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Aan de vaste commissies voor E.L.I. en I en M. 
cie.eli@tweedekamer.nl. 
cie.im@tweedekamer.nl. 
 
 
BETREFT GANZENPROBLEMATIEK SCHIPHOL 
 
 
Zandpol, 20 mei 2012 
 
 
 
 
Geachte commissieleden,  
 
Bijgaand gelieve u een afschrift aan te treffen van het schrijven dat door ons heden werd verzonden aan de 
voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de Raad van State, naar aanleiding van het bericht in de 
Staatscourant nr. 9383, d.d.15.05 jl. m.b.t. het voornemen van de demissionaire staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu, om rond luchthaven Schiphol een ganzenvacuüm tot stand te brengen.  
 
Wij menen u in ons schrijven van 19 januari 2012 ruimschoots voldoende geïnformeerd te hebben over de 
absolute onmogelijkheid om zoiets in ons ganzenrijke land tot stand te brengen en over de enorme gevaren 
welke zijn verbonden aan het geforceerd creëren van zulk een vacuüm. Omdat beoogd wordt om dit tot 
mislukking gedoemde monstrum in samenhang te doen plaatsvinden met grootschalige jacht op ganzen door 
locale hobbyjagers voorspellen wij nogmaals, dat dit zal leiden tot een volkomen uit de hand lopen van het 
gedrag en het getalsmatige voorkomen van ganzen rond Schiphol. Dat zal op een explosieve wijze tot 
levensgevaarlijke toestanden gaan leiden!  
 
Wij zijn op de hoogte van de warme jachtsympathieën welke deze staatssecretaris koestert en trekken daaruit de 
conclusie, dat de belangen van een kleine groep hobbyisten door het demissionaire CDA nog altijd mijlenver 
boven de veiligheid van honderdduizenden passagiers, omwonenden en passanten worden gesteld. Een 
beschamend maar helaas niet te ontkennen gegeven! 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur van  
Ganzenbescherming Nederland, 
 
 
N.N. Chögyal Trizin 
 
Bijlagen:  
- Brief dd. 30 november  2011 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
http://www.ganzenbescherming.nl/pdf/2011_08_schiphol/GB_Staatssecr_Atsma_schiphol.pdf 
- Brief dd. 5 december 2011 aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid  
http://www.ganzenbescherming.nl/pdf/2011_08_schiphol/GB_OndRaadVeilig_schiphol.pdf 
 
 
cc:  aan de vaste commissie voor I en M,  aan de vaste commissie voor E.L.I.  
aan de Tweede Kamerfracties van Christen Unie, D’66, Groen Links, PvdD, PvdA, PVV, SP, SGP 
aan de Faunabescherming, aan de Dierenbescherming      


