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Datum
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Toezegging PS inzake ganzen om na de zomer serieus te kijken naar,

25 juli 2 0 1 6
Documentnummer

1.

de relatie tussen landbouwschade en reductiedoelstellingen;

4042962

2.

inzet alternatieve, structurele beheermaatregelen naast of in plaats van

Aan

afschot van ganzen.

Provinciale Staten
Van
Johan van den Hout

Beste Statenleden,
Tijdens de behandeling van het Initiatiefvoorstel van de Partij van de Dieren inzake

Auteur

een diervriendelijke aanpak van de overlast door ganzen op 2 4 juni 2 0 1 6 , heb ik

Martien Mols

toegezegd dat ik na de zomer serieus zal kijken naar de relatie tussen enerzijds de
landbouwschade en anderzijds het aantal ganzen en daarmee naar de
consequenties voor de reductiedoelstellingen. In verband hiermee heb ik ook
toegezegd om hierbij ook de inzet van alternatieve, structurele beheersmaatregelen
mee te nemen.
Zoals u wellicht al in de Statenmededeling van 12 juni jl. ( S t a t e n m e d e d e l i n g f b p
g a n z e n ) heeft gelezen, heb ik in de beleidsnotitie 'Hoofdlijnen nieuw ganzenbeleid
Noord-Brabant' (bijlage bij statenmededeling) deze aandachtspunten al
meegenomen.
Duidelijk is aangegeven dat het terugdringen van de populaties tot bepaalde
aantallen geen doel op zich is, maar dat er gezocht moet worden naar een
evenwicht tussen het behoud van een duurzame populatie en een acceptabel
schade- en veiligheidsniveau.
De FBE heeft in haar advies en in het door ons op 12 juli jl. goedgekeurde
faunabeheerplan, hoofdstuk ganzen 2 0 1 6 - 2 0 1 7 , aangegeven hiertoe regionale
beheerplannen (gebiedsplannen) op te stellen. Zoals opgenomen in genoemde
hoofdlijnen moeten deze gebiedsplannen uitgaan van een beheer dat gebaseerd is
op 1. inrichtingsmaatregelen, 2. diervriendelijke preventieve maatregelen en 3.
reducerende maatregelen.
Deze gebiedsplannen zullen een belangrijk onderdeel vormen van het nieuwe
faunabeheerplan dat op 1 juli 2 0 1 7 van kracht zal worden. Dit maatwerk zal mijns
inziens garant staan voor een zorgvuldige afweging ten aanzien van de keuze van
beheermaatregelen en de reductiedoelstellingen.
Met vriendelijke groet,

