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Dit is de eerste ganzennieuwsbrief voor het winterseizoen 2018-2019. Via deze 

nieuwsbrief informeren de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid u over 

zaken rondom het Friese ganzenbeleid.

Komende winter is de tweede winter waarin de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 

wordt uitgevoerd. Gedeputeerde Staten (GS) keurden onlangs het nieuwe 

Faunabeheerplan Winterganzen goed en namen een nieuw besluit over de 

begrenzing van de foerageergebieden. Meer hierover, en over nog een paar andere 

onderwerpen leest u in deze nieuwsbrief.
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1. Begrenzing ganzenfoerageergebieden

In september 2017 stelden Gedeputeerde Staten (GS) de begrenzing van de 

ganzenfoerageergebieden vast. Hiertegen zijn 132 bezwaren ingediend. Deze zijn behandeld 

door de onafhankelijke Commissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten. Deze 

commissie heeft een advies aan GS uitgebracht. Daarin heeft ze gezegd dat GS een nieuw 

besluit moet nemen over de foerageergebieden. De commissie heeft ook gezegd dat GS de 

begrenzing van de foerageergebieden mag bepalen op gebiedsniveau. GS hoeft dus niet voor elk 

afzonderlijk perceel te motiveren waarom het wel of niet als foerageergebied is aangewezen. GS 

heeft volgens de commissie ook erg veel ruimte (‘beleidsvrijheid’) om zelf te bepalen waar 

foerageergebieden moeten komen. De commissie adviseert tot slot om het overgrote deel van de 

bezwaren af te wijzen. GS heeft het advies van de Commissie gevolgd en op 16 oktober 2018 de 

nieuwe begrenzing vastgesteld. Dit besluit is op 20 oktober 2018 bekend gemaakt in de 

Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en op de website van de provincie Fryslân. De kaart 

die hoort bij dit besluit is ook te vinden op de website van de provincie (www.fryslan.frl/ganzen).



2. Het nieuwe Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Gedeputeerde Staten heeft het Faunabeheerplan Winterganzen (2018-2020) van de 

Faunabeheereenheid goedgekeurd. In het Faunabeheerplan staan de maatregelen die jagers en 

grondgebruikers mogen treffen om schade aan landerijen door ganzen tegen te gaan. Het 

Faunabeheerplan geldt voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor 

brandganzen van 1 november tot en met 31 mei. De belangrijkste veranderingen vergeleken met 

het oude Faunabeheerplan plan staan hierna beschreven. Het Faunabeheerplan moest worden 

aangepast vanwege nieuwe regels van Provinciale Staten in de Verordening. Met deze nieuwe 

regels kan de schadebestrijding beter gebeuren en is de onderbouwing van de guozzeoanpak 

duidelijker.

Het goedkeuringsbesluit van GS is op 13 oktober 2018 bekend gemaakt in de Leeuwarder 

Courant, het Friesch Dagblad en op de website van de Provincie Fryslân. Het besluit en het 

Faunabeheerplan zijn te vinden op de websites van de Provincie Fryslân en de 

Faunabeheereenheid. De stukken liggen ook ter inzage op het provinciehuis van 15 oktober tot 

en met 26 november.

Belangrijke veranderingen in het nieuwe Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020:

• Tijdstippen verjagen van 1 november tot 1 april. Verjagen met ondersteunend afschot is 

toegestaan vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ’s middags. Na dit tijdstip is 

verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot.

• Geen machtigingen meer. Omdat de brand-, kol- en grauwe gans provinciaal vrijgesteld 

zijn is, in tegenstelling tot vroeger, geen machtiging meer nodig. Dit vermindert de 

administratieve lasten voor de jager. De uitvoerder moet nog wel steeds een 

grondgebruikersverklaring meenemen in het veld!

• Afmelden binnen 24 uur. Uitvoerders moeten hun afschot binnen 24 uur nadat het afschot 

heeft plaatsgevonden in het FaunaRegistratie Systeem vastleggen.



Wat betreft de vergoeding van ganzenschade in deze weidevogelgebieden geldt het 

volgende:

• In weidevogelgebieden die tot 1 april tevens ganzenfoerageergebied zijn, geldt een 

tegemoetkoming in de schade van 100%.

• In weidevogelgebieden die tot 1 mei of 1 juni tevens soortspecifiek ganzenfoerageergebied 

zijn, geldt een tegemoetkoming in de schade van 100%.

• In weidevogelgebieden die geen ganzenfoerageergebied zijn, geldt dit jaar een 

tegemoetkoming in de schade van 80%.

3. Hoe werkt schadebestrijding?

Allereerst doet de grondgebruiker een schademelding in het Faunaschade Registratie Systeem 

(SRS) omdat er ganzenschade optreedt op zijn percelen of omdat er schade dreigt (bijvoorbeeld 

omdat er in het vorige winterseizoen ook schade optrad). Op basis daarvan kan zijn jager dan 

ondersteunend afschot plegen. Het doen van een schademelding in SRS kost niets. Pas als de 

grondgebruiker de schademelding doorzet naar BIJ12-Faunafonds en een tegemoetkoming 

aanvraagt, maakt hij kosten (€ 300 behandelkosten en € 250 eigen risico). Vanaf dat moment zal 

zijn jager ook moeten aantonen dat hij adequaat opgetreden is, dat wil zeggen dat hij tenminste 2 

keer per week het veld in is geweest om schade te bestrijden. De jager legt zijn acties al dan niet 

met ondersteunend afschot vast in het FaunaRegistratie Systeem (FRS).

4. Maximaal aantal te schieten ganzen in winter 2018-2019 (GM)

Het doel van de ganzenaanpak is om de vraatschade door ganzen te verminderen. Jaarlijks moet 

de schade met 5-10% naar beneden. Verjaging met ondersteunend afschot is belangrijk om dit te 

bereiken. Tegelijk mogen er niet teveel ganzen worden geschoten. Daarom heeft Gedeputeerde 

Staten een maximaal aantal ganzen vastgesteld dat met ondersteunend afschot geschoten mag 

worden. Dit aantal is hetzelfde als vorig jaar namelijk 25.000 grauwe ganzen, 100.000 



brandganzen en 75.000 kolganzen. Deze aantallen zijn geen doel en hoeven dus niet te worden 

bereikt. Het doel is en blijft reduceren van ganzenschade. Gezien het afschot van de voorgaande 

jaren zullen deze aantallen ook niet gauw worden bereikt. De Faunabeheereenheid denkt 

bovendien dat afname van de schade ook bereikt kan worden als er minder ganzen geschoten 

worden. Mocht het afschot toch in de buurt van deze maximale aantallen komen dan zal 

de Faunabeheereenheid het afschot stoppen. Dit wordt dan bekend gemaakt via het 

FaunaRegistratie Systeem en mailberichten aan grondgebruikers, jagers en wildbeheereenheden.

5. Registratie geschoten ganzen binnen 24 uur

Om te zorgen dat er niet teveel ganzen geschoten worden, is het nodig dat jagers de aantallen 

geschoten ganzen binnen 24 uur na het afschot invoeren in het FaunaRegistratie Systeem. 

Voorheen hoefde dit pas binnen 28 dagen. Dit is een stevige verandering. Deze verandering is 

nodig omdat de Faunabeheereenheid (FBE) de taak heeft de door de Provincie vastgestelde 

maximale afschotaantallen per ganzensoort te bewaken. De FBE moet een waarschuwing 

afgeven zodra 70% van het maximale afschot is bereikt. Dat kan de FBE alleen goed doen als de 

geschoten ganzen zo snel mogelijk worden geregistreerd. Het is ook juridisch gezien belangrijk 

dat deze registratie zo snel mogelijk gebeurt. Alleen op deze manier kan de provincie bewijzen 

dat er alles aan wordt gedaan om te zorgen dat er niet teveel ganzen worden geschoten. En dat 

op tijd aan de bel kan worden getrokken als de vastgestelde maxima in zicht komen.



6. Maatwerk

Ganzen die zich op slaapplaatsen bevinden mogen niet worden verstoord. Dat geldt ook 

voor belangrijke natuur in Natura 2000-gebieden. Daarom mag er geen ondersteunend afschot 

plaatsvinden op de randen van de slaapplaatsen zolang daar ganzen zitten en op de randen van 

Natura 2000-gebieden. Bescherming van deze gebieden gebeurt via zogenaamde 

maatwerkafspraken. Bescherming via maatwerkafspraken heeft draagvlak bij grondgebruikers, 

jagers én TBO’s. In het Faunabeheerplan is vastgelegd dat de FBE zich inzet om rond alle 

belangrijke ganzenslaapplaatsen maatwerkafspraken te maken. Het zou kunnen zijn dat er toch 

nog gebieden zijn waar geen maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat 

een van de partijen niet mee wil werken. Voor die gevallen heeft Provinciale Staten in de 

Verordening vastgelegd dat er een afstand van 150 meter geldt tussen de rand van de 

slaapplaats en de plek vanaf waar verjaagd mag worden met ondersteunend afschot.

7. WBE-informatieavonden

De wildbeheereenheden (WBE’s) hebben bij de invoering van de Wet natuurbescherming nieuwe 

wettelijke taken gekregen. Ook zijn er voortdurend belangrijke ontwikkelingen te melden op een 

groot aantal dossiers. Er valt dus veel te bespreken. Om in deze informatiebehoefte te voorzien 

gaat de FBE dit winterseizoen twee informatieavonden organiseren voor en met de WBE’s. De 

FBE verspreidt hier binnenkort uitnodigingen voor.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het Klant Contact 

Centrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Ten aanzien van de uitvoering kunt u ook contact 

opnemen met het secretariaat van de FBE via 06 504 802 01.




