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De vervolgstappen ten aanzien van het door de Faunabeheereenheid uitgebrachte PS: 3937151
advies op hoofdlijnen met betrekking tot het Brabants Ganzenbeleid.

Aanleiding
Op 8 december 2015 hebben wij de Staten middels een Statenmededeling
geïnformeerd over het advies van de Faunabeheereenheid. Op de Statendag van
19 februari is op uw verzoek nog een technische toelichting gegeven. Afgesproken
is om u in maart te informeren over de vervolgstappen.

Bevoegdheid
De Faunabeheereenheid is bevoegd tot aanvulling/partiële herziening van het
Faunabeheerplan Noord-Brabant. Dit plan behoeft wel de goedkeuring van GS.
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot vaststelling van Rust- en foerageergebieden,
tot vaststelling van een schadevergoedingsregeling en tot het verlenen van
ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet.
Provinciale Staten zijn bevoegd tot wijziging van de Verordening vrijstellingen ex
artikel 65 Flora- en faunawet van de provincie Noord-Brabant.

Kernboodschap

1. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies op hoofdlijnen van de
Faunabeheereenheid
Het advies is in lijn met het eerdere (landelijke) ganzenakkoord en de nadere
afspraken die de provincies onderling hebben gemaakt na het ‘sneuvelen’ van dit
ganzenakkoord. Het gaat uit van reductie van het aantal standganzen
(overzomerende ganzen) naar het niveau van 2005 en rust voor trekganzen. Dit in
tegenstelling tot het huidige beleid dat gericht is op het voorkomen van belangrijke
schade (alleen verjaging met ondersteunend afschot op percelen met
schadegevoelige gewassen). De belangrijkste verschillen in tabel:

Onderwerp

Huidig beleid

Advies FBE

Zomerperiode

1-4 t/m 30-9

15-2 t/m 31-10

Foerageergebieden

1-10 t/m 31-3

1-11 t/m 31-3

Schadevergoeding binnen

Geen additionele vergoeding

Idem, plus additionele vergoeding
van € 50 per schadehectare

aangewezen
foerageergebieden
Reductie zomerpopulatie

n.v.t.

In 6 jaar naar populatieniveau
2005 (grauwe gans)

Beheermaatregelen (buiten

Preventieve maatregelen plus

Alle wettelijke middelen

foerageergebieden)

afschot op schadepercelen

toegestaan

Omdat het een advies op hoofdlijnen betreft, is een uitwerking en
concretiseringsslag noodzakelijk.

2. Gedeputeerde Staten hebben de FBE verzocht om het Faunabeheerplan voor
het onderdeel ganzen uit te werken conform het advies, met inachtname van
het advies van de Dierenbescherming
De Faunabeheereenheid is bevoegd tot aanvulling/partiële herziening van het
Faunabeheerplan Noord-Brabant. Omdat dit plan de goedkeuring behoeft van
GS, is de FBE gevraagd om de aanbevelingen van de Dierenbescherming te
betrekken bij deze uitwerking.

Consequenties

1. Gelet op de planning is het mogelijk om in juli 2016 te starten met de
uitvoering conform nieuw vastgesteld beleid.
Tot die tijd blijft het huidige beleid van kracht. Dit betekent dat er voor percelen
met schadegevoelige gewassen ontheffing kan worden verleend voor verjaging
met ondersteunend afschot van Grauwe gans en Kolgans (zomer en winter) en
Brandgans (alleen zomer, dus vanaf 1 april).

Europese en internationale zaken
Er is geen sprake van directe risico’s of gevolgen t.a.v. Europese regelgeving of –
beleid. Indirect liggen er wel raakvlakken met het Natura2000 beleid en
internationale afspraken m.b.t. bescherming van (water-)trekvogels. Toetsing zal
plaatsvinden bij de uitwerking van het ganzenbeleid.

Communicatie
Over het ontvangen advies van de FBE en de gewenste uitwerking ervan is
overleg geweest met de FBE. De Dierenbescherming en de Vogelbescherming is
gevraagd een reactie te geven op het advies. De Dierenbescherming heeft hier
schriftelijk op gereageerd. Deze reactie heeft u inmiddels ontvangen. De
Vogelbescherming heeft per mail laten weten nog steeds achter de afspraken van
het oorspronkelijke akkoord (landelijke ganzenakkoord 2013) te staan.
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De aan de FBE gevraagde uitwerking van het Faunabeheerplan zal door ons voor
advies aan het Faunafonds worden voorgelegd.
Datum

Vervolg
Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) per
1 januari 2017 zullen wij Provinciale Staten in november 2016 een Statenvoorstel
aanbieden inzake de Verordening natuurbescherming. Faunabeheer is hier
onderdeel van. Gelijktijdig met het aanbieden van het Statenvoorstel inzake de
Verordening natuurbescherming zullen wij u de hoofdlijnen schetsen van de
voornemens van GS om tot een herzien beleid met betrekking tot de uitvoering van
het faunabeheer te komen.
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Documentnummer

GS: 3929382
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Los van bovenstaand traject in het kader van de implementatie van de Wnb, is het
noodzakelijk urgente knelpunten in het kader van het Faunabeheer reeds nu op te
lossen. Dit betekent concreet dat voor het beheer van ganzen, vooruitlopend op
de herziening van het huidig faunabeleid, nu een aanpak wordt uitgewerkt.
Gelijktijdig met het aanbieden van het Statenvoorstel inzake de wijziging
Verordening vrijstellingen ex art. 65 Ffwet zullen wij u in juli 2016 informeren over
het nieuwe ganzenbeleid.
Bijlagen
n.v.t.
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