen ontheffingen aangevraagd
door gemeenten in verband met overlast door ganzen. Alleen gemeente
’s-Hertogenbosch heeft hierover contact gehad de Faunabeheereenheid en de
Omgevingsdienst Brabant Noord.

3. Wat vindt GS ervan dat deze Grote Canadese gans, een exoot, zich in
Brabant vestigt en voorplant?
Antwoord: De Grote Canadese gans is een soort die van nature in Europa in het
wild voorkomt. Daarmee is het een beschermde soort, vanuit nationale en
internationale wetgeving, en wordt niet gezien als exoot. Beschermde soorten
binnen onze provincie willen we graag behouden en beschermen.

4. Hoe gaat GS in algemene zin om met exoten die zich in Brabant vestigen en
daarmee een gevaar kunnen zijn voor onze inheemse flora en fauna?
Antwoord: De Grote Canadese gans is geen exoot (zie antwoord bij 3.).
In zijn algemeenheid is het uitgangspunt van het huidige beleid dat exoten en
verwilderde dieren niet thuishoren in de Brabantse natuur. Dit staat ook zo
verwoord in de Nota faunabeheer Noord-Brabant. Overigens is niet iedere
exoot een gevaar voor inheemse flora en fauna.

Vanuit Europa worden invasieve exoten opgenomen in de Europese Verordening
tot bestrijding van invasieve exoten. Voor invasieve exoten heeft het college de
wettelijke taak deze soorten te bestrijden of, wanneer dit niet meer mogelijk is,
de stand te beheersen.
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5. Is GS het met de VVD eens dat de overlast die deze dieren veroorzaken
beperkt moet blijven? Zo ja, hoe gaat GS ervoor zorgen dat de populatie
beheersbaar wordt gemaakt?
Antwoord: Ja, de overlast van dieren dient beperkt te worden, als deze overlast
leidt tot (onaanvaardbare) risico’s voor de volksgezondheid of de openbare
veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
Bij overlast binnen de bebouwde kom, kan via de Verordening
Natuurbescherming Noord-Brabant, onder voorwaarden, een vrijstelling
verleend worden voor bepaalde soorten die in de gehele provincie overlast
veroorzaken. Het college kan de bijlage van de Verordening wijzigen waarin
de soorten genoemd.
Een gemeente kan een ontheffing voor het vangen of doden van de ganzen
aanvragen bij GS. Een dergelijke ontheffingsaanvraag dient te voldoen aan de
strikte kaders die zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Dat betekent
onder meer dat er een voldoende zwaarwegend belang moet zijn voor de
aanvraag.

6. In Breda worden methoden gebruikt zoals de laserlamp en het onklaar maken
van eieren, hoe kijkt GS naar deze oplossingen om de overlast te beperken?
Antwoord: Wij kunnen voor deze specifieke situatie niet inschatten of deze
maatregelen of methoden afdoende zijn om overlast in Breda adequaat te
beperken. Wel is ons bekend dat inzet van bijvoorbeeld een laserlamp slechts
een beperkt of kortdurend effect heeft.

7. Deze problematiek komt nu al jaren voor. Welke structurele oplossingen ziet
GS om de overlast te beperken?
Antwoord: Ingrijpen bij overlast door beschermde fauna is alleen aan de orde
als deze overlast structureel is en zodanig in omvang is dat meer dan enkele
personen hiervan negatieve gevolgen ondervinden. Er zal daarom aantoonbaar
sprake moeten zijn van ernstige overlast. Dit kan in de vorm van
gezondheidseffecten.1
Het is primair aan de gemeente om maatregelen te nemen tegen overlast van
vogels en andere dieren binnen bebouwde kom. Indien er voldoende
aanwijzingen zijn dat Grote Canadese gans in de gehele provincie overlast
veroorzaakt, kunnen wij overwegen voor deze soort een vrijstelling, en daarmee
het toestaan van bestrijding, in de Verordening op te nemen. Voor incidentele
1

Nota faunabeheer Noord-Brabant.
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situaties kan in alleen in het belang van volksgezondheid of de openbare
veiligheid een ontheffing aangevraagd worden.
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8. Wat vindt u van het feit dat veel Brabantse steden, ondanks het verzoek van
de Faunabeheereenheid, geen ganzentelling hebben gedaan? Bent u het met
deVVD eens dat deze tellingen zeer waardevol zijn voor het behoud van onze
flora en fauna en het daarom verstandig zou zijn als gemeenten zouden
meewerken aan deze tellingen?
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Antwoord: De Faunabeheereenheid coördineert jaarlijks de zomertelling van de
ganzen, die overigens door het hele land op dezelfde dag wordt uitgevoerd. Ze
probeert dit zo volledig mogelijk te doen door diverse partijen bij de telling te
betrekken. De FBE constateert dat de ganzen binnen de gemeentegrenzen op
plekken niet geteld worden. Voor de onderbouwing van het faunabeheer is het
belangrijk dat een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de
populatieomvang ontstaat.

9. Kunt u met de gemeente Breda, en eventuele andere gemeenten waar deze
problematiek speelt, in overleg treden om ervoor te zorgen dat de overlast van
de ganzen beperkt wordt en de gemeente zo snel mogelijk een ontheffing kan
krijgen om de problematiek aan te pakken?
Antwoord: Nee, het is primair aan gemeente(n) om maatregelen te nemen tegen
overlast van vogels en andere dieren binnen de bebouwde kom. Gemeenten
kunnen contact opnemen met de Faunabeheereenheid om een ontheffing aan te
vragen. In de Nota faunabeheer Noord-Brabant is opgenomen op welke manier
een dergelijke aanvraag wordt beoordeeld en onder welke voorwaarden
ontheffingverlening mogelijk is.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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