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Inhoudelijk
Aanleiding

Eind 2014 is het Zeeuws Ganzenakkoord afgesloten. Het Zeeuws
Ganzenakkoord beoogd ganzenpopulaties duurzaam in stand te houden
op een niveau, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de
populatieomvang en de risico’s die daarmee samenhangen. In het
Ganzenakkoord is een schadeniveau en een streefstand t.a.v.
populatieomvang van overzomerende ganzen afgesproken.


GS bieden het rapport ‘Ganzen in Zeeland’ aan, drie jaar na de
totstandkoming van het Zeeuws Ganzenakkoord als tussenevaluatie.
Deze tussenevaluatie, met de jaargegevens 2015-2017, heeft tot doel
te komen tot meer inzicht in het ganzenbeheer in Zeeland en is
opgesteld met de Faunabeheereenheid Zeeland. De FBE
onderschrijft de evaluatie-uitkomsten en zal die meenemen in het
nieuw op te stellen Faunabeheerplan ganzen vanaf 2020.
 Gedeeltelijke afdoening van PS-toezegging nr. 170; PS ontvangen
voor 1 maart 2019 een inventarisatie van de beschikbare rapporten
fauna, die betrekking hebben op Zeeland.
In de loop van 2019 leggen GS een oplegrapportage over natuur in
Zeeland voor aan PS (2e gedeelte PS-toezegging nr. 170).
Afdoeningsvoorstel in PS

Overdragen aan commissie Ruimte van 10 mei 2019 ter behandeling.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie.

Toelichting

Het rapport ‘Ganzen in Zeeland’ biedt een eerste feitelijk overzicht van de
stand van zaken van het ganzenbeleid in Zeeland. Het rapport beveelt
aan vinger aan de pols te houden en in 2020 opnieuw een stand van
zaken op te stellen.
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