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Op 23 december 2014 heeft het bestuur van het Faunafonds per e-mail het verzoek ontvangen om 
u te adviseren over het Faunabeheerplan Ganzen 2015-2020 van de provincie Noord-Holland. 
 
Bij de totstandkoming van dit faunabeheerplan is een Adviseur Faunazaken van BIJ12/Unit Fauna-
fonds steeds betrokken geweest als adviseur van de begeleidingscommissie. Deze commissie be-
stond uit vertegenwoordigers van LTO-Noord, Natuurmonumenten, Landschap NH, Staatsbosbe-
heer, Waternet, Federatie Particulier Grondbezit, de Agrarische Natuurverenigingen, de KJV, de 
NOJG en de FBE-secretaris. Vanuit de provincie Noord-Holland was een vertegenwoordigster van 
de beleidsafdeling als adviseur betrokken. Door de betrokkenheid van alle leden van de begelei-
dingscommissie is er, uiteindelijk, een prima Faunabeheerplan Ganzen 2015-2020 geboren.  
 
Door de enorme aantallen ganzen in Nederland, en dus ook in provincie Noord-Holland, vraagt het 
een enorme inspanning van alle betrokken partijen om de in dit faunabeheerplan genoemde doel-
stellingen te halen. 
 
Het is goed dat de provincie Noord-Holland het opstellen van N2000-uitvoeringsplannen en de 
daaruit voortvloeiende Nb-vergunningaanvragen ondersteunt. Het is namelijk absoluut noodzakelijk 
dat juist in deze N2000-gebieden, waar enigszins mogelijk, de populaties standganzen worden 
gereduceerd. Tot heden was dit, op enkele kleine gebieden en perioden na, niet mogelijk. Met na-
me de aldaar aanwezige grote aantallen standganzen zorgen voor een jaarlijkse toename van 
schade in deze provincie; totaal in 2013  � 3.527.610. Zonder mogelijkheden tot ingrijpen in deze 
gebieden is het praktisch bijna onhaalbaar om de populaties en de daarbij onlosmakelijk verbonden 
schade te reduceren.   
 
Provincie Noord-Holland heeft een winterrustperiode is ingesteld. Wanneer de genoemde doelstel-
lingen niet worden gehaald zal de winterrust worden opgeschort tot het moment waarop duidelijk 
is dat de maatregelen ter reductie van de zomerstand effectief zijn. In september 2015 wordt, na 
de zomertelling en het bekend worden van de zomerschadecijfers, geëvalueerd. Het bestuur van 
het Faunafonds wijst u erop dat één seizoen een te korte maatstaf is om alle genomen maatrege-
len goed te kunnen evalueren. 
 
Om de afgesproken doelen te halen moeten ontheffingshouders, zonder onnodige administratieve 
beperkingen, intensief gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden. De mogelijkheid tot schade-
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bestrijding en populatiebeheer van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang is een 
goed voorbeeld hiervan. Het voornemen om deze ontheffingshouders te laten melden voor een 
bestrijdingsactie is geen goed idee. In het verleden heeft dit geleid tot grote ontevredenheid en 
demotivatie. In FRS kan, indien gewenst, gekeken worden of een ontheffing in gebruik is, waardoor 
melden overbodig is. 
 
Door de nog steeds  toenemende aantallen nijlganzen is het goed dat er nu een aanwijzing komt 
om deze invasieve exoot met het geweer te kunnen bestrijden. Het aantal dieren en de veroor-
zaakte landbouwschades nemen nog steeds toe. De Indische gans ontbreekt in dit faunabeheer-
plan, terwijl reeds tientallen exemplaren in provincie Noord-Holland leven en een uitbreiding van 
deze exoot is ongewenst. 
 
Samenvattend komt het bestuur van het Faunafonds tot het oordeel dat het voorliggende concept 
Faunabeheerplan Ganzen 2015-20120 een degelijk stuk is, waarbij het bestuur van het Faunafonds 
u bovenstaande punten in overweging geeft.  
 
Ervan uitgaande dat aan bovenvermelde �voor zover mogelijk- uitvoering zal worden gegeven, 
adviseert het bestuur van het Faunafonds het provinciaal bestuur om het voorliggende concept 
Faunabeheerplan Ganzen 2015-2020 en de daaraan gekoppelde ontheffingen van de provincie 
Noord-Holland voor de jaren 2015 tot en met 2019 goed te keuren. 

 

Hoogachtend, 

het bestuur van het Faunafonds, 

voor deze: 

de Coördinator Faunazaken van BIJ12/Unit Faunafonds, 

 

 

 

 

D. (Daan) Jacobs MSc. 

 




