Rondvraag n.a.v. goedkeuring faunabeheerplan Ganzen

Er is afgelopen maanden veel gediscussieerd over het faunabeheerplan ganzen en de FBE had eerder
ook een ander plan ingediend dat door GS is afgewezen. Nu ligt er een plan waarvan velen zeggen
dat het niet tot het gewenste resultaat gaat leiden, namelijk daling van het aantal ganzen en
daardoor daling van de enorme schade die zij aanrichten op vele plaatsen in Noord-Holland.
Wij hebben daarover een aantal vragen aan GS:

1. Inkorten van de winterrust zou de effectiviteit van het beheer enorm geholpen hebben,
vernemen wij van experts. Waarom was GS niet bereid de winterrust in te korten?
2. Het afschieten van ganzen mag en door gebruik van lokmiddelen zoals fluitjes en lokganzen
zou dat veel effectiever worden volgens experts omdat de ganzen dan beter binnen bereik
van de jager komen. Waarom is GS niet bereid het gebruik van lokmiddelen zoals fluitjes toe
te staan?
3. Vele lokale fracties van CDA (28) en VVD (27) in Noord-Holland hebben reeds in juni 2020
een brief aan GS gestuurd waarin zij aangeven dat er in hun gemeente toenemende schade
ontstaat door de enorme ganzenpopulatie en waarin zij GS oproepen om samen met
verschillende partijen te zoeken naar meer mogelijkheden om de ganzenpopulatie te
verlagen. Verder vragen zij om het eigen risico niet te verhogen totdat de ganzenpopulatie
terug is gebracht tot het afgesproken niveau van 2005. Waarom is GS niet bereid om te
luisteren naar deze breed ondersteunde oproep aangaande deze twee punten? Wat heeft u
geantwoord aan de inzenders van de brief?
4. Wij begrijpen niet dat GS blijft kiest voor een beleid waarvan op voorhand wordt gezegd dat
het niet voldoende effectief zal zijn om de ganzenpopulatie substantieel te reduceren. Wat is
de barrière waardoor u die stap naar een effectief ganzenbeheerplan niet kunt maken?

