
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 juli 2021 tot 

goedkeuring van het Faunabeheerplan ganzen Noord-Holland 2021-2024 van 

de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

  

gelet op artikel 3.12, eerste tot en met zevende lid, van de Wet natuurbescherming, betreffende de op- 

stelling, vaststelling en de goedkeuring van faunabeheerplannen; 

  

gelet op Afdeling 6.11 van de Omgevingsverordening NH2020, betreffende regels ten aanzien van 

faunabeheerplannen; 

  

overwegende dat het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland - bestaand uit een 

onafhankelijke voorzitter en een secretaris en daarnaast uit zes personen uit de volgende geledingen: 

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Noord-Holland, Jagersvereniging, de Nederlandse 

Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, Stichting 

Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet (Gemeente Amsterdam), Provin- 

ciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat, Hollands Particulier Grond- 

bezit en Agrarische Collectieven Noord-Holland - het beheerplan met de noodzakelijke meerderheid 

van driekwart van de stemmen heeft vastgesteld; 

  
Besluiten: 

Het Faunabeheerplan ganzen Noord-Holland 2021-2024, zoals dit door het bestuur van de Stichting 

Faunabeheereenheid Noord-Holland op 12 mei 2021 is vastgesteld en bij ons college is ingediend, goed 

te keuren. 

  

Toelichting: 

Het Faunabeheerplan ganzen Noord-Holland 2021-2024 is op 12 mei 2021 door het bestuur van de 

Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland vastgesteld en ter goedkeuring bij ons ingediend. Wij 

hebben getoetst of het voldoet aan de inhoudelijke eisen die de Wet natuurbescherming stelt aan het 

opstellen, vaststellen en goedkeuren van een faunabeheerplan en of het voldoet aan de inhoudelijke 

eisen van Afdeling 6.11 van de Omgevingsverordening NH2020. Het Faunabeheerplan ganzen Noord- 

Holland 2021-2024 voldoet aan deze eisen. 

  

In aanvulling op het gestelde in het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2024 vragen we de Stichting Fauna- 

beheereenheid Noord-Holland om nadere toelichting bij de in te dienen ontheffingsaanvragen in twee 

gevallen: In geval van een ontheffingsaanvraag voor Canadese gans, aan te geven op welke soorten 

de aanvragen precies zien, en in hoeverre data uit het Faunabeheerplan ganzen 2021-2024 slaat op de 

grote (B. canadensis), de kleine Canadese gans (B. hutchinsii hutchinsii), of ook inclusief de kleinste 

Canadese gans is (B. hutchinsii minima), of dat alle data gezamenlijk moet worden beoordeeld als 

zijnde één soort, waarop zonder onderscheid gezamenlijk beheer van toepassing is. 

  

Voorts is het voor het kunnen verlenen van een ontheffing nodig dat de Stichting Faunabeheereenheid 

Noord-Holland bij ontheffing-aanvragen in het kader van ‘het belang van de volksgezondheid of de 

openbare veiligheid’ een aanvullende onderbouwing geeft betreffende een (dreigend) gevaar voor 

grote groepen mensen. 

  

De Omgevingsverordening NH 2020 bevat een vrijstelling voor nestbehandeling en directe schadebe- 

strijding. Om van deze vrijstelling gebruik te maken, hoeft de Stichting Faunabeheereenheid geen 

ontheffing aan te vragen. In het beheerplan is uiteengezet dat het bestaand beheer in het kader van 

nestbehandeling en directe schadebestrijding wordt voorgezet. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan 

de bestaande provinciale ontheffing. Daarmee is het goedkeuringsbesluit een zelfstandig besluit dat 

voor de onderdelen nestbehandeling en directe schadebestrijding openstaat voor bezwaar en beroep. 

Haarlem, 13 juli 2021. 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

A.Th.H. van Dijk, voorzitter. 
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R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 

Bezwaar 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit 

besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA 

Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag 

bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-hol- 

land.nl. 

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: 

een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. 

Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om 

verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het 

indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen 

bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. 
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Bijlage  1: toelichting bij registratienummer 1660249/1660253 
1. Inleiding 

De aantallen in Noord-Holland verblijvende ganzen zijn in de afgelopen decennia sterk toegenomen. 

Dit geldt zowel voor jaarrond aanwezige populaties (broedende ‘standganzen’) als voor de aantallen 

overwinterende trekganzen. In juli-tellingen gaat het inmiddels om totale aantallen van 110.000-150.000 

ganzen, wat in de winter verdubbelt naar 270.000-300.000. 

  

Ganzen brengen schade aan landbouwgewassen die de provincie grotendeels vergoedt. In 2020 is de 

getaxeerde schade in Noord-Holland ongeveer €10 miljoen. In natuurgebieden veroorzaken ganzen 

schade door overbegrazing van oevervegetaties en rietkragen. Ook kan de grote populatie ganzen een 

risico voor volksgezondheid en verkeers-en vliegveiligheid zijn. 

  

Het provinciale beleid ten aanzien van ganzen is neergelegd in de brief van Gedeputeerde Staten 

(hierna: GS) aan Provinciale Staten (hierna: PS) d.d. 4 juni 2020, de Omgevingsverordening NH 2020 

en de Beleidsregels Natuurbescherming en Tegemoetkoming Schade. 

  

De Faunabeheereenheid Noord-Holland (hierna: FBE) is een stichting zoals geduid in 3.12 van de Wet 

natuurbescherming (hierna: Wnb). Het bestuur van de FBE komt voort uit (maatschappelijke) organisaties 

op het gebied van natuurbeheer, landbouw, het particuliere eigendom en de jachtsector. Het belang- 

rijkste doel voor een Faunabeheereenheid is om, binnen de kaders van de wetgeving en provinciale 

verordeningen en beleid, daaronder begrepen het provinciale beleid ten aanzien van ganzen, gezamenlijk 

te komen tot gedragen plannen waarin het faunabeheer is geregeld. Een goedgekeurd faunabeheerplan 

is nodig om gebruik te kunnen maken van verordeningen en om de benodigde vergunningen en ont- 

heffingen met betrekking tot planmatig beheer aan te kunnen vragen. Het faunabeheerplan beschrijft 

een maatschappelijk breed gedragen integraal pakket aan maatregelen dat beoogt de risico’s op schade 

aan de verschillende belangen op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te brengen, waarbij de 

duurzame instandhouding van de populatie stand- en trekganzen in het plangebied gewaarborgd blijft. 

  

Het vigerende Ganzenbeheerplan 2015-2020 is bij GS besluit op 24 november 2020 met een jaar verlengd 

en loopt af op 1 oktober 2021. Voorafgegaan door een evaluatie heeft de FBE een nieuw Faunabeheerplan 

Ganzen Noord-Holland 2021 – 2027 vastgesteld en op 1 december 2020 aangeboden aan GS. In bestuurlijk 

overleg (11 februari 2021) en per brief (1 maart 2021) is aangegeven dat er twee obstakels voor goed- 

keuring waren, nl. de voorgestelde aanpassing van de winterrustperiode (om verjagen van ganzen met 

ondersteunend afschot in januari en februari mogelijk te maken), en het gebruik van lokmiddelen bij 

het ondersteunend afschot in het kader van directe schadebestrijding. Daarmee werd door de FBE niet 

voldaan aan de bestaande beleidskaders, namelijk het standpunt dat de winterrust voor ganzen onge- 

wijzigd zal blijven zoals vermeld in de brief aan PS van 4 juni 2020 en het in de Beleidsregel natuurbe- 

scherming aangegeven verbod op het gebruik van lokmiddelen bij directe schadebestrijding. De FBE 

heeft een hierop aangepast Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland 2021 – 2024 (hierna: FBP Ganzen) 

vastgesteld en deze op 17 juni 2021 ter goedkeuring aangeboden. Het aangepaste FBP Ganzen past 

binnen het kader van de GS-brief van 4 juni 2020. Op twee onderdelen bevat het goed te keuren FBP 

Ganzen niet alle noodzakelijke informatie om zonder meer te kunnen dienen als motivering van een in 

te dienen ontheffingsaanvraag. Deze twee onderdelen zijn toegelicht in het goedkeuringsbesluit en in 

de brief van GS aan de FBE. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar. De verwachting is dat de FBE deze 

twee punten kan vervolmaken bij haar ontheffingsaanvraag. 

  

Voor het overige verwijzen wij naar het goedkeuringsbesluit en naar de brief aan de FBE. 
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