
Aan alle gemeenteraadsfracties, 
 
 
Geachte fractie, 
 
 
Uw gemeente is voor wat betreft ligging en/of andere aspecten nauw betrokken bij de problematiek 
welke zich nu al jarenlang heeft kunnen ontwikkelen rondom Luchthaven Schiphol met betrekking tot 
de aldaar buiten de broedtijd voorkomende wilde ganzen. 
Wij menen er goed aan te doen om u te informeren over de ware redenen waarom er rondom de start 
en landingsbanen zoveel ganzen komen foerageren en waarom deze vogels tot op tientallen 
kilometers vanaf Schiphol massaal worden vergast. Dat dient namelijk geen enkel ander doel dan dat 
van het tevreden stellen van klagende boeren! Zoals direct rondom Schiphol hobbyjagers nu al 
jarenlang alle ruimte krijgen voor het onbeperkt uitoefenen van hun discutabele liefhebberij: de 
ganzenjacht! 
 
Het moge duidelijk zijn dat zowel de directie van staatsbedrijf Schiphol Holding als de eigenaar van de 
meeste gronden rondom de start- en landingsbanen - de Staat der Nederlanden - zich niets gelegen 
laten liggen aan de veiligheid van het luchtverkeer. Daarmee spelen zij letterlijk Russische Roulette 
met de levens en de belangen van passagiers, personeel, passanten en omwonenden. 
Onzerzijds wordt al jarenlang geattendeerd op de enorme misstanden waarmee het dossier Schiphol 
doorspekt is. Maar van enige structureel- functionele actie vanuit parlement, regering of het 
Schipholmanagement is tot op de huidige dag geen sprake. 
 
Daarom doen wij u hierbij onze nota "De waarheid over Schiphol en het ganzenprobleem" toekomen, 
waarin alle feiten rond dit dossier op overzichtelijke wijze de revue passeren. 
Het is zaak dat er rondom Schiphol onmiddelijk wordt gestopt met het verbouwen van gewassen 
waarvan oogstresten door ganzen als voedsel worden gebruikt. Dan is namelijk meteen het hele 
zogenaamde ganzenprobleem voorgoed opgelost! 
 
Wij vinden het beschamend dat er willens en wetens rondom Schiphol een ganzenprobleem heeft 
kunnen ontstaan en dat tot op de huidige dag de belangen van een handvol agrarirs boven de 
veiligheid van miljoenen mensen worden gesteld. Ook boven de veiligheid van de inwoners en 
bezoekers van uw gemeente! 
 
Met vriendelijke groet. 
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