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Inleiding 

In 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu met het oog op de veiligheid rond 

Schiphol de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) opgericht. Deze regiegroep 

bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincies 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, Land- en 

Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en Landschap Noord-Holland. Sinds maart 2016 is 

er een nieuw convenant van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen voor de periode 

2016-2018. 

 
Ook nijlganzen worden afgeschoten rondom Schiphol. 

De gemeente Amsterdam is medeaandeelhouder van luchthaven Schiphol. Ondanks dat er 

in de gemeenteraad de wens heerst om een actieve vorm van aandeelhouderschap te 

beoefenen, is de gemeente momenteel nog geen deelnemer van de regiegroep. De 

gemeente Amsterdam heeft wel geprobeerd om invloed uit te oefenen op de NRV door het 

opstellen van een visie over het voorkomen van vogelaanvaringen, getiteld: ‘Gans anders –

mogelijke alternatieve maatregelen voor de ganzenproblematiek rond Schiphol’1. Hierin 

worden verschillende alternatieve en aanvullende maatregelen opgesomd op huidig beleid 

die, gezamenlijk toegepast, het risico op aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen 

verkleinen. De maatregelen omhelzen het voorkomen van voedselvluchten naar de 

Haarlemmermeer; het tegengaan van broeden van vogels; en andere werende maatregelen. 

Deze notitie is door de gemeente Amsterdam in 2014 al aan de NRV aangeboden en wordt 

door het college wanneer mogelijk steeds onder de aandacht van de NRV gebracht. 

 

  

                                                           
1 http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=224876/type=pdf/3._Gans_anders_mogelijke_alternatieve_maatregelen_voor_de_ganzenproblematiek
_rond_Schiphol.pdf 
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Op dit moment heeft het er helaas de schijn van dat de regiegroep de gemeente Amsterdam 

niet erg serieus neemt. In beleid van de NRV is nog altijd de primaire inzet het zoveel 

mogelijk afschieten en vergassen van ganzen om te pogen de populatie te verkleinen. 

Maatregelen om het voedselaanbod voor ganzen te verminderen, berusten nog op pilots of 

zitten al jaren in verkennende fases. Het omploegen van graanresten in de omgeving 

geschiedt nog steeds op vrijwillige basis. De NRV reageert niet of nauwelijks op de input van 

de gemeente Amsterdam. Deelname aan de NRV is dan ook gewenst zodat de gemeente 

niet langer aan de zijlijn hoeft toe te kijken.  

 

Ganzen in Amsterdam 

 

Voorstel 

De Partij voor de Dieren stelt het college voor om: 

- er bij de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu op aan te dringen de gemeente 
Amsterdam aan de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen te laten deelnemen. 


