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Onderwerp 

 
Actualiteit van het raadslid de heer Van Lammeren van 9 mei 2014 inzake de 
verleende ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen in de 10- en 20-
kilometerzone rondom Schiphol 
 

Aan de gemeenteraad 

 
 
Introductie 
Op 7 mei 2014 heeft de provincie Noord-Holland een ontheffing verleend voor het 
vangen en doden met CO2 van ganzen binnen een straal van 20 kilometer rond 
Schiphol. De ontheffing is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. 
Duke Faunabeheer voert de vangacties uit. De grauwe gans mag in de 0-20-
kilometerzone worden gevangen en gedood; de kolgans, brandgans, nijlgans, 
Indische gans en Canadese gans mogen alleen binnen een straal van 10 kilometer 
rondom Schiphol worden gevangen en gedood. De ontheffing is geldig van 15 mei tot 
en met 6 juli 2014. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
De Robird, een in ontwikkeling zijnde, op afstand bestuurbare neproofvogel, zou 
ganzen kunnen verjagen zodat doding tot het verleden gaat behoren. In september 
2013 stelde de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren vragen over de 
inzet van robotvogels ten behoeve van luchtverkeersveiligheid. Staatssecretaris 
Dijksma antwoordde: ‘De eindconclusie van de uitgebreide experimenten van 
luchthaven Schiphol was dat de robotvogel weliswaar goed verjaagt, maar moeilijk 
inpasbaar is in de operatie van Bird Control. Schiphol heeft te maken met een 
complexe ligging van de start- en landingsbanen, waardoor er een grote kans is dat 
er conflicten ontstaan met kruisende vliegtuigen, indien grote vogels verjaagd worden. 
(…) Bovendien bleek de robotvogel niet te kunnen worden ingezet bij veel wind of 
regen. Een ander nadeel was dat de vogel alleen inzetbaar was op het terrein van de 
luchthaven; de ganzen houden zich vooral buiten het luchthaventerrein op.’ De proef 
waarop de staatssecretaris haar antwoorden baseerde, is gedaan in 2008 en 2009. In 
een artikel in het Parool van 2 mei 2014 geeft Clear Flight Solutions, het bedrijf dat de 
robotvogel ontwikkelt, aan dat de Robird tegenwoordig zo kan worden 
geprogrammeerd dat hij rekening houdt met no-flyzones en dat de vrees voor 
ongelukken kan worden weggenomen.  
Daarnaast schreef op 15 januari 2014 wethouder Van der Burg in een brief: ‘In 
Waterland broeden een groot aantal (grauwe) ganzen. In het najaar komen daar nog 
grote aantallen verschillende soorten trekganzen bij die daar overwinteren. De 
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ganzen voeden zich met het gras op de weilanden en rusten op de grotere wateren of 
in het Markermeer. Deze ganzen vormen geen risico voor de opstijgende vliegtuigen 
van Schiphol. De vliegtuigen hebben dan al een hoogte bereikt waarbij een botsing 
met een gans niet meer waarschijnlijk is. Voor het risicogebied met betrekking tot 
ganzen en aanvaringen met vliegtuigen wordt dan ook een zone van tien kilometer 
rond Schiphol aangehouden.’  
 

Reden van spoedeisendheid 

 
In 2013 verleenden Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland toestemming voor 
vangacties. In dat jaar zijn er circa 9600 ganzen vergast. De Partij voor de Dieren 
betreurt dit ten zeerste en pleit voor een diervriendelijke aanpak. Omdat de huidige 
ontheffing geldig is van 15 mei tot 6 juli, wil de fractie dit onderwerp bespreken in de 
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. De fractie wil onder andere weten of met 
de ontheffing die is afgegeven, ganzen worden gevangen of vergast die zich buiten 
de 10 km-zone, maar binnen de Amsterdamse 20 km-zone van Schiphol bevinden 
(zoals in Landelijk Noord). Gelet op de zienswijze die de gemeente Amsterdam heeft 
ingediend bij de provincie Noord-Holland in maart 2013 om de problematiek rond 
birdstrikes diervriendelijk op te lossen (naar aanleiding van een motie van de Partij 
voor de Dieren), en gezien de ganzen in Landelijk Noord volgens het college geen 
risico vormen voor de opstijgende vliegtuigen van Schiphol, wil de Partij voor de 
Dieren de garantie dat Amsterdam zich tot het uiterste inzet om ganzendoding en 
vangacties te voorkomen, en dat in elk geval in de 10-20-kilometerzone geen gans 
zal worden vergast onder deze ontheffing. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
J.F.W. van Lammeren 
 


