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Aanvullende regels met betrekking tot begrenzing van
ganzenfoerageergebieden
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 januari 2016, nr. 610155, afd. LGW,
tot bekendmaking van hun besluit van 12 januari 2016, nr. A.8, tot vaststelling van Aanvullende regels
met betrekking tot begrenzing van ganzenfoerageergebieden.
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen;
maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 12 januari 2016, nr. A.8, is vastgesteld hetgeen volgt:
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen;
Overwegende dat;
- Op 27 mei 2014 met partijen een Groninger Ganzenakkoord is gesloten;
- Hierin is opgenomen dat nieuwe grenzen voor de ganzenfoerageergebieden in de provincie Groningen
dienen te worden vastgesteld;
- De aanwijzing van de ganzenfoerageergebieden zoals door ons vastgesteld op 5 juli 2005, nr. 200512802/27/A, 29 en 14 oktober 2008, nr. 2008-136803 door ons is ingetrokken bij besluit van 22 september
2015, zaaknummer 590929, nr. 2015-37.548/39/A.16, LGW;
- Wij bij voornoemd besluit van 22 september 2015, zaaknummer 590929, gebieden hebben vastgesteld
als bedoeld in artikel 2, lid 4, van de Verordening schadebestrijding dieren;
- Wij op 9 december 2014, zaaknummer 524406, ontheffing ex art. 68 Flora-en faunawet hebben verleend
voor het afschot van ganzen, op grond waarvan gedurende de opvangperiode geen ganzen mogen
worden afgeschoten binnen foerageergebieden;
BESLUITEN:

1

2

De gebieden aangegeven op de bij besluit d.d. 22 september 2015 (zaaknummer 590929, corr.nr.
2015-37.548/39/A.16, LGW) behorende kaarten aan te wijzen als gronden, als bedoeld in het besluit
d.d. 9 december 2014, nr. 2014-25.462/50, LGW/zaaknummer: 524406 (ontheffing ex art. 68 Floraen faunawet voor het afschot van ganzen), waar op grond van deze ontheffing gedurende de periode van 1 november tot en met 31 maart geen grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen mogen
worden afgeschoten.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 12 januari 2016.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
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