STATENVRAGEN
Betreft: Overlast door ganzen in Breda
19-06-2019
Geacht college,
Vandaag verscheen in BN De Stem1 een artikel over de vele ganzen die zich in het Park Valkenberg in
Breda bevinden. De VVD is blij met de natuur en de diversiteit aan flora en fauna in Brabant, echter
goed beheer van deze flora en fauna is cruciaal om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk overlast is
en mens en dier vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Zoals in het artikel te lezen is, is in Breda de
situatie uit de hand aan het lopen. Niet alleen in het park, maar ook in de wijken worden ganzen
gesignaleerd en vormen zij een gevaar door aanrijdingen, maar ook is er overlast door de
uitwerpselen van de ganzen. Daarnaast is er kans dat het recreatiemeer wordt vervuild. Deze zaken
zorgen ervoor dat recreanten wegblijven en er voor de buurt veel overlast is door de ganzen. Dit is
niet het eerste jaar dat deze problematiek voorkomt, ook de VVD Breda stelde in 2018 al
raadsvragen hierover2. Daarom is beheer van de ganzenpopulatie wat de VVD betreft de enige optie.
De VVD heeft hierover de volgende vragen aan uw college:
1. Bent u bekend met dit bericht van BN De Stem en de problematiek rondom de ganzen in
Breda?
2. Komt deze problematiek ook in andere Brabantse gemeenten voor?
3. Wat vindt GS ervan dat deze Grote Canadese gans, een exoot, zich in Brabant vestigt en
voortplant?
4. Hoe gaat GS in algemene zin om met exoten die zich in Brabant vestigen en daarmee een
gevaar kunnen zijn voor onze inheemse flora en fauna?
5. Is GS het met de VVD eens dat de overlast die deze dieren veroorzaken beperkt moet
blijven? Zo ja, hoe gaat GS ervoor zorgen dat de populatie beheersbaar wordt gemaakt?
6. In Breda worden methoden gebruikt zoals de laserlamp en het onklaar maken van eieren,
hoe kijkt GS naar deze oplossingen om de overlast te beperken?
7. Deze problematiek komt nu al jaren voor. Welke structurele oplossingen ziet GS om de
overlast te beperken?
8. Wat vindt u van het feit dat veel Brabantse steden, ondanks het verzoek van de
Faunabeheereenheid, geen ganzentelling hebben gedaan? Bent u het met de VVD eens dat
deze tellingen zeer waardevol zijn voor het behoud van onze flora en fauna en het daarom
verstandig zou zijn als gemeenten zouden meewerken aan deze tellingen?
9. Kunt u met de gemeente Breda, en eventuele andere gemeenten waar deze problematiek
speelt, in overleg treden om ervoor te zorgen dat de overlast van de ganzen beperkt wordt
en de gemeente zo snel mogelijk een ontheffing kan krijgen om de problematiek aan te
pakken?
Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,
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