Uitwerking van de door PS op 12 juli 2017 vastgestelde criteria voor de foerageergebieden

Uitgangspunten en criteria voor het selecteren en vaststellen van de begrenzing
voor de (soortspecifieke) foerageergebieden 2017-2020
Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten 17 oktober 2017
Uitgangspunten
1. 20.700 ha foerageergebied is het uitgangspunt voor de nieuwe toedeling, dit is
het minimaal benodigde aantal hectares foerageergebied van 23.000 ha. minus
10%;
2. De reële aantallen aanwezige ganzen worden als uitgangspunt genomen en niet
de aantallen die als N2000-doelen worden genoemd. De aantallen zoals genoemd in de evaluatie 2017 gelden als uitgangspunt.
3. Gestreefd wordt naar robuuste gebieden, zowel bij de keuze van de zoekgebieden als bij de daadwerkelijke keuze en situering van de nieuwe foerageergebieden.
4. Bij de begrenzing van nieuwe foerageergebieden wordt rond steden en dorpen
een ‘schil’ aangehouden van circa 250 m die als foerageergebied een lagere prioriteit hebben in verband met de kans op veel verstoring.
5. Het cluster soortspecifiek foerageergebied ten westen van het Lauwersmeer is
aaneengesloten, voldoet aan de hierna genoemde criteria en heeft een omvang
van maximaal 750 ha.
6. De aanmelding loopt via de ANV’s. De ANV’s hebben de mogelijkheid om gemotiveerd maatwerk aan te leveren waarbij afgeweken wordt van de uitgangspunten
indien bijvoorbeeld een individuele grondeigenaar percelen buiten het zoekgebied heeft liggen die wel aan de schadecriteria voldoen (robuuste foerageergebieden, hoge schades) maar niet als zoekgebied zijn aangemerkt. Hiermee wordt
gebruik gemaakt van de gebiedskennis van de ANV’s.
Criteria (in volgorde van belangrijkheid)
7. Percelen buiten de onder 1. genoemde foerageergebieden met een (hoge) schade (80-100%) worden in het zoekgebied opgenomen en een substantiële omvang
hebben (indicatief meer dan 20 ha). Deze kunnen worden aangemeld als foerageergebied mits het totaal aantal hectares niet overschreden wordt en deze gebieden voldoen aan de rest van de hierna benoemde criteria;
8. De foerageergebieden liggen maximaal aaneengesloten, d.w.z. minimaal aan 2
zijden (bij voorkeur 3 zijden) aansluitend op:
a. een ander perceel met een foerageerfunctie;
b. een perceel met de functie natuur;
c. een perceel waar zodanige beperkingen op liggen dat er op dat perceel
niet verjaagd, gejaagd en verstoord mag worden.
9. Indien het aantal aangemelde hectares per gebied hoger is dan het aantal dat in
het betreffende gebied nodig is, hebben percelen die eerder als foerageergebied
zijn aangewezen prioriteit boven percelen die nog niet eerder als foerageergebied
zijn aangewezen, behoudens de percelen binnen het foerageergebied met 6080% of minder schade, die kunnen worden ingewisseld (vervallen) om tot een optimalisatie van het foerageergebied te komen.
10. De hoogte van de schadecijfers (minder schade is minder prioriteit) daarbinnen is
bepalend voor de verkleining en voor de begrenzing van de nieuwe foerageergebieden. Dit geldt voor de onderlinge percelen in een (deel van het ) foerageergebied maar ook bij de vergelijking van de gebieden onderling (een gebied met
minder schade kan afvallen terwijl een gebied met veel schade kan blijven of
worden toegevoegd, ook als dit tot nu toe buiten de foerageergebieden heeft gelegen.
11. Gebieden waar een ganzenslaapplaats in de directe nabijheid ligt hebben de
voorkeur boven gebieden waar geen slaapplek nabij ligt.
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12. Percelen gelegen in de nabijheid van bebouwing, bosachtige delen etc. hebben
een lagere prioriteit dan percelen in het open veld.
13. Los liggende percelen of kleine groepjes (omvang indicatief 10 ha) van percelen
komen niet voor foerageergebied in aanmerking.
14. Gestreefd wordt naar zo weinig mogelijk witte vlekken (percelen of groep van
percelen in een foerageergebied die niet mee doen) en rafelranden (percelen die
met één -of geen enkele- perceelgrens aansluiten op andere percelen met foerageerfunctie, een natuurfunctie etc).
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