
Vragen uit de informatiebijeenkomsten Fryslân februari 2020 over MijnFaunazaken 

van BIJ12 en de ganzenfoerageergebieden 
 

1. In het nieuwe systeem MijnFaunazaken ontstaan mismatches tussen de opgehaalde 

percelen bij RVO en de ganzenfoerageergebieden volgens de provinciekaart. Percelen 

worden niet herkend als foerageergebied. 

Antwoord: Dit betreft een technisch probleem. BIJ12 zoekt dit uit en herstelt dit zo nodig. Als 

dit aan de orde is graag contact opnemen met BIJ12. 

2. Waarom zit het weidevogelgebied niet in het systeem van BIJ12? 

Antwoord: Dit is momenteel nog niet mogelijk. Er wordt naar gekeken om dit in de toekomst 

mogelijk te maken. 

3. Waarom wordt de Smientschade tot slechts 15 uit de slootkant vergoed? 

Antwoord: het is aan de taxateur dit te beoordelen. Smienten foerageren in algemeen op de 

eerste meters uit de slootkant. Het is echter niet zo dat smientenschade tot slechts 15 meter 

uit de slootkant wordt vergoed. 

4. Blijft de overeenkomsten systematiek voor dassenschade doorlopen? Het zou jammer zijn 
als deze goede regeling stopt; 
Antwoord: Dit jaar vindt er een evaluatie plaats van de dassenovereenkomsten. De provincie 

zal hier (samen met BIJ12) een besluit over nemen. Er is kennis genomen van opmerking van 

de vraagsteller.  

5. Er zijn veel vragen over wijze van schadetaxatie met name het vaststellen van het 

referentiepunt. Wat te doen als je het niet eens bent met de taxateur; 

Antwoord: In het protocol en richtlijn “taxaties faunaschade” van BIJ12 staat het hele proces 

van de schadetaxatie beschreven ( https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/taxaties-

en-schadecijfers/taxatierichtlijnen-faunaschade/). 

 Hierin staat:  

“Een aanvrager die het niet eens is met de taxatie kan zijn bedenkingen hiertegen 

kenbaar maken. Indien de aanvrager bedenkingen over het formulier ‘bevestiging 

taxatie grondgebruiker’ kenbaar wil maken, zendt hij zijn reactie zo snel mogelijk 

maar in ieder geval binnen acht werkdagen per e-mail (faunazaken@bij12.nl) naar 

BIJ12.  

De mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen dient met een zinsnede 

opgenomen te worden in het kopie taxatierapport dat het taxatiebureau verstuurt 

aan de aanvrager. BIJ12 bepaalt vervolgens of het nodig is om de betreffende 

taxateur om een toelichting te vragen. Het kan nodig zijn dat, naar aanleiding van de 

bedenkingen op het taxatierapport, dat de taxateur nogmaals een bezoek dient te 

brengen aan het bedrijf. In alle gevallen dient de taxateur, op verzoek van BIJ12, op 

korte termijn een heldere en onderbouwde verslaglegging te kunnen overleggen van 

de taxatie.  

Naast de mogelijkheid tot het kenbaar maken van bedenkingen op het taxatierapport heeft 

de grondgebruiker ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het besluit als de 

tegemoetkoming in de schade is vastgesteld en dit per brief wordt meegedeeld. 

6. Hoeveel MB vraagt het werken in dit Mijnfaunazaken? Wij zitten in het buitengebied met 

erg traag internet? 

Antwoord: ‘Mijnfaunazaken’  hoeft niet gedownload te worden. Alleen een internet 

verbinding is voldoende. Wellicht dat het systeem wel trager werkt als kaarten worden 
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getoond op het scherm. Bij traag internet wordt geadviseerd op een rustig moment in te 

loggen of een computer die is aangesloten op snel internet.   

7. Kunnen wij de presentaties toegezonden krijgen?  

Antwoord: De presentaties worden via het ganzencollectief toegezonden. 

8. Het aantal zomerganzen neemt zienderogen toe. Ganzen bestrijden is moeilijk omdat ze 

onregelmatig aanwezig zijn. 

Antwoord: De zomergans regeling is hier van toepassing en de aanpak is niet gewijzigd in de 

Fryske Guozzeoanpak. Op basis van een ontheffing kan er bejaagd en verjaagd worden.  

9. Heeft het gevolgen als gevolg van planologische schaduwwerking. 

Antwoord: De Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 heeft geen planologische 

gevolgen.   

10. Hoe zit het met verjaging van ganzen en bescherming van weidevogels? 

In verband met de gewenste rust voor de weidevogels hoeven ganzen in 

weidevogelgebieden niet actief verjaagd te worden. Weidevogelgebieden zijn percelen 

waarop een beheerpakket agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor weidevogels 

(leefgebied open grasland) is afgesloten voor het betreffende beheerjaar, met een 

rustperiode/beheerperiode vanaf 1 april en/of een looptijd tot na 1 april. Dit geldt voor alle 

beheerpakketten voor weidevogels binnen het leefgebied open grasland. Er wordt in deze 

gebieden dus niet getoetst op adequaat gebruik. De grondgebruiker dient wel zelf aan te 

tonen dat hij/zij met betreffende percelen deelneemt aan genoemd beheerpakket. Kan de 

grondgebruiker dat niet aantonen, en is er geen sprake van adequaat gebruik, dan wordt 

geen tegemoetkoming in ganzenschade verstrekt. 

11. Hoe gaan we om met open grasland en legselbeheer met verjagen?  

Antwoord: In de beleidsregels van de wet natuurbescherming is opgenomen dat niet 

getoetst wordt op adequaat gebruik indien de grondgebruiker aantoont dat het 

beheerpakket ‘Open Grasland’ is afgesloten op het/de betreffende perceel/percelen. 

Legselbeheer valt hier ook onder. De grondgebruiker dient dit wel zelf aan te tonen, conform 

de beleidsregels.  

12. Kan het formulier ‘aanwezigheid ganzen’ toegezonden worden? 

Antwoord: Dit formulier wordt per mail toegezonden. 

13. Kan er gewisseld worden van mais/akkerbouw naar grasland percelen?  

Antwoord: De begrenzing van het foerageergebied wijzigt niet en de begrenzing staat los van 

het geteelde gewas. 

14. Momenteel vindt er 75% van de schade plaats in het foerageergebied. In hoeverre moet er 

doorgegaan worden met het concentreren van de schade in het foerageergebied? Wat is 

het doel qua verhouding binnen en buiten foerageergebied.  

Antwoord: Concentratie van de schade in het foerageergebied is geen doel op zich. Idealiter 

is de schade zoveel mogelijk in de foerageergebieden geconcentreerd. Doordat het aantal 

aanwezige ganzen, de weersomstandigheden (bijvoorbeeld een zachte of een strenge 

winter) etc. wijzigen, zullen er altijd omstandigheden zijn waardoor het schadebeeld 

gedifferentieerd is.  

15. Is het mogelijk percelen aan te wijzen als foerageergebied op basis van de hoogte van de 

taxaties?  

Antwoord: De begrenzing van het foerageergebied wijzigt niet. Derhalve zijn de criteria nu 

niet aan de orde.  

16. Is het mogelijk een overeenkomst te krijgen tussen provincie en deelnemer 

foerageergebied? 



Antwoord: Na vaststelling in PS krijgt de grondgebruiker een brief met de bevestiging dat de 

percelen zijn opgenomen in het foerageergebied. Bij de brief zit ook een kaart met de 

percelen.  

17. Moet er na 12 uur verjaagd worden en is het mogelijk dat de jager en de grondgebruiker 

inzicht krijgen in de uitgevoerde acties in FRS/SRS? 

Antwoord: Ja na 12 uur moet wel verjaagd worden. Het is echter niet mogelijk dit registreren 

voor de periode 1 november tot 1 april voor de kolgans en de grauwe gans en van 1 

november tot 1 juni voor de brandgans, omdat er dan een vrijstelling geldt. Na deze periodes 

is het wel mogelijk omdat bestrijding dan via ontheffing is geregeld. Het is wel wenselijk dat 

er inzicht moet zijn in de uitgevoerde acties voor zowel de grondgebruiker als de jager.  

18. Is verjaging voor de grondgebruiker verplicht?  

BIJ12 controleert niet op verjaagacties bij het beoordelen van adequaat gebruik van een 

tegemoetkomingsaanvraag. Daarnaast is het voor de grondgebruiker in de periode van 1 

november tot 1 april voor de kolgans en grauwe gans en van 1 november tot 1 juni voor de 

brandgans niet mogelijk om verjaagacties te registeren omdat dit een vrijstelling betreft. Dit 

kan wel in de zomerperiode want dan zijn er ontheffingen beschikbaar. Voor de kolgans is er 

echter geen mogelijkheid voor bestrijding in de periode van 1 april tot 1 juni. Er kunnen dan 

ook geen verjaagacties geregistreerd worden. Concluderend: het is niet mogelijk om 

verjaagacties te registeren als grondgebruiker zijnde in de periode dat ook de meeste schade 

optreedt, namelijk van 1 november tot 1 april (juni voor de brandgans).  

19. Is er een ontheffing nodig voor de brandgans en hoe zit het met verjagen van 

brandganzen?  

Brandganzen zijn overwinterende ganzen. Het verjagen van overwinterende ganzen is 

geregeld in de Verordening en in het Faunabeheerplan Winterganzen.  

De belangrijkste regels:  

Verjagen van winterganzen met ondersteunend afschot (doden) is alleen toegestaan van een 

half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur. Dit geldt voor grauwe gans, kolgans en brandgans.  

Voor het verjagen van winterganzen met ondersteunend afschot is geen ontheffing nodig. 

Hiervoor geldt een vrijstelling.  

- De vrijstelling voor grauwe gans en kolgans geldt voor de periode van 1 november tot 1 

april; 

- De vrijstelling voor de brandgans geldt voor de periode van 1 november tot 1 juni. 
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