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Bijlagen

Beste heer De Neef en heer Planken,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Deelt u de waarneming van de WD dat er op sommige plekken, zoals Park Valkenberg en bij
de Asterdplas heel veel ganzen zijn? Kan het college inzicht bieden in de stand van de huidige
ganzenpopulatie in Breda? Is er sprake van een overschot?
Antwoord 1.
Er zijn dit voorjaar en deze zomer inderdaad met name in park Valkenberg en bij de Asterdplas
relatief veel ganzen aanwezig geweest. Ganzen horen bij een stad. Wel streven wij ernaar deze
populatie beheersbaar te houden en zo de omgeving schoon, heel en veilig te houden voor onze
Bredanaars.
De hoge aantallen deze zomer zijn mede veroorzaakt door de droogte, waarbij op de groene
locaties nog relatief veel gras aanwezig was. Wij monitoren de aantallen ganzen wekelijks. Op de
piek waren in park Valkenberg 130 ganzen aanwezig, bij de Asterdplas 250 en bij de Kroeten 70.
Op dit moment is het merendeel van deze populaties vertrokken
Vraag 2.
Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan om de groei van de ganzenpopulatie te
beheersen?
Antwoord 2.
Op meerdere plaatsen is de ganzenpopulatie de laatste twee jaar met inzet van de laserlamp
beheerst. Dit werkt goed. Deze techniek kan echter niet toegepast worden wanneer de ganzen nietvliegende jongen hebben.
Daarnaast worden in de stadsparken eieren onklaar gemaakt. Waarmee de aantallen zo al jaren
met succes binnen de perken worden gehouden. Deze methode is omwille van regelgeving beperkt
toepasbaar. Nesten dienen gemakkelijk en zonder verstoring van andere broedvogels toegankelijk
te zijn omwille van de wet Natuurbescherming. Daarnaast is voor de soort Grauwe gans ook een
ontheffing nodig van de provincie. Dit geldt niet voor de Canadese soort.
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Vraag 3.
Hoe vaak worden de ganzenuitwerpselen tijdens het zomerseizoen verwijderd?
Antwoord 3.
De uitwerpselen op de gazons in park Valkenberg worden in de zomer drie keer per twee weken
verwijderd. De verharde paden worden wekelijks gereinigd. Op de ligweiden en het strand van de
Asterdplas worden de uitwerpselen wekelijks verwijderd. Bij een hogere frequentie zou de grasmat
te veel schade oplopen.
Vraag 4.
Uit de beantwoording op de WD-vragen over de ganzenproblematiek in de Haagse
Beemden (dd. 22 februari 2016) meldde het toenmalige college dat in Breda ganzen werden
verjaagd door middel van een lasertechniek. Wat zijn de bevindingen van het college inzake
deze verjaagtechniek? Is het college bereid deze techniek frequenter in te zetten op plekken
waar nu teveel ganzen zijn?
Antwoord 4.
De ervaring leert dat de methode — mits consequent toegepast in de vroege morgen en evt.
aanvullend bij donker weer - goed werkt. Wij zijn dan ook van plan de laserlamp komend jaar op
meerdere overlastlocaties in te zetten.
Vraag 5.
De vragen van de WD-fractie alwaar het college op 22 februari 2016 op antwoordde, gingen
over de ganzenproblematiek in de Haagse Beemden. Kan het huidige college aangeven of de
ganzenpopulatie daar nu onder controle is? Zijn er meerdere 'hotspots’ in Breda bijgekomen
en/of aan te wijzen waar veel ganzen zich begeven?
Antwoord 5.
Het aantal hotspots is niet echt toegenomen. Wel heeft de hinder zich als gevolg van de droge
zomer tijdelijk verplaatst naar enkele sportcomplexen omdat dit de laatste plekken waren met kort
groen gras.
Vraag 6.
Welke structurele maatregelen is het college bereid te treffen om de ganzenpopulatie
beheersbaar te maken en te houden voor in de toekomst?
Antwoord 6.
Het gebruik van de laserlamp en het verwijderen van uitwerpselen van gazons en verhardingen zal
worden gecontinueerd op de plekken met ganzenoverlast.
Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de provincie om - m.n. in relatie tot de
zwemwaterkwaliteit - de dringende noodzaak te bepleiten van het verkrijgen van ontheffingen op de
wet Natuurbescherming bij de Asterdplas. Zodat ook daar eieren onklaar gemaakt mogen worden.
Om het aantal ganzen in park Valkenberg omlaag te brengen wordt de KMA verzocht medewerking
te geven aan het sterk verminderen van het broedsucces van ganzen op het KMA-terrein.

