Schriftelijke vragen van de fractie: Ongebouwd.
Onderwerp
: Schade NVO/VPP door ganzen.
Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek:
* In de Verenigde Vergadering van 7 juli 2016 is het investeringsplan en krediet programmatische aanpak KRW-Opgave natte ecologische zones 2016-2021 vastgesteld. Dit
betreft een zgn. ‘bulkkrediet’ van €18.285.000,- voor een periode van 6 jaar. De fractie
Ongebouwd heeft hiermee niet in kunnen stemmen, omdat onduidelijk is of en in welke
mate de plannen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Uit het ingekomen
stuk 7.11 Effectiviteit natuurvriendelijke oevers van de Verenigde Vergadering van 15
december 2016 is naar voren gekomen dat we pas in 2019 de
evaluatie kunnen verwachten.
* Afgelopen jaar heeft er op 15 december 2016 een grote groep ganzen overnacht in
de voor de tweede keer herstelde natuurvriendelijke oever in de Duifpolder. Er is door
deze ganzen aanzienlijke schade toegebracht (zie onderstaande foto’s).
Volgens onze waarneming is ganzenoverlast één van de bedreigingen voor natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen.

grote schade NVO Noordvliet, Duifpolder,Gemeente Midden Delfland 16 december/17 december 2016
(vraag 1)

Uitwerpselen van ganzen op het fietspad, Noordvliet, Gemeente Midden Delfland (vraag 7)
Met ons zijn er steeds meer partijen die deze zorg met ons delen, zie bijlage of link:
http://www.ad.nl/rotterdam/overlast-door-ganzen-loopt-de-spuigaten-uit~aac1bec9/
Gezien bovenstaande problematiek hebben wij de volgende vragen:
Tevens de bijlage betrekken bij de vragen 8 en 9

Antwoorden op de vragen van:
M. Ammerlaan, R. van der Burg, J van den Berg, D. Gravesteyn, N. Dijkshoorn Fractie
ongebouwd
1. Is Delfland op de hoogte van de schade aan de natuurvriendelijke oever langs de
Noordvliet, Duifpolder gemeente Midden-Delfland (zie foto bij problematiek)?
Zo ja, wat wordt hier aan gedaan en wat zijn de herstelkosten?
Antw.
Ja, komend seizoen wordt gecontroleerd of de vegetatie zich herstelt en of er dan
nog herstelmaatregelen nodig zijn. Vooralsnog zijn hier nog nauwelijks herstelkosten.
2. Is bij Delfland bekend welke NVO’s/VPP (nog meer) beschadigd zijn door ganzen?
Zo ja, welke, worden deze hersteld en wat zijn de kosten daarvan? Zo nee, wordt
dat t.z.t. wel meegenomen in de evaluatie?
Antw.
De enorme toename van de ganzenpopulatie, die het gevolg is van onder andere
het hele jaar een groot voedselaanbod, in combinatie met het minder adequate
ganzenbeheer in de afgelopen decennia, leidt steeds vaker tot lokale schade door
ganzen aan nvo’s/vpp’s. Hiervoor heeft Delfland veelal ook al maatregelen genomen. Voorzover bekend is er in meer of mindere mate schade door ganzen bij
vpp’s Poelzone, vpp Vlaardingervaart-zuid, nvo AAT Pijnackerse vaart en nvo’s
Nieuwe Water. De gemaakte herstelkosten bedragen in totaal ca. € 200.000. Dit is
een fractie van de totale aanneemsom. (zie ook vraag 8)
3. Wordt de schade door ganzen aan de NVO’s/VPP gemeld bij de provincie?
Zo ja, welke reactie is van de provincie ontvangen? Zo nee, waarom niet?
Antw.
Ja, in algemene zin via Faunabeheereenheid ZH met als resultaat dat het is opgenomen in het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015 – 2020 (Bijlage regioplan Delfland en Schieland). Het is besproken op de bestuurlijke Watertafel, waarbij
de provincie ook aanwezig was. Daarnaast via de brief van de gemeente Delft
over de ganzenproblematiek, die door Delfland is medeondertekend. Binnenkort
wordt een reactie van de provincie op de brief van de gemeente Delft verwacht.
4. Deelt Delfland de problematiek rond overlast van ganzen ook binnen de Unie van
Waterschappen? Zo ja, wat zijn de reacties en wordt er bijv. centraal actie ondernomen? Zo nee, is Delfland bereid dit wel te gaan doen?
Antw.
Ja, ambtelijk vindt er op Unie-niveau informatie uitwisseling plaats tussen de waterschappen. Andere waterschappen hebben ook te maken met de ganzenproblematiek. Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies bevoegd gezag m.b.t. de aanpak
van de ganzenproblematiek, samenwerking zal dus vooral regionaal moeten gebeuren.
5. Is Delfland bereid om voor het voorjaar afspraken te maken met o.a. natuurorganisaties om de overlast van overzomerende ganzen terug te dringen door bijvoorbeeld actief schudden/prikken van eieren? Zo ja, welke acties worden uitgezet?
Zo nee, waarom niet?
Antw.
Delfland werkt aan een samenhangend pakket maatregelen voor aanpak van de
ganzenoverlast. Zodra D&H hierover een besluit heeft genomen, wordt de VV separaat via een brief hierover geïnformeerd. Bij de uitwerking van de ‘ganzenmaatregelen’ worden zoveel mogelijk gebiedspartijen, natuurorganisaties etc. betrok-

ken.
6. Waterschap De Dommel monitort de invloed van ganzen op de waterkwaliteit.
Kan ook Delfland met directe ingang de vispaaiplaatsen en NVO’s monitoren op de
invloed van ganzen? Zo ja, wordt dit meegenomen in de evaluatie? Zo nee, waarom niet?
Antw.
Waterschap de Dommel meet in een kleine waterpartij in een natuurgebied de invloed van ganzen op de nutriëntengehalten. De eerste resultaten geven aan dat in
deze geïsoleerde waterpartij grote hoeveelheden ganzen tot hogere nutriëntenconcentraties leidt. De nvo’s en vpp’s bij Delfland zijn veelal gelegen aan niet geisoleerde watergangen. Omdat in deze situatie de effecten van de ganzen veel diffuser zijn evenals de relatie tussen nutriëntengehalten en nvo´s, levert naar verwachting een dergelijke monitoring hier geen bruikbare resultaten op.
7. Door Gemeente Midden-Delfland en de beheerder Groenservice Zuid-Holland zijn
er mogelijkheden bekeken om de overlast van ganzen te beperken. Groenservice
Zuid-Holland heeft een aantal keren het fietspad schoongeveegd (zie foto bij problematiek). De uitwerpselen komen op deze manier in het water terecht. Is Delfland hier bij betrokken/van op de hoogte en wat wordt ermee gedaan? Kan Delfland monitoren of dit van invloed is op de waterkwaliteit?
Antw.
Delfland heeft op 7 juni 2016 met de gemeente Midden-Delfland en Natuurmonumenten overlegd over mogelijke maatregelen, zoals ook het schoonvegen. Het resultaat hiervan (er zijn al diverse maatregelen genomen en er wordt gewerkt aan
andere maatregelen) is op 29 juni 2016 teruggekoppeld aan de familie Dijkshoorn. Inmiddels heeft de provincie meer bevoegdheden en heeft Delfland een
pakket aan maatregelen opgesteld (zie antw. 5). Nee, eventuele lozing is zo diffuus, dat het effect niet meetbaar is in oppervlaktewater.
8. In september plaatste Delfland een foto van een bescherming van een NVO.
Nu zijn er ook bepaalde waterdieren, onder andere ganzen, die voedsel zoeken in
de oever wel heel letterlijk nemen. Zij trekken jonge planten uit net aangelegde
natuurvriendelijke oevers en eten deze op (zie foto bijlage 1). Kan Delfland aangeven per NVO/VPP wat de extra kosten hiervoor zijn? Zo nee, waarom niet?
Antw.
De kosten verschillen sterk per locatie en zijn niet uit te splitsen, omdat ze doorgaans onderdeel zijn van de onderhoudsplicht van de aannemer. In deze gevallen
zijn herstelwerkzaamheden voor rekening en risico van de aannemer.
9.

Bij de aangelegde vispaaiplaats aan Vlaardingervaart bij Vlaardingen zijn in het
voorjaar van 2016 de pollen beschermd met gaas tegen de vraat van ganzen, zie
bijlage 1
Deze vispaaiplaats is reeds aangelegd in het najaar van 2013/voorjaar 2014.
Kan Delfland aangeven of deze pollen nu wel zijn aangeslagen? Zo ja, wordt het
gaas al verwijderd? Zo nee, hoe denkt Delfland dat de pollen wel gaan aanslaan?
Antw.
Een deel van de pollen is al wel aangeslagen maar het gaas wordt nog niet verwijderd omdat er nog niet voldoende vegetatie is ontwikkeld om de ‘druk’ van de
ganzen te kunnen weerstaan.

10. Heeft Delfland een overzicht van planten die in een NVO zijn geplant en na een
jaar niet meer voorkomen in de NVO/VPP? Zo ja, kan Delfland dit overzicht laten
zien en aangeven of hier actie op wordt ondernomen? Zo nee, wordt dit wel meegenomen in de evaluatie?

Antw.
Nee, zie ook het antwoord bij vraag 8. De evaluatie betreft de effectiviteit en
functionaliteit van natte ecologische zones. Dat gebeurt niet op basis van de opkomst van individuele plantjes. Bij ontwerpen voor nieuw aan te leggen
nvo’s/vpp’s wordt wel rekening gehouden met de ganzen.
11. Kan Delfland een overzicht verstrekken met daarin datum aanleg NVO/VPP en
daarnaast de kosten van aanplant en de kosten van eventuele herplant/ herinrichting voor alle recent aangelegde NVO’s /VPP (van de afgelopen 5 jaar)? Zo nee,
waarom wordt dit niet bijgehouden?
Antw.
Zie ook de toelichting bij vraag 8.
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen
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