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Geachte Voorzitter, 

 

In de brief van 17 december 2015, nr. 2015Z24564/2015D50176, verzocht de 

vaste commissie voor Economische Zaken mij om een reactie op een motie van de 

leden Thieme (PvdD) en Koşer Kaya (D66). In deze motie wordt geconstateerd 

dat de Agrilaser effectief, veilig en diervriendelijk is, en goedkoper dan vergassen 

en dat pilotprojecten met de Agrilaser vooralsnog uitblijven. De motie verzoekt de 

regering het starten van pilotexperimenten met de Agrilaser onder provincies te 

stimuleren. Ik kan u hierover het volgende mededelen. 

 

Uit overleg met de provincies is mij gebleken dat de uitvoering van 

praktijkproeven met de Agrilaser en andere wildverjagende middelen al volop de 

aandacht heeft van de provincies. Het provinciale samenwerkingsverband BIJ12 

heeft een onderzoeksaanpak in voorbereiding dat uit de volgende 3 deelprojecten 

bestaat: 

1. Uitwerken van een algemene methodiek voor de beoordeling van de 

effectiviteit en de borging van de kwaliteit van de proeven. 

2. Een review van in binnen- en buitenland verricht en nog lopend onderzoek 

naar effecten van alternatieve verjagende middelen. 

3. Opstarten van praktijkpilots voor onderzoek naar de effecten van 

lasertechnologie in het algemeen en de Agrilaser in het bijzonder. 

 

De provincies hebben mij medegedeeld dat deelprojecten 1 en 2 uit 

bovengenoemd onderzoek binnenkort worden gestart als bouwsteen voor de 

praktijkpilots (deelproject 3). Het opstarten van de praktijkpilots is voorzien voor 

de komende zomer. 
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Ik zal de praktijkproeven met de Agrilaser stimuleren door het beschikbaar 

stellen van middelen ten behoeve van het uit te voeren onderzoek. 

 

 

 

 

 

(w.g.) Martijn van Dam 

Staatssecretaris van Economische Zaken 


