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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 3 maart 2022
: 29 maart 2022

Vragen nr. 28
Vragen van mw. W. Koning-Hoeve (CDA) over De invulling van de principes voor nieuw
ganzenbeleid
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 3 maart 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. W. KoningHoeve (CDA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
In een brief over ganzen en faunaschade van 4 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten aangegeven om vier principes voor nieuw ganzenbeleid te implementeren om
het beheer van jaarrond verblijvende ganzen te bestendigen. Eén van deze principes is de
volgende: ‘Bij de herziening van Natura 2000-beheerplannen willen wij benodigd ganzenbeheer als
‘bestaand gebruik’ opnemen, zodat er een aanzienlijke vermindering in administratieve last
optreedt’.

Wij willen weten hoe en wanneer GS aan deze toezegging gestalte gaat geven. Dit is met name van
belang voor de beheerplannen die op korte termijn vernieuwd zullen worden, waaronder die van
Texel.

Daarnaast heeft GS in het Faunabeheerplan Ganzen toezeggingen gedaan over gecoördineerd
beheer. Wij hebben signalen gekregen dat dit vertraging oploopt doordat de goedkeuring van
N2000 beheerplannen vertraging oploopt. Het CDA maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan.
Betekent dit dat de ganzenpopulatie nog verder gaat toenemen evenals de schade binnen en
buiten de N2000 gebieden?

Wij hebben daarover de volgende vragen:
INLEIDING OP DE ANTWOORDEN
Wij hebben het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2024 goedgekeurd zoals dat is opgesteld en
vastgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE). Eén van de voornemens van de FBE
is intensivering van het populatiebeheer in natuur- en waterrijke gebieden en op
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landbouwpercelen. De ontheffing voor populatiebeheer is inmiddels door de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (OD NHN) verleend (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-20221438.html).

Specifiek voor het beheer in Natura 2000-gebieden gaat de FBE het “gecoördineerd beheer”
inzetten, wat een aanvulling is op het bestaande beheer. Voor dit gecoördineerd beheer in Natura
2000-gebieden zijn andere toestemmingsbesluiten op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)
nodig. Deze toestemmingsbesluiten worden aangevraagd door de FBE, met als onderbouwing een
passende beoordeling. Deze passende beoordelingen worden in opdracht van de FBE opgesteld
door ecologische adviesbureaus. De OD NHN toetst vervolgens aan de Wnb. Een
toestemmingsbesluit kan een vergunning zijn óf een opname in het beheerplan betreffen. Opname
in een beheerplan vermindert de administratieve lasten van de uitvoerder (zijnde de FBE in de
voorbereiding en het gecoördineerd beheerteam in de uitvoering).

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1:
In de brief van GS aan PS van 4 juni 2020 (kenmerk: 1416946/1417000) worden, met het
coalitieakkoord als basis, de contouren van het nieuwe ganzenbeleid aangegeven. Eén van de
leidende principes voor het nieuwe ganzenbeleid is dat ‘GS zich blijft inzetten om de jaarrond
verblijvende ganzen tot de streefstand terug te brengen in combinatie met het verlichten van de
lastendruk voor de beheerders’. Als uitwerking van dit leidende principe worden in de brief een
viertal zaken genoemd die de provincie efficiënter gaat uitwerken. Onder meer is toegezegd dat bij
de herziening van N2000-beheerplannen het ganzenbeheer als ‘bestaand gebruik’ wordt
opgenomen om het beheer in de N2000-gebieden te vereenvoudigen. Kunt u aangeven hoe en
wanneer u aan die toezegging invulling gaat geven. In welk N2000 beheerplan gaat u het de
komende periode opnemen?

Antwoord 1:
Het gecoöordineerd ganzenbeheer is op dit moment onder een aantal voorwaarden als
vergunningsvrij opgenomen in het op 26 oktober 2021 vastgestelde Natura 2000-beheerplan voor
Polder Zeevang en het op 1 maart 2022 vastgestelde ontwerp Natura 2000-beheerplan voor de
Oostelijke Vechtplassen, waarvan de definitieve vaststelling is voorzien eind juni 2022.
Voor het Natura 2000-beheerplan Duinen en Lage Land Texel hebben wij op 8 maart 2022 een
verlengingsbesluit genomen. Dit betekent dus een ongewijzigde voortzetting van het beheerplan.
Gecoördineerd ganzenbeheer zal op Texel daarom via een vergunningaanvraag georganiseerd
worden door de FBE.
De beheerplannen voor Laag Holland verlopen eind 2022. Bij de herziening van deze
beheerplannen is het de bedoeling het gecoördineerd ganzenbeheer daarin onder voorwaarden op
te nemen. De planning is dat de herziene beheerplannen voor Laag Holland begin 2023 vastgesteld
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worden. Om het gecoördineerd beheer in 2022 zeker te stellen zal de FBE voor 2022 een
vergunning aanvragen.
De planning voor de herziening van de beheerplannen van de overige Natura-2000 gebieden is
weergegeven onder antwoord 2. Eventueel gecoördineerd beheer in deze Natura 2000-gebieden
zal in 2022 en 2023 op basis van vergunningen kunnen plaatsvinden.

Vraag 2:
Op 13 juli 2021 heeft GS het Faunabeheerplan Ganzen NH 2021-2024 goedgekeurd. Een belangrijke
pijler onder dit Faunabeheerplan is het ‘gecoördineerd beheer’. Via het gecoördineerd beheer
wordt, op basis van uitvoeringsplannen per Natura 2000-gebied, invulling gegeven aan beheer en
schadebestrijding door beheerteams onder regie van de FBE. Ons bereiken signalen dat de
uitvoering van dit gecoördineerde beheer vertraging oploopt. Eén van de redenen die hierbij wordt
genoemd is dat het goedkeuren van Natura2000 beheerplannen vertraging oploopt. Klopt dit? Zo
ja, wat is hiervan de oorzaak? Kunt u ons laten weten wanneer de diverse Natura 2000
beheerplannen vernieuwd moeten worden en of dat tijdig gaat lukken?

Antwoord 2:
Wij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van Natura 2000-beheerplannen. Er is geen sprake
van een formele goedkeuring, anders dan de wettelijke inspraakprocedures en het verkrijgen van
een zo’n breed mogelijk draagvlak onder de diverse stakeholders. Het evalueren en herschrijven
van een Natura 2000-beheerplan en zo goed mogelijk afstemmen met de gebiedsgerichte aanpak
vergt veel tijd. Dat betekent dat in sommige gevallen een tijdelijk verlengingsbesluit benodigd zal
zijn.
De Natura 2000-beheerplannen verlopen op de volgende data:
Natura 2000-gebied
Polder Zeevang
Eilandspolder
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske
Polder Westzaan
Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder
Abtskolk en de Putten
Duinen en Lage Land Texel
Duinen Den Helder-Callantsoog
Zwanenwater en Pettemerduinen
Kennemerland-Zuid
Noordhollands Duinreservaat
Schoorlse Duinen
Naardermeer
Oostelijke Vechtplassen

Einde
november 2027
december 2022
december 2022
december 2022
december 2022
april 2027
december 2022
maart 2024
maart 2024
juni 2024
januari 2024
januari 2023
september 2026
juni 2028 (ervan uitgaande
dat het definitieve plan
wordt vastgesteld in juli
2022)
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Vraag 3:
Als de benodigde toestemmingsbesluiten voor het gecoördineerde beheer niet
(tijdig) afgegeven kunnen worden, kunt u dan aangeven wat hiervan de consequenties zijn voor de
uitvoering van dit beheer voor 2022? Welke problemen voorziet u voor de langere termijn als de
goedkeuring van N2000 gebieden vertraging oploopt?

Antwoord 3:
In het antwoord op vraag 1 hebben wij aangegeven onder welk regime het gecoördineerd beheer
in 2022 en 2023 wordt geregeld. Dit verschilt per Natura 2000-gebied. Toestemmingsbesluiten
daartoe worden genomen op basis van aanvragen van de FBE. Wij zien daarom geen problemen in
de uitvoering van het beheer op de langere termijn.

Vraag 4:
Als blijkt dat het gecoördineerde beheer door toedoen van de provincie vertraging oploopt, en als
gevolg daarvan het beheer in de natuurgebieden niet kan plaatsvinden, dan verwachten wij dat dit
consequenties zal hebben voor de ontwikkeling van de ganzenpopulatie in Noord-Holland. Met de
verhoging van het eigen risico wilde u ondernemers ‘prikkelen’ om meer te doen om faunaschade
te voorkomen. De door GS toegezegde plannen om efficiënter ganzenbeheer mogelijk te maken
blijken nog lang niet volledig te zijn ingevuld. Het lijkt erop dat de provincie haar beloftes op dit
punt tot heden niet kan waarmaken. Vindt u het dan nog steeds terecht om de ondernemers met
een verhoogd eigen risico te confronteren? Zo ja waarom? Zo nee, welke aanpassing is mogelijk?

Antwoord 4:
Ja, agrarische ondernemers hebben voldoende mogelijkheden om faunaschade te voorkomen. Zij
kunnen in samenwerking met hun jachthouders gebruik maken van de bestaande mogelijkheden
op basis van de Omgevingsverordening 2020 en de populatieontheffing, net als in de voorgaande
jaren. Gecoördineerd beheer komt daar bij als extra nieuwe maatregel die vanaf 2022 in steeds
meer gebieden wordt opgestart. Gecoördineerd beheer is nooit als randvoorwaarde aangemerkt
voor de invoering van een lagere tegemoetkoming in de schade.

