Ontwerpbesluit 21/16 B

Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

Onderwerp

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke
aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in NoordBrabant.

Datum

Documentnummer

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
-

-

gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake een
diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast
door ganzen in Noord-Brabant d.d. 17 maart 2016;
gelet op de artikelen 65, 67, en 68 van de Flora- en Faunawet;
gelet op het Advies Brabants ganzenbeleid 2016-2022 van de
Faunabeheereenheid Noord-Brabant;
gelezen de Reactie plus Visie Dierenbescherming op Advies Brabants
ganzenbeleid van de FBE;

besluiten:
1. De kaderstelling voor de Wet natuurbescherming voor de provincie NoordBrabant met betrekking tot het ganzenbeleid op te stellen volgens de
volgende richtlijnen:
a. In plaats van soortenbeheer door aantalsreductie wordt gekozen
voor een gebiedsaanpak met schadepreventie.
b. Structurele methoden krijgen de voorkeur boven tijdelijke
maatregelen.
c. Meldingen van overlast en/of schade worden dezelfde dag
opgepakt.
d. Om overlast en schade te voorkomen wordt een taskforce ingezet.
e. De meest diervriendelijke methoden krijgen de voorkeur.
f. Per gebied wordt daarbij een inventarisatie gemaakt van
diervriendelijke mogelijkheden tot voorkoming van schade.
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2.

3.

4.
5.

g. In overleg met landeigenaren kunnen diervriendelijke preventieve
maatregelen worden getroffen.
h. Voor de inzet van diervriendelijke preventieve maatregelen wordt
een tegemoetkomingsregeling geopend.
i. Aantalsschattingen worden gebaseerd op de uitgebreide tellingen
van natuurorganisaties zoals Sovon.
j. De uitwerking en uitvoering van het beleid komen bij de FBE te
liggen, als faunabeschermer, waarbij deze wordt ondersteund
door experts op het gebied van diervriendelijke schadebestrijding.
k. Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over de resultaten van de
aanpak.
Dat het faunabeheersplan voor de provincie Noord-Brabant met betrekking
tot het ganzenbeleid wordt opgesteld in overeenstemming met de
kaderstelling volgens besluit 1.
Dat het faunabeheersplan voor de provincie Noord-Brabant met betrekking
tot het ganzenbeleid op basis van de kaderstelling volgens besluit 1.
tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in gaat.
Dat de verordening(en) in het kader van de Wet natuurbescherming
worden opgesteld conform de uitgangspunten van besluit 1.
De dekking voor uitwerking en uitvoering van het besluit te zoeken binnen
de vrije begrotingsruimte zoals verwoord in het financieel kader van de
perspectiefnota 2016.

Datum

Documentnummer

’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. mr. K.A.E. ten Cate (plv.)
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