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Aan de voorzitter, vicevoorzitter en  
leden van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 
 
 
BETREFT: VERGASSING GANZENPOPULATIE SCHIPHOL  
 
 
Zandpol, 20 mei 2012  

 
 

Geachte mevrouw/heer,  
 
Via de Staatscourant nr. 9383 d.d. 15 mei 2012 namen wij kennis van het besluit van de demissionaire 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 
65 van de Wet Gewasbescherming en biociden, inhoudende het gebruik van koolstofdioxide bij het 
doden van bij wet beschermde inheemse wilde ganzen.  
Hiermee negeert de staatssecretaris niet minder dan 3 uitspraken van de Utrechtse rechtbank 
welke het gebruik van koolstofdioxide bij het doden van wilde ganzen uitdrukkelijk verbieden. 
Ook is de verleende vrijstelling in strijd met de uitspraak van Uw college, waarin U stelt dat 
beschermde Europese vogelsoorten niet op een dergelijke wijze gedood mogen worden. 
Bovendien is de vrijstelling strijdig met de uitspraak van het Europese Hof inzake het gebruik 
van koolzuurgas bij het doden van gewervelde dieren!  
Wij vragen ons dan ook in ongerustheid af in welk een land wij anno 2012 feitelijk leven, wanneer een 
demissionaire bewindspersoon zich niet meent te behoeven conformeren aan de uitspraak van 
meerdere rechts- c.q. wetcolleges. Daarenboven zijn wij er van overtuigd, dat uitvoering van het 
vrijstellingsbesluit de veiligheid van het vliegverkeer op en rondom Schiphol in zeer verontrustende 
mate geweld zal aandoen en dat er op deze wijze juist letterlijk gevraagd wordt om onbeheersbare 
escalatie van de onveiligheid! 
Wij hebben dat eerder reeds bij brief dd 30 november 2011 zowel aan de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu als aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid gemeld en doen u hierbij 
afschriften van die correspondentie toekomen.  
 
Vanuit onze expertise en bezorgde burgerplicht hebben wij zowel de Staatssecretaris als de 
Onderzoeksraad er van in kennis gesteld, dat het verwijderen van grote aantallen ganzen uit de locale, 
jaarrond aanwezige, populatie residente Grauwe Ganzen rondom onze nationale luchthaven, 
onlosmakelijk een gegarandeerd omvangrijke instroom van gebiedsvreemde vogels tot gevolg zal 
hebben. Daarbij gaven wij voorbeelden van eerdere verdelgingsacties (Texel, Ronde Venen, Eemland, 
Honswijk) waarbij werd vastgesteld, dat de aantallen ganzen al na enkele maanden weer volledig 
waren aangevuld! In een land waar zich zoveel broedende en overzomerende ganzen bevinden als in 
het onze, is iedere poging om door middel van wegvangen of afschieten de locale aantallen te 
verkleinen, tot mislukken gedoemd! 
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Wij leven in een Kenniseconomie en iedere deugdelijke gedrag- en populatie-ecoloog kan bevestigen, 
dat gebiedsvreemde dieren onvoorspelbaar zullen reageren op verschijnselen (in dit geval opstijgende 
en landende vliegtuigen) die hen onbekend zijn. Zoals diezelfde ecologen kunnen beamen dat het 
gevaar van aanvaringen met, met het luchtverkeer vertrouwde, residente vogels, vele malen kleiner is 
dan het geval zal zijn bij gebiedsvreemde dieren. De demissionaire staatssecretaris heeft echter 
kennelijk geen boodschap aan feitelijke ecologische– en ethologische kennis, noch aan ongevraagde 
adviezen daaromtrent! 
Wij vinden dat verontrustend en feitelijk onbetamelijk en onverantwoord! 
  
Botsingen tussen vogels en vliegtuigen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar de staatssecretaris stuurt 
met zijn voorgenomen beleid wél regelrecht aan op het maximaliseren van het aanvaringgevaar en 
zodoende op het doen plaatsvinden van calamiteiten. Wij herhalen daarom, dat er onmiddellijk een 
aanvang zou dienen te worden gemaakt met het nemen van maatregelen die wél tot structurele 
verbetering van de vliegveiligheid zullen leiden en die in onze correspondentie nadrukkelijk genoemd 
worden. Wegvangen en afschieten spelen daarin geen enkele rol. De enige werkelijke oplossing ligt 
namelijk in het voor grazende watervogels onaantrekkelijk maken van de omgeving van start- en 
landingsbanen!  
Zolang de Schiphol- directie zélf op het terrein van de luchthaven waterpartijen aanlegt waarin 
langstrekkende gebiedsvreemde (Canadese) ganzen komen drinken, die vervolgens in aanvaring 
komen met een verkeersvliegtuig, is iedere Grauwe Gans die er op voedselrijk agrarisch land rondom 
Schiphol wordt gedood, er in onze optiek een teveel.  
Want op en rondom een luchthaven met zulk een intensief luchtvaartverkeer als Schiphol zouden 
zulke vogels al vele jarenlang niets meer te zoeken behoren te hebben. 
Daarin ligt dus de mogelijkheid om het probleem adequaat en structureel op te lossen. Niet in het 
moedwillig creëren van een ganzenvacuüm, dat direct weer zal worden aangevuld!  
 
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      


