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Met genoegen bied ik u hierbij het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) 
over de aanpak van het ganzenvraagstuk aan. De MARF heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in 
dit onderwerp en heeft u eerder met een tussenadvies geïnformeerd over inhoud en aanpak. 

Bijgaand ontvangt u ons eindadvies: ‘Ganzen zonder grenzen’ Advies voor een robuust & 
gebiedsgericht ganzenbeheer’. Over het ganzenvraagstuk bestaan uiteenlopende standpunten.   
Over één ding zijn vrijwel alle betrokkenen het eens: het is tijd voor een integrale aanpak.   
 
Hoewel het gaat om beschermde dieren, worden jaarlijks in Nederland zo’n 400.000 ganzen 
geschoten om overlast en schade te beperken. Daarnaast wordt ieder jaar voor ongeveer 20 miljoen 
euro aan tegemoetkomingen in ganzenschade uitgekeerd. Alle betrokken partijen (overheden, 
boeren, maatschappelijke organisaties en faunabeheereenheden) zijn niet tevreden over dit 
resultaat van huidige beleid. 
 
Het vraagt om aanpassing van beleid en uitvoering om tot een betere balans tussen bescherming en 
schade en overlast te komen. De adviesraad meent dat dit  alleen in nauwe samenspraak met 
betrokken partijen en op basis van een integrale aanpak kan worden bereikt.    
 
Gespreksagenda  
De Adviesraad geeft een uitgebreide analyse van de bestaande situatie voor de verschillende 
ganzensoorten en de trek- en standganzen populatie. Op grond daarvan wordt een voorzet voor de 
gespreksagenda gegeven en aanbevelingen gedaan voor het vormgeven van een op consensus 
gericht proces. In onze gespreksronden met maatschappelijke organisaties hebben wij kunnen 
vaststellen dat hiervoor veel draagvlak bestaat.  Daarvoor is het wel noodzakelijk dat alle betrokken 
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partijen vanuit gelijkwaardigheid deelnemen.  Alleen daadwerkelijk gedeeld eigenaarschap zal tot 
succes leiden.  
 
Vervolg 
De Adviesraad heeft aan de hand van een vrijwel afgerond concept gepeild hoe de betrokken actoren 
tegen het advies aankijken. Vanzelfsprekend zijn er dan verschillen in opvattingen over de meest 
gewenste inhoudelijke aspecten, maar men is unaniem van opvatting dat de voorgestelde agenda 
passend is. Tevens onderschrijft men unaniem de wenselijkheid van een goed begeleid proces, onder 
aanvoering van de provincies, met een gelijkwaardige positie voor alle deelnemers. Alleen dan is 
gedeeld eigenaarschap van de te maken keuzen te krijgen, de meest cruciale voorwaarde voor een 
succesvolle uitvoering in de praktijk. 
 
Urgentie 
Er is bij de geraadpleegde actoren een groot gevoel van urgentie; men rekent op voortvarendheid 
van uw kant. De MARF geeft deze boodschap, die wij onderschrijven, graag aan u mee.  
 
De Adviesraad hoopt u met het advies te ondersteunen in uw ambitie om tot een houdbare aanpak 
van het ganzenvraagstuk te komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
De voorzitter,   
Drs. G. Beukema 
 
 
 


