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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
De besluiten van Gedeputeerde Staten van 12 juli 2016 aangaande het
‘faunabeheerplan, onderdeel ganzen 2016 – 2017’en de hieruit
voortvloeiende vervolgstappen.
Aanleiding
Op 15 maart 2016 hebben wij de Staten middels een Statenmededeling
geïnformeerd over de vervolgstappen ten aanzien van het door de
faunabeheereenheid uitgebrachte advies met betrekking tot het Brabants
ganzenbeleid. In deze Statenmededeling is aangegeven dat wij de Staten in
juli opnieuw informeren.
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 de beleidsnotitie ‘Hoofdlijnen nieuw
ganzenbeleid Noord-Brabant’ vastgesteld.
Tot dit besluit was het ganzenbeleid vastgelegd in de Beleidsnota Flora- en
Faunawet “Gewogen belangen”. Deze nota is door GS voor onbepaalde tijd
vastgesteld op 19 oktober 2010.
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’. Gelet op dit advies, en gehoord hebbende
de maatschappelijke reacties hierop, hebben GS op hoofdlijnen het nieuw
ganzenbeleid bepaald.
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2. Gedeputeerde Staten hebben in het nieuw ganzenbeleid rekening
gehouden met de wensen vanuit Provinciale Staten.
Vanuit Provinciale Staten is aandacht gevraagd voor het standpunt van de
Dierenbescherming; meer aandacht voor diervriendelijke maatregelen om de
ganzenschade te voorkomen of te verminderen. Ook is gevraagd een
duidelijker relatie te leggen tussen de toegebrachte schade en de gewenste
populatiegrootte. In de hoofdlijnen van het nieuw ganzenbeleid hebben
Gedeputeerde Staten aangegeven dat de op te stellen regionale
gebiedsplannen invulling moeten geven aan een beheer dat gebaseerd is op
de reeks diervriendelijke inrichtingsmaatregelen, diervriendelijke preventieve
maatregelen, en tot slot, reducerende maatregelen. Ook geven Gedeputeerde
Staten aan dat het reduceren van de ganzenpopulatie tot 7.500 stuks (grauwe
ganzen) en 4.000 stuks (brandganzen) geen doel op zich is.

3.

Gedeputeerde Staten hebben Het Noordbrabants Landschap opdracht
gegeven samen met de Faunabeheereenheid de zomerganzentelling te
organiseren.

Het nieuwe ganzenbeleid gaat uit van de landelijke afspraak om de schade te
reduceren tot het niveau 2005 (grauwe ganzen) en 2011 (brandganzen).
Omdat hierop niet te sturen is, en daarom ontheffingen zonder, of zonder
onderbouwde quota, juridisch niet houdbaar blijken, is het noodzakelijk om
een relatie te leggen tussen schadeniveau en aantallen ganzen. Terecht hebben
Provinciale Staten aandacht gevraagd voor kwalitatief goede telgegevens.
Juiste cijfers zijn in ieders belang. Om deze reden is aan het Noordbrabants
Landschap de opdracht verstrekt om samen met de Faunabeheereenheid de
zomerganzentelling te coördineren. Doel van deze opdracht is, naast een
goede uitvoering en gegevensverwerking, om dier- en natuurbeschermers
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enerzijds en grondgebruikers/jachtactehouders anderzijds gezamenlijk de
telling te laten uitvoeren om zo een breder draagvlak voor de telgegevens te
verkrijgen.
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4. Gedeputeerde Staten hebben 6 rust- en foerageergebieden voor ganzen
en smienten aangewezen.

PS: 4041052

Met deze aanwijzing volgen Gedeputeerde Staten het advies van de
Faunabeheereenheid. De aangewezen foerageergebieden komen in de plaats
van de door Gedeputeerde Staten op 13 juni 2006 aangewezen
ganzenfoerageergebieden.

5. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten verzocht het
ontwerpbesluit ‘eerste wijzigingsovereenkomst Verordening vrijstellingen ex
artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant’ vast
te stellen.
De wijziging van de Verordening betreft met name de wijziging van de
rustperiode binnen de rust- en foerageergebieden waarbinnen deze vrijstelling
voor het verontrusten van ganzen niet van toepassing is. Conform de landelijke
afspraken gaat de rustperiode nu in op 1 november in plaats van 1 oktober.
De reden hiervoor is klimaat gerelateerd; de gewassen staan langer op het
land en de trekganzen komen later.

6. Gedeputeerde Staten hebben het faunabeheerplan, hoofdstuk ganzen
2016 – 2017 goedgekeurd.
De aanpassing van het hoofdstuk ganzen is conform het ‘Advies Brabants
Ganzenbeleid’ waarmee Gedeputeerde Staten eerder in grote lijnen hebben
ingestemd. Wel is duidelijk dat de tijd tot 1 juli 2017 gezien moet worden als
een overgangsperiode. Gelet op de beperkte voorbereidingstijd is nog weinig
aandacht besteed aan andere, meer diervriendelijke instrumenten. Het
komende jaar wordt gebruikt voor het opstellen van regionale beheerplannen.
In deze plannen moeten ook andere (diervriendelijke-) inrichtings-, preventie- en
beheermaatregelen een belangrijke plek krijgen.
Consequenties

1. Door de aanwijzing van rust- en foerageergebieden kunnen Provinciale
Staten in het najaar via de Verordening vrijstelling inderdaad de rust in
deze gebieden garanderen.
Met de vaststelling van de wijziging Verordening vrijstelling worden ganzen in
de nieuwe foerageergebieden niet meer verontrust/verjaagd. Dit geldt dan
voor de periode 1 november – 1 april.

2. Door de aanwijzing van de rust- en foerageergebieden krijgen agrariërs
met gronden binnen deze gebieden bij schade ook het behandelbedrag en
de eigen bijdrage gecompenseerd.
Omdat de ganzen in de rust- en foerageergebieden niet verontrust mogen
worden, krijgen agrariërs bij schade ook het behandelbedrag (€ 300) en het
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eigen risico (€ 250) gecompenseerd. Daarnaast ontvangen zij een extra
tegemoetkoming van €50 per schadehectare. GS zullen hiervoor in het najaar
een compensatieregeling voor vaststellen. Hierbij sluiten GS aan bij de
uitwerking van het landelijk akkoord zoals dat ook door de meeste
ganzenprovincies is uitgewerkt.
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3. Op basis van deze goedkeuring van het faunabeheerplan, hoofdstuk
ganzen 2016-2017 is het voor de Faunabeheereenheid mogelijk een
aanvullende ontheffing voor het doden op jachtveldniveau van grauwe
ganzen in de zomer aan te vragen.
Op basis van dit hoofdstuk ganzen kan de ODBN (namens GS) ontheffing
verlenen voor aanvullend afschot van grauwe ganzen. De lopende
ontheffingen kunnen worden verlengd. Voor de periode tot het nieuwe
uitgewerkte faunabeheerplan (1 juli 2017) wordt hierbij het afschot gequoteerd
op max. 15.000 grauwe ganzen in 2016 en max. 7.500 t/m 30 juni 2017.
Gelet op de beperkt resterende tijd in 2016 zal dit aantal naar alle
waarschijnlijkheid lager uitkomen.
Europese en internationale zaken
Door het bieden van rust in de winterperiode voldoet de provincie aan de
internationale verantwoordelijkheid en Europeesrechtelijke verplichtingen voor
bescherming van ganzen.
Communicatie
Via deze statenmededeling worden uw Staten geïnformeerd over de door ons
genomen besluiten en de planning voor het aanbieden van het Statenvoorstel.
De besluiten worden bekend gemaakt op onze provinciale website en in het
Provinciaal Blad.
Vervolg
 Het voorstel van de ‘wijziging Verordening vrijstelling’ zal ter vaststelling
aan Provinciale Staten worden aangeboden (19 september in
procedurevergadering).
 Op basis van het vastgestelde ‘faunabeheerplan, hoofdstuk ganzen 2016
– 2017’ zal door de FBE een aanvullende ontheffing worden gevraagd
voor het op jachtveldniveau reduceren van grauwe ganzen.
 GS zullen de komende periode, overeenkomstig de landelijke afspraken en
in lijn met het beleid van de andere ganzenprovincies, een
compensatieregeling opstellen voor agrariërs met gronden in
foerageergebieden.
 De FBE zal, samen met lokale partijen, als onderdeel van het nieuwe
faunabeheerplan 2017- 2022, regionale beheerplannen opstellen. In deze
plannen moeten zowel (diervriendelijke-) inrichtings- en
preventiemaatregelen als aanvullende beheermaatregelen voor de
verschillende ganzensoorten een plaats krijgen.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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 / Programma Natuur
Opdrachtnemer: Martien Mols, mmols@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu / Programma Natuur
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