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Ganzenbeleid Noord-Brabant: advies Faunabeheereenheid
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Kennisnemen van
Het door de Faunabeheereenheid Noord-Brabant uitgebrachte advies met
betrekking tot het Brabants ganzenbeleid.
Aanleiding
Na het sneuvelen van het landelijk ganzenakkoord in december 2013 heeft de
Faunabeheereenheid aangegeven de provincie graag te willen adviseren over
nieuw vorm te geven ganzenbeleid in Noord-Brabant.
De Faunabeheereenheid (FBE) heeft ons op 29 oktober 2015 gemeld dat zij
tot een unaniem advies is gekomen waarbij ook van belang is dat de FBE
draagvlak heeft verworven bij de achterbannen van de organisaties die zij
bestuurlijk vertegenwoordigd.
Buiten de FBE lopen de meningen over nut en noodzaak van Faunabeheer
(door middel van afschot) sterk uiteen. Zeker nu gesproken wordt van
planmatige reductie van zomerpopulaties en het inzetten van alle wettelijke
middelen. In navolging van de landelijke discussie, is met name het inzetten
van CO2 gas controversieel.
Bevoegdheid
De Faunabeheereenheid is bevoegd tot aanvulling/partiële herziening van het
Faunabeheerplan Noord-Brabant. Dit plan behoeft wel instemming van GS.
Provinciale Staten zijn bevoegd tot wijziging van de Verordening vrijstellingen ex
artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant.
Kernboodschap

1. Gelet op de gevoeligheid van het onderwerp vinden wij het van belang dat
uw Staten kennis nemen van het advies van de FBE.
Het advies is als bijlage bijgesloten.
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2. Wij zullen, mede naar aanleiding van dit advies, het beleid op onderdelen
herzien.
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Gelet op de urgentie / gevoeligheid van dit dossier zal er in het voorjaar van
2016 een wijzigingsvoorstel worden opgesteld.
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Consequenties
1. Hiermee wordt het advies ook openbaar en zal er wellicht ook in de pers

aandacht aan worden besteed.
In de aanloop van dit dossier zijn al persvragen gesteld en hebben er artikelen
gestaan in het Brabants Dagblad en BN/De Stem. Hierbij is met name gefocust op
het reduceren van de aantallen ganzen in de zomer.
Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
Het advies is opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Brabant. Hierin zijn
de volgende organisaties vertegenwoordigd: Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie, Brabants Particulier Grondbezit, de terreinbeherende
organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap), de
Koninklijke Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en
Grondbeheer. Er is draagvlak bij de achterbannen van deze organisaties.
Het advies wordt voor een reactie voorgelegd bij de Dierenbescherming en de
Vogelbescherming.
Vervolg
Wij zullen u in het voorjaar 2016 informeren over het nieuwe beleid. Een
eventueel noodzakelijke wijziging van de Verordening vrijstelling ex artikel 65
Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant zal ter vaststelling aan
uw Staten worden voorgelegd.
Bijlagen
Advies Brabants ganzenbeleid.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

Datum

8 december 2015

de voorzitter,

de secretaris,

Documentnummer
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Erik van Herk, HvHerk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu/ Afd. Projecten- en Programmamanagement A
Opdrachtnemer: Martien Mols, MMols@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu/ Afdeling Advies en Specialisme A
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