Beleidsnotitie d.d. 12 juli 2016
Hoofdlijnen nieuw ganzenbeleid Noord-Brabant
Aanleiding
Op dit moment is het ganzenbeleid vastgelegd in de Beleidsnota Flora- en Faunawet “Gewogen
belangen”. Deze nota is door GS voor onbepaalde tijd vastgesteld op 19 oktober 2010.
Een belangrijke basis voor dit ganzenbeleid was afkomstig van het Beleidskader Faunabeheer.
Doordat steeds meer (trek-)ganzen in Nederland blijven overzomeren en ook het aantal exoten
gestaag toeneemt, vraagt de toegenomen economische schade aan de landbouw (en in mindere mate
de schade aan andere belangen, o.a. gevaar voor luchtverkeer) om nieuw beleid. Helaas is het
hiertoe opgestelde landelijk ganzenakkoord in december 2013 gesneuveld.
In plaats hiervan is in IPO-verband afgesproken dat iedere provincie afzonderlijk tot een nieuw
ganzenbeleid komt dat zoveel mogelijk in lijn ligt met de afspraken uit dit ganzenakkoord. De
Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) heeft de provincie hierover op 30 oktober 2015
geadviseerd met het ‘Advies Brabants Ganzenbeleid’. Op 15 maart 2016 hebben GS op hoofdlijnen
ingestemd met dit advies. Gelet op dit advies, en gehoord hebbende de maatschappelijke reacties
hierop, hebben GS op hoofdlijnen het nieuw ganzenbeleid Noord-Brabant bepaald.
Hoofdlijnen nieuw ganzenbeleid Noord-Brabant
Centraal staat de rust in de winter voor trekganzen en het terugdringen van de zomerpopulatie
standganzen tot een populatie waarbij het schadeniveau acceptabel is. Als uitgangspunt wordt hierbij
voor de Grauwe Gans het niveau 2005 en voor de Brandgans het niveau 2011 aangehouden. De
aantallen ganzen behorende bij de genoemde schadeniveaus zijn ca. 7.500 Grauwe Ganzen en ca.
4.000 Brandganzen. Het terugdringen van de populaties tot deze aantallen is echter geen doel op
zich.
Omdat het aantal overzomerende Grauwe Ganzen op dit moment ca. 30.000 bedraagt, is
aanvullend op de bestaande ontheffing een ontheffing gewenst voor aanvullend afschot van grauwe
ganzen op jachtveldniveau. Het afschot wordt hierbij gequoteerd op maximaal 15.000 grauwe
ganzen in 2016 en maximaal 7.500 tot en met 30 juni 2017.
Ontheffing voor andere populatiereducerende maatregelen, anders dan het hier genoemde
aanvullend afschot Grauwe Ganzen, kan pas worden verleend op basis van een goedgekeurd
regionaal gebiedsplan/beheersplan.
De overgang van zomer- naar winterperiode verschuift van 1 oktober naar 1 november. De
winterperiode loopt hiermee van 1 november tot en met 14 februari. De zomerperiode van 15
februari tot en met 31 oktober.
Overjarig grasland en groenbemester worden niet meer gezien als kwetsbaar gewas als het gaat om
de winterontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot.
De looptijd van rust- en foerageergebieden is van 1 november tot en met 31 maart. Op basis van
schadehistorie, verblijf van ganzen en omvang/ligging worden 6 nieuwe, dan wel gewijzigde rust- en
foerageergebieden aangewezen. De Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007
van de provincie Noord-Brabant wordt hierop aangepast.

Aanvullend op de schadevergoeding zal binnen de rust- en foerageergebieden € 50 per
schadehectare worden betaald. Hiervoor zal nog een compensatieregeling worden vastgesteld.
Het beheer van ganzen dient te worden uitgewerkt in regionale gebiedsplannen/beheerplannen, die
per 1 juli 2017 onderdeel gaan vormen van het nieuwe faunabeheerplan 2017-2022.
Deze regionale gebiedsplannen/beheerplannen gaan uit van een beheer dat gebaseerd is op: 1.
inrichtingsmaatregelen, 2. diervriendelijke preventieve maatregelen en 3. reducerende maatregelen.
De beheerperiode voor ganzen is per soort verschillend. Zeker voor de Brandgans en de Kolgans is
maatwerk noodzakelijk. Dit geldt ook voor de in te zetten maatregelen. Dit dient een plek te krijgen in
de regionale gebiedsplannen.

Toelichting
Uitgangspunt is dat het aantal overzomerende Grauwe Ganzen moet worden teruggebracht voordat
tot een meer duurzaam populatiebeheer kan worden overgegaan. Doel van deze reductie is het
zoeken van een evenwicht tussen behoud van een duurzame populatie en een acceptabel schade- en
veiligheidsniveau.
Omdat, conform landelijke afspraken, de zomer- en winterperiode zijn gewijzigd, is zeker in het
voorjaar sprake van een zekere overlap tussen wintergasten en broedvogels. Dit geldt met name voor
de Brandgans en de Kolgans. De op te stellen regionale beheerplannen dienen hierop in te gaan. Dit
geldt ook voor de relatie tussen de beheermaatregelen en de effecten ervan. Zo zal het schudden van
eieren in de periode 31 maart - 31 mei mogelijk tot veel verstoring leiden van andere broedvogels.
Een ontheffing voor het schudden van eieren in de periode van 1 februari t/m 31 mei ligt daarom niet
voor de hand.

