Statenmededeling

Datum
Onderwerp

Ganzenbeleid; intrekken Statenvoorstel 67/16A inzake wijziging
vrijstellingsverordening

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten om het Statenvoorstel 67/16A ‘Eerste
wijzigingsverordening Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet
2007 van de provincie Noord-Brabant’ in te trekken.

Aanleiding
Het onderhavige voorstel beoogt de rustperiode van winterganzen binnen rust- en
foerageergebieden te wijzigen van 1 oktober tot 1 april naar 1 november tot 1
april.
Op advies van de procedurevergadering van 19 september jl. is het voorstel eerst
geagendeerd voor het technisch vragenuur op de Statendag van 23 september jl.
en zal er vervolgens een themavergadering op één van de komende Statendagen
worden gepland.
Gelet op deze planning zal besluitvorming te laat plaatsvinden om dit jaar nog
doorwerking te krijgen. Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet
natuurbescherming in werking. Voorafgaand aan de inwerkingtreding bieden we
aan uw Staten ter vaststelling het Statenvoorstel 81/16A ‘Verordening
natuurbescherming Noord-Brabant’ aan. Aangezien de Eerste
wijzigingsverordening Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en Faunawet,
gelet op de verwachte inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming op
1 januari 2017, zou komen te vervallen en geïntegreerd worden in de
Verordening natuurbescherming, is besluitvorming over Statenvoorstel 67/16A dit
jaar overbodig.
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Consequenties

Datum

1. De rustperiode binnen de door GS aangewezen rust- en foerageergebieden
gaat dit jaar al op 1 oktober in, in plaats van op 1 november
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De huidige ‘Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van
de provincie Noord-Brabant’ blijft nu van kracht.
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2. Hoewel het advies van de Faunabeheereenheid is overgenomen, wordt nu
een onderdeel (nog) niet geïmplementeerd. Dit zal het draagvlak aantasten.
Het advies van de Faunabeheereenheid is gebaseerd op het landelijk
ganzenakkoord en bestaat uit een aantal samenhangende uitgangspunten en
maatregelen. Nu een wezenlijk onderdeel (nog) niet kan worden
geïmplementeerd, zal dit met name bij agrariërs binnen de rust- en
foerageergebieden tot verminderd draagvlak leiden. Zeker nu, mede door het
goede weer, in de maand oktober nog relatief veel schadegevoelige gewassen op
het veld staan.

3. Ganzenschade binnen de rust- en foerageergebieden in de maand oktober
betekent een extra kostenpost.
Op dit moment is ook een compensatieregeling voor agrariërs met schadepercelen
in rust- en foerageergebieden in voorbereiding (€50 per schadehectare). Deze
regeling blijft nu ook van kracht voor de maand oktober. Dit betekent een extra
kostenpost. Bij schade in deze maand zal ook het behandelbedrag (€300) en het
eigen risico (€250) moeten worden gecompenseerd. Inschatting van de totale
kosten is moeilijk te geven (indicatie: 15 grondgebruikers met schade op in totaal
100 ha = €13.250).

4. De in voorbereiding zijnde ‘Verordening natuurbescherming Noord-Brabant’
wijkt nu op dit onderdeel af van het door GS vastgestelde uitgangspunt dat het
een beleidsneutrale omzetting betreft.
Via de Statenmededeling (statenmededeling19-7-2016) van 19 juli 2016 hebben
we u geïnformeerd over de uitgangspunten van de Verordening
natuurbescherming. Een van die uitgangspunten betreft het beleidsneutraal
inpassen van bestaande provinciale verordeningen. De intentie van het
oorspronkelijke voorstel (verschuiving van de datum van 1 oktober naar 1
november) zal nu landen in de nieuwe Verordening natuurbescherming NoordBrabant. Omdat nu de vrijstellingsverordening uit 2007 van kracht blijft, betekent
dit voor dit onderdeel dus een beperkte beleidswijziging.

Europese en internationale zaken
n.v.t.
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Communicatie
Over de ontstane situatie is overleg geweest met de Faunabeheereenheid. Zij is
gevraagd de achterban met spoed te informeren over de consequenties binnen de
betreffende rust- en foerageergebieden.
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Vervolg
Eind dit jaar zal de nieuwe provinciale verordening natuurbescherming NoordBrabant ter vaststelling aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Bijlagen
n.v.t.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu, Programma Natuur
Opdrachtnemer: de heer M.H.M. Mols, (073) 681 27 15, mmols@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu, Programma Natuur
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