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Excellentie,
Op 30 juni 2020 heeft de Jagersvereniging met belangstelling het debat in de Eerste
Kamer over de Aanvullingswet natuur bij de Omgevingswet gevolgd. Uw uitspraken
over de grauwe gans, als reactie op vragen van senator Van Dijk (SGP), zijn de directe
aanleiding voor deze brief.

In het debat gaf u aan dat plaatsing van de grauwe gans op de nationale wildlijst in

de Omgevingswet niet mogelijk zou zijn vanwege internationale afspraken. Daarbij
verwees u naar de Europese Vogelrichtlijn en naar de ‘Agreement on the Conservation
of African-Eurasian Migratory Waterbirds’ (AEWA). Dit antwoord is feitelijk onjuist.

Ten eerste is volgens de Vogelrichtlijn benuttingsjacht op de grauwe gans wel
degelijk toegestaan; deze is immer geplaatst in bijlage II/A van de richtlijn. De

positieve rol van benuttingsjacht bij het beschermen en beheren van populaties van

in het wild levende vogelsoorten wordt bovendien duidelijk verwoord in het bij de
Vogelrichtlijn behorende ‘Gidsdocument voor de jacht’ (2008) van de Europese
Commissie.

Ten tweede is AEWA gebaseerd op het principe dat duurzame benutting samen gaat

met behoud van migrerende watervogels. In het AEWA-gidsdocument ‘Guidelines on

Sustainable Harvest of Migratory Waterbirds’ wordt jacht erkend als legitieme

benutting van migrerende watervogels. In het recent aangenomen internationale
beheerplan van AEWA voor de grauwe gans is duurzame benutting bovendien
vastgelegd als één van de hoofddoelen.

Overigens constateert de Jagersvereniging dat de Vogelrichtlijn bepaalt dat

trekvogels tijdens de trek naar hun broedgebieden en in de broedperiode bijzondere

bescherming behoeven. Hoe verhoudt zich dat tot het vernietigen van nesten en

legsels, het vangen en vergassen van ruiende grauwe ganzen en hun kuikens, zoals
momenteel in Nederland gebruikelijk is?
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In het debat in de Eerste Kamer vroeg senator Van Dijk vervolgens terecht waarom

de grauwe gans in Nederland niet op de wildlijst zou kunnen, terwijl dat in alle landen

om ons heen wel mogelijk is. Al die landen hebben immers te maken met dezelfde
internationale afspraken. U gaf aan hier nog schriftelijk op terug te komen.

Door middel van deze brief wil de Jagersvereniging u ondersteunen bij het geven van
correcte antwoorden op deze en vergelijkbare vragen van de Eerste en Tweede
Kamer.

Zoals gezegd bieden de Vogelrichtlijn en het AEWA-verdrag de mogelijkheid om de
grauwe gans voor benutting te bejagen. Het Gidsdocument van de Europese
Commissie duidt dat nader en benadrukt zelfs de voordelen van jacht voor de

bescherming van bepaalde vogelsoorten. De internationale afspraken bieden dan ook

geen grondslag om de grauwe gans van de nationale wildlijst te weren.

Van de negen landen die in AEWA-verband afspraken maken over het beschermen,
beheren en benutten van de grauwe gans is Nederland het enige land waar

benuttingsjacht niet plaatsvindt. Beheer is in ons land alleen mogelijk onder de
strikte derogatievoorwaarden, en bovendien soms in de beschermde periode. Deze

strikte voorwaarden leiden tot onnodig belemmerende regelgeving, die effectief

faunabeheer in de weg staat. Volgens de Jagersvereniging zou de benuttingsjacht de

basis van het faunabeheer moeten vormen, conform de uitgangspunten van de
Vogelrichtlijn.

Een ander veelgehoord argument om de jacht op ganzen – met name in de
wintermaanden – in Nederland niet toe te laten, is dat wij vanwege internationale

verdragen een beschermingsplicht voor trekvogels zouden hebben. Daarmee worden
de verdragen van Bern en Bonn bedoeld. Ook deze verdragen staan het toevoegen
van de grauwe gans aan de nationale wildlijst onder voorwaarden echter niet in de

weg.

In het verdrag van Bern valt de grauwe gans onder de soorten van Annex 3. Voor
deze soorten is benuttingsjacht toegestaan, mits er regels worden gesteld voor het

jachtseizoen, voor de handel in ganzenproducten en voor het herstellen van de

populatie tot een bevredigend niveau – indien van toepassing. Voor de grauwe gans
geldt dat de huidige populatie zo groot is dat deze een bevredigend niveau ver

overstijgt. Het verdrag van Bern staat het plaatsen van de grauwe gans op de

Nederlandse wildlijst en het bejagen van deze soort in de wintermaanden dus niet in
de weg.

In het verdrag van Bonn valt de grauwe gans onder de soorten van Annex 2, met een
gunstige staat van instandhouding. Voor deze soorten is benuttingsjacht toegestaan,
bij

voorkeur

doch

niet

uitsluitend,

in

het

kader

van

internationale

managementplannen voor het beheer en de bescherming van de soort. Ook het

verdrag van Bonn staat het plaatsen van de grauwe gans op de Nederlandse wildlijst
en het bejagen van deze soort in de wintermaanden dus niet in de weg. Het verdrag

van Bonn maakt het voor Nederland zelfs nagenoeg onvermijdelijk deel te nemen aan
de AEWA-beheerplannen voor de grauwe gans.

De Jagersvereniging hoopt u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien gewenst zijn wij te allen tijde bereid om u van meer informatie – over alle

aspecten van het faunabeheer – te voorzien.
Met vriendelijke groet,
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