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De Fryske Guozzenoanpak 2017-2020 

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2017 
 

Aangepast document op basis van de evaluatie 2017 
Erratum 02 oktober 2017, met wijzigingen op de volgende punten:  

1. De tekst automatische taxatie binnen (soortspecifieke)foerageergebied is gewijzigd (punt 16 
op pagina 9), er zijn automatische taxaties binnen het foerageergebied;  

2. Een voetnoot waar de 23.000 ha foerageergebied op is gebaseerd; 
3. De toevoeging van punt 17 waarin wordt omschreven welke acties en maatregelen een 

grondgebruiker moet uitvoeren om voor schadevergoeding binnen de foerageergebieden in 
aanmerking te komen; 

4. Aanpassing van de nummering na nr. 17; 
5. Tekstuele aanpassingen van de omschrijving bij nr. 24 en nummer 27d; 
6. Enkele kleine tekstuele wijzigingen (vergeten lidwoorden etc.). 

 

1. Samenvatting 
Fryslân zet tot 2020 fors in op de reductie van de ganzenschade. Nadat eind 2012 het lande-
lijke G7-akkoord alsnog vastliep, kon elke provincie vervolgens aan de slag met een eigen 
aanpak. In 2014 zijn de onderhandelingspartners in Fryslân niet tot een akkoord gekomen en 
heeft de provincie een eigen beleidslijn vastgesteld. Dit heeft geleid tot de onderhavige uit-
voeringsnotitie ‘De Fryske Guozzenoanpak 2014’. De beleidsnotitie ‘Gans in Balans’, waar-
mee de Staten in april 2013 hebben ingestemd, is daarbij aangepast d.m.v. een erratum. De 
Fryske Guozzeoanpak (uitvoeringsnota) loopt tot 2020 en afgesproken is om dit beleid na 2 
jaar (2016) te evalueren. Bij de evaluatie van 2016 is geconstateerd dat er op dat moment te 
weinig (basis)gegevens voorhanden waren om gerichte conclusies te kunnen trekken en 
aanbevelingen te formuleren, het uitvoeringskader is daarom met één jaar verlengd. In de 
evaluatie van 2017 is geconcludeerd dat de schade in kg droge stof fors is toegenomen. De 
schade in euro's is echter niet toegenomen omdat de grasprijs op dat moment laag was. Om 
de schade naar beneden te brengen zijn aanvullende maatregelen nodig.  
 
Uit de uitgevoerde evaluatie blijkt dat de schade in Fryslân aan landbouwgewassen ten ge-
volge van ganzenvraat steeds verder toeneemt, vooral ten gevolge van vraat door winter-
ganzen. De balans tussen enerzijds de bescherming van deze internationale populaties win-
terganzen en anderzijds de overlast ten gevolge van deze populaties winterganzen is zoek.  
 
Deze schade wordt met name veroorzaakt door  de populaties van de brand- en grauwe 
gans, die jaarlijks met zo’n 6 à 7 % groeien  Ook de Kolgans komt in de provincie in grote 
aantallen voor, hoewel deze soort wat groei betreft, stabiliseert. De Fryske Guozzenoanpak 
is er dan ook op gericht om de schade te laten afnemen door een stevige aanpak van de 
bovengenoemde drie soorten. 
 
AEWA en aanpak 
Uit een kolganzenonderzoek van 2013 blijkt dat de hier verblijvende kolganzen niet steeds 
dezelfde ganzen zijn. De kolganzen die hier op enig moment zitten, kunnen de week daar-
voor in Noord Duitsland hebben verbleven. Op een internationale ganzenbijeenkomst is ook 
gebleken dat alle landen in de flyway's (op de trekroutes tussen broedgebied en overwinter-
ringsgebied) van de verschillende ganzensoorten veel overlast ervaren van de toenemende 
populaties. The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA) is het internationa-
le platform waarbinnen deze problematiek is opgepakt. Fryslân trekt er hard aan, ook binnen 
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Nederland, om hier een aanpak voor de brandgans en grauwe gans af te spreken. In juni 
2017 zullen hier in Kopenhagen verdere afspraken over worden gemaakt en moet blijken of 
de financiering van deze aanpak rond komt. De AEWA aanpak kan dan in het seizoen van 
2019/2020 van start gaan. 
  
De Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 (uitvoeringskader) is een aanpak om gedurende deze 
periode primair acties uit te voeren waardoor de schade reduceert. Waar mogelijk zullen 
ganzen worden geschoten maar gezien de grote aantallen ganzen in het noordelijk deel van 
de wereld en het transitiegedrag van de ganzen is dit geen pasklare oplossing voor de pro-
vincie Fryslân alleen. Het uitvoeringskader zal daarom een samenhangend pakket maatrege-
len moeten bevatten, gericht op schadebestrijding, dat door alle betrokken partijen (zie ook 
pagina 6, punt 4) wordt opgepakt en waar ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.  
 
Oorzaken en acties 
De ganzenpopulaties doen het in algemene zin erg goed in, Azië en Europa. Al zijn er ook 
uitzonderingen. De groei van de populaties ganzen wordt in hoofdlijn veroorzaakt door uit-
breiding van de broedgebieden in het Arctische gebied (als gevolg van de opwarming van de 
aarde) en de uitstekende voedselsituatie in de overwinteringsgebieden (waaronder Fryslân). 
De uitstekende voedselsituatie vloeit voort uit huidige landbouwmethoden, waarbij de wei-
landen zijn ingezaaid met eiwitrijk gras.  
Fryslân is als overwinteringsgebied erg belangrijk voor de winterganzen. Er is veel open wa-
ter waar ze kunnen slapen en rondom de slaapplekken zijn uitstekende foerageergelegen-
heden. Door dit 'ideale plaatje' herbergt Fryslân binnen Nederland het grootste aandeel win-
terganzen (40% van de Nederlandse schade zit in onze provincie). Uit de evaluatie 2017 
blijkt dat de schade toeneemt. Hoewel niet exact is te duiden wat hier de oorzaak van is, 
wordt in algemene zin wel gedeeld dat dit vooral schade in de maanden april en mei zal zijn, 
veroorzaakt door de steeds later vertrekkende brandganzen. Ook het moment van taxeren 
en andere factoren kunnen echter invloed hebben. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat de 
keus tussen biologisch gras of het op dit moment gebruikelijke eiwitrijke en voor ganzen 
makkelijk verteerbare ‘turbogras’ geen invloed heeft op het foerageergedrag van de ganzen.  
 
Doelstelling 
Doelstelling van het beleid is om vraatschade door met name winterganzen jaarlijks te verla-
gen met 5 - 10%, om te komen tot een maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte. Daar-
bij houden we rekening met de duurzame instandhouding van de internationaal beschermde 
ganzenpopulaties. 
Via zorgvuldige monitoring en jaarlijkse (korte) evaluaties wordt het beleid getoetst aan de 
doelstelling. Indien de doelstelling niet wordt bereikt, worden aanvullende maatregelen ge-
troffen in overleg met betrokken organisaties.  
 
De Fryske Guozzeoanpak van 2014 was gebaseerd op het niet vastgestelde en oorspronke-
lijke G7 akkoord. De afwijkingen van het G7 akkoord zijn benoemd in de Fryske Guozzeno-
anpak 2014. Verder wordt er naar gestreefd om het ganzenbeleid landelijk af te stemmen, 
zodat er zoveel mogelijk een landelijke eenduidigheid ontstaat. Fryslân wijkt qua problema-
tiek echter wel sterk af van de andere provincies. In Fryslân wordt de schade vooral veroor-
zaakt door de Arctische (winter) ganzen, waar elders in Nederland vooral de zomerganzen 
de schade veroorzaken. Verder treedt ca. 40% van de landelijke schade op in Fryslân. Frys-
lân is wat betreft het uitvoeringsbeleid vaak leidend.  
In de figuur hieronder is per maand aangegeven in welke mate bestrijding mogelijk is. 
 
Tabel 1: Bescherming/bestrijding schade door ganzen  
 

Met ingang van winter 2017-2018; buiten de foerageergebieden 
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Met ingang van winter 2017-2018 Binnen de foerageergebieden 
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Het voorgestane beleid loopt in ieder geval tot en met het winterseizoen van 2019/2020.  
 
Overleg met de uitvoerende partijen 

 
Vanaf de zomer van 2016 is met de uitvoerende organisaties overleg gevoerd over de 
evaluatie van de afgelopen jaren. Dit heeft geresulteerd in een door alle partijen 
geaccepteerd evaluatierapport (evaluatie 2017). De hoofdconclusie van deze evaluatie is dat 
de schade is toegenomen terwijl het aantal ganzen en het beschadigde oppervlakte vrijwel 
gelijk is gebleven.  
 
Vervolgens is met de partijen gesproken over de aanpassingen in de uitvoering van de 
Fryske Guozzeoanpak. De heeft niet geleid tot een unaniem voorstel. Twee van drie 
Terreinbeherende Organisaties kunnen zich niet vinden in het compromisvoorstel. De andere 
partijen steunen het compromisvoorstel, maar hebben nog wel suggesties voor 
aanpassingen gedaan. De provincie heeft het compromis voorstel uitgewerkt in (het 
voorliggende) Fryske Guozzeoanpak en waar dat mogelijk was de suggesties 
overgenomen..  

  

 Verjaging met ondersteunend afschot 

 Geen verjaging met ondersteunend afschot binnen foerageergebied 

 Geen verjaging met ondersteunend afschot in soortspecifiek foerageergebied  
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2. Inleiding 

a. Aanleiding 
In Fryslân komen in de winterperiode veel winterganzen voor. De totale populatie wintergan-
zen heeft zich fors ontwikkeld en veroorzaakt dientengevolge (vooral in het voorjaar) veel 
schade aan de gewassen. De ganzensituatie in Fryslân wijkt sterk af van de situatie elders in 
Nederland: buiten Fryslân zijn het vooral de overzomerende ganzen (of standganzen) die de 
schade veroorzaken, terwijl in Fryslân vooral de winterganzen schade veroorzaken. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat vooral in Fryslân sprake is van grotere meren en plassen in 
combinatie met veel agrarische percelen met gras. De ganzen slapen ’s nachts op open wa-
ter en foerageren gewoonlijk binnen een straal van 5 km van de slaapplaats op grasperce-
len. 

b. Historie 
Eerder is geprobeerd tot landelijke afspraken te komen om ganzenschade aan te pakken. Op 
6 december 2012 zijn in het document: ‘Akkoord uitvoering ganzenbeleid tussen 
IPO/provincies en de Ganzen 7’ de resultaten van de onderhandelingen vastgelegd.  
In de beleidsnotitie ‘Gans in Balans’ (waarmee op 24 april 2013 is ingestemd door PS), heeft 
de provincie haar taken en rollen uitgewerkt, die voortvloeien uit dit landelijke ganzenak-
koord. 
 
Het landelijke G7-akkoord 
Op 2 december 2013 is het landelijke ganzenakkoord alsnog uiteen gevallen. Naar aanlei-
ding daarvan is afgesproken om provinciaal tot een uitwerking te komen. In Fryslân is dat 
opgepakt door met alle betrokken partijen te proberen om tot een provinciaal akkoord te 
komen. Dit zoveel mogelijk gebaseerd op de onderdelen van het document van 6 december 
2012 (de landelijke afspraken). In dat document gaat het vooral om: 

• een sterke reductie van het aantal zomerganzen (standganzen);  

• het instellen van een winterrustperiode van 1 november – 1 maart voor alle 
winterganzen; 

• het instellen van foerageergebieden (in het G7 akkoord rustgebieden genoemd) op 
basis van schadehistorie, aantalhistorie en/of relatie met Natura 2000 gebieden;  

• een uitwerking van het akkoord per provincie, door nieuw op te richten 
ganzenafstemmingskaders (gak’s), waarin de G7-partners op regionaal niveau zijn 
vertegenwoordigd.  
 

Het Fryske overleg  
Begin 2014 is in Fryslân gestart met de onderhandelingen. Op 8 mei 2014 bleek dat partijen 
op twee onderdelen het niet eens konden worden, de bestrijding van de Brandgans en de 
overgang na twee seizoenen van 2 maanden winterrust naar 4 maanden winterrust.  
In vervolg daarop heeft de provincie haar verantwoordelijkheid genomen en een eigen Frys-
ke oanpak opgesteld, ‘De Fryske Guozzeoanpak 2014’. Het beleid, zoals neergelegd in de 
beleidsnotitie ‘Gans in Balans’ (bijlage 4) is daarbij aangepast.  

3. Nieuwe ontwikkelingen 

Ganzenprobleem is internationaal probleem  
Op een internationale ganzenbijeenkomst in Denemarken in 2015, is gebleken dat alle lan-
den die in de vluchtroutes liggen tussen het broedgebied en de overwinteringsgebieden (de 
zogenaamde ‘flyway’) veel overlast ervaren van de toenemende populaties van de verschil-



5 
 

 
 

lende ganzensoorten. The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA) is het 
internationale platform waar deze problematiek is opgepakt. Fryslân trekt er hard aan, ook 
binnen Nederland, om hier een aanpak voor de brandgans en grauwe gans af te spreken. In 
juni 2017 zullen hierover in Kopenhagen verdere afspraken worden gemaakt en moet blijken 
of de financiering rond komt. De AEWA aanpak kan dan in 2019/2020 van start gaan. Uit een 
kolganzenonderzoek van 2013 blijkt dat de hier verblijvende kolganzen niet steeds dezelfde 
ganzen zijn. De kolganzen die hier op enig moment zitten, kunnen de week daarvoor in 
Noord Duitsland hebben verbleven. Dit geeft overduidelijk aan dat de ganzenoverlast niet 
een typische Frysk probleem is, maar onderdeel van een internationaal probleem. Het pro-
bleem van Fryslân is wel dat in onze provincie het grootste deel van de in Nederland over-
winterende ganzen verblijven in de wintermaanden (zie ook hierna bij het kopje ‘Oorzaken en 
acties’.  
  
Dit Uitvoeringskader ( De Fryske Guozzeoanpak 2017-2020) is een aanpak om gedurende 
de periode 2017-2020, in afwachting van de internationale aanpak, vooral die acties uit te 
voeren waardoor de schade reduceert. Gezien de grote aantallen ganzen in het noordelijk 
deel van de wereld en het transitiegedrag van de ganzen is er geen pasklare oplossing voor 
Fryslân. Het zal een samenhangend pakket maatregelen moeten zijn, gericht op schadebe-
strijding, dat door alle betrokkenen wordt opgepakt en waar ieder zijn verantwoordelijkheid 
neemt.  
 
Oorzaken en acties 
De ganzenpopulaties doen het in algemene zin erg goed in Afrika, Azië en Europa. De groei 
van de populaties ganzen wordt in hoofdlijn veroorzaakt door uitbreiding van de broedgebie-
den in het Arctische gebied (als gevolg van de opwarming van de aarde) en de uitstekende 
voedselsituatie in de overwinteringsgebieden (waaronder Fryslân). De uitstekende voedselsi-
tuatie vloeit voort uit huidige landbouwmethoden (eiwitrijk gras).  
Fryslân is als overwinteringsgebied erg belangrijk voor de winterganzen. Er is veel open wa-
ter waar ze kunnen slapen en rondom de slaapplekken zijn uitstekende foerageergelegen-
heden. Door dit 'ideale plaatje' herbergt Fryslân binnen Nederland de grootste aantallen win-
terganzen (40% van de Nederlandse schade wordt veroorzaakt in onze provincie). Uit de 
evaluatie 2017 blijkt dat de schade toeneemt als deze wordt uitgedrukt in kg droge stof.  
Een duidelijke verklaring voor de toename van de schade in kg droge stof is er (nog) niet. 
Waarschijnlijk liggen hier een aantal, elkaar overlappende, verklaringen aan ten grondslag. 
Heel duidelijk is dat de brandgans steeds langer én in steeds grotere aantallen blijft in de 
maanden maart, april en mei. Juist in deze maanden ontstaat de grootste schade omdat de 
eerste snede gras wordt opgegeten door de ganzen. Tegelijkertijd eet eenzelfde aantal gan-
zen niet meer gras, omdat ze met redelijk vaste energiereserves door de winter komen en 
aan de voorjaarstrek beginnen. Wel is de soortsamenstelling in de Friese overwinterende 
ganzenpopulaties sinds de winter van 2009/10 aan het veranderen met geleidelijke toename 
bij de brandganzen en een afname bij de kolganzen. Dat zou van invloed kunnen zijn op de 
schadecijfers. Ook is meer schade binnen de (soortspecifieke) foerageergebieden vastge-
steld. Deze schade wordt niet per maand geregistreerd en ook kan de schade niet aan de 
ganzensoorten worden gekoppeld. Hierdoor moet deze conclusie met de nodige voorzichtig-
heid worden beschouwd.  
Nog minder duidelijk in de verklaring is dat de automatische taxaties een rol kunnen spelen, 
immers alle schade wordt geregistreerd. Hier pleit echter tegen dat dit automatisme ook in de 
referentiejaren is uitgevoerd. Vanwege de lage melkprijs speelt waarschijnlijk ook een rol dat 
de grondgebruikers scherper zijn geworden in het tijdstip van melden.  
Uit onderzoek van Alterra blijkt dat de keus tussen biologisch gras of het op dit moment ge-
bruikelijke, eiwitrijke en voor ganzen goed verteerbare ‘turbogras’ geen invloed heeft op het 
foerageren van de ganzen. Alleen als er een sterke verruiging optreedt met heesters en 
houtachtige gewassen zullen ganzen ander foerageergebied zoeken.  
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4. De Fryske Guozzeoanpak 2017 
Betrokken organisaties 
In Fryslân zijn in 2017 de volgende organisaties betrokken bij (de uitvoering van) de Friese 
ganzenaanpak (verder: betrokken partijen): · 

• It Fryske Gea, 

• Staatsbosbeheer 

• Natuurmonumenten 

• LTO,  

• NMV,  

• Nederlandse Jagersvereniging,  

• NOJG 

• FBE (Fauna Beheereenheid) 
 

a. Doelstelling en overwegingen 
De volgende doelstelling en overwegingen liggen ten grondslag aan de Friese aanpak. 
Doelstelling: 

• De vraatschade aan landbouwgewassen door met name winterganzen daalt jaarlijks 
met 5 – 10%, tot er sprake is van een maatschappelijk aanvaardbare schadehoogte 
(richtingevend is de schade in 2005). Daarbij wordt de duurzame instandhouding van 
de internationaal beschermde ganzenpopulaties gegarandeerd. 

Overwegingen bij de Friese aanpak zijn: 

• Er komt een internationale aanpak voor de brandgans en grauwe  gans. Vanuit de 
AEWA worden voor beide ganzensoorten managementplannen opgesteld. Doel van 
deze aanpak in om door middel van een internationaal afgestemde aanpak tot een 
reductie van de schade te komen en de overlast van ganzen te verminderen.  

• De situatie in Fryslân verschilt sterk van de situatie in de rest van Nederland, omdat 
in Fryslân de schade vooral wordt veroorzaakt door winterganzen; 

• Winterganzen zijn beschermd op grond van nationale wetgeving, de Europese 
vogelrichtlijn en internationale verdragen; 

• Foerageergebieden dienen als toevluchtsoord voor internationaal beschermde 
winterganzen; daarnaast zijn die gebieden ook nodig, om te voorkomen dat verjaging 
niet alleen maar leidt tot extra schade; voortdurende verjaging zonder rust leidt nl. tot 
extra energiebehoefte bij de ganzen en dus tot meer vraatschade; 

• Er is maatwerk nodig om een goede schadebestrijding mogelijk te maken; 

• Samenwerking tussen de betrokken organisaties is onontbeerlijk, omdat alleen door 
samen te werken enerzijds de schade gereduceerd kan worden en anderzijds aan de 
(inter)nationale verplichtingen kan worden voldaan. 

 
De basis voor de Friese aanpak is het document ‘Akkoord uitvoering ganzenbeleid tussen 
IPO/provincies en de Ganzen 7’ d.d. 6 december 2012 (bijlage 3)1. In de beleidsnotitie ‘Gans 
in Balans’ (vastgesteld door GS op 26 februari 2013; bijlage 4) is dit in beleid verwoord.  
 
1. De wijzigingen in de Friese aanpak puntsgewijs 

Algemeen 
1. De duur van het beleid. Op basis van het beschikbare budget en afgezien van 

tussentijdse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie geldt de Friese aanpak tot 
en met het winterseizoen van 2019/2020. Vanaf het winterseizoen 2017/2018 wordt 
de Fryske Guozzeoanpak aangepast omdat de beschikbare budgetten vanaf 2017 
wijzigen en uit de evalautie van 2017 blijkt dat de schade in kg droge stof toeneemt.  

                                                
1 Landelijk is steeds gesproken over rustgebieden. In onderhavig document wordt de term ‘foerageer-
gebieden’ gehanteerd in plaats van ‘rustgebieden’, omdat de term ‘foerageergebieden’ beter weer-
geeft wat de ganzen doen op deze percelen: foerageren oftewel eten. Rusten doen ganzen veelal in 
de Natura 2000 gebieden op open water. 
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2. Monitoring. Alle aspecten, welke van invloed (kunnen) zijn op de doelstelling van het 
beleid worden gemonitord door het meten van de volgende parameters:  

a. afschot per soort, per maand, per postcode/locatie, per aanvrager van vrijstel-
ling en WBE (wildbeheereenheid) - bron: Faunabeheereenheid (FBE); 

b. schade (in termen van kilogram droge stof aan opbrengstverlies per opper-
vlakte-eenheid), aantal schadehectares en hoogte van de uitgekeerde tege-
moetkomingen; in euro’s en gecorrigeerd naar de droge stof-prijs van 20132 - 
bron Faunafonds; 

c. aantallen ganzen per soort in Fryslân en de trend van de aantallen (seizoens-
gemiddelden en gerelateerd aan de weersomstandigheden in Nederland, in 
het broedgebied en langs de trekroute, als mogelijke verklaring van 
wijzigingen van aantallen, moment van aankomst en daarmee wijzigingen in 
de hoogte van de schade) - bron: Sovon; 

d. wijzigingen in de ecologie / gedrag van de ganzen (bijv. wijziging van 
trekgedrag kan leiden tot andere aantallen in Nederland) ; bron: Sovon 

e. broedresultaten van de winterganzen - bron: Sovon 
f. het aandeel van de ganzen dat verblijft in de foerageergebieden - bron: Sovon 
g. het effect van de schade reducerende maatregelen op de omvang van de 

schade - bron: FBE 
h. de begrenzing van de foerageergebieden, de mate van dekking van deelne-

mende grondgebruikers -  
i. Indien gaandeweg blijkt dat niet genoemde parameters van invloed kunnen 

zijn op de uiteindelijke schadeontwikkeling worden deze toegevoegd; 
j. Verder wordt uitdrukkelijk aangedrongen bij het Faunafonds om de registratie 

op perceelsniveau te verwerken, dit moet zo snel mogelijk ingevoerd worden. 
Ook zal de schade op WBE niveau worden vastgelegd en bepaald.  

De provincie verzamelt de gegevens genoemd onder de punten a. t/m h, en verwerkt 
de gegevens vervolgens jaarlijks tot een monitoringsrapportage. 
 

3. Evaluatie. De Fbe brengt advies uit aan de provincie en betrokken partijen over de 
evaluatie. Verder komen betrokken partijen minimaal eenmaal per jaar bij elkaar om, 
onder meer aan de hand van de resultaten van de monitoring, de effectiviteit van het 
beleid in termen van behaalde schadereductie en de voortgang tot dusverre te 
bespreken. De wijze van schadebestrijding wordt zo nodig aangepast op basis van 
de uitkomsten van de monitoring en de besprekingen om zodoende de effectiviteit 
van het beleid te vergroten. Daarbij is het van belang, gezien het dynamisch karakter 
van de problematiek, dat snel en adequaat wordt geopereerd. In overleg met de 
betrokken partijen zal steeds worden gezocht naar de meest effectieve 
aanpassingen, bijvoorbeeld via het uitvoeren van pilots. 

 
Foerageergebieden  

4. Begrenzing en omvang. Vanaf het seizoen 2017/2018 wordt een nieuwe begrenzing 
vastgesteld voor de foerageergebieden met een omvang van ca. 20.700 ha (90% van 
de 23.000 ha3 die minimaal aanwezig waren in de jaren 14/15 en 15/16). Leidraad bij 
de vaststelling is het (gemiddelde) schadeoverzicht in de periode 2014-2016 en de 
begrenzing zoals die in de periode 2014-2016 is vastgesteld. Op basis van de 
vrijwillige aanmelding, de (geconcentreerde en aaneengesloten) ligging rondom de 

                                                
2 Schadevergoeding is gebaseerd op de derving van opbrengst van landbouwgewassen, op basis van 
de droge stof-prijs. Deze prijs fluctueert jaarlijks. 
3 In de oorspronkelijke Psan regeling (Provinciale subsidie agrarisch natuurbeheer) van het ministerie 
van EZ is benoemd dat er 80.000 ha foerageergebied moet komen waarvan 19% (15.000 ha) grond 
een natuurdoelstelling mag hebben. Fryslân zou 28.500 ha (van de 80.000 ha) aanwijzen.  Gecorri-
geerd met de 19% (5.500 ha) grond met een natuurdoelstelling, resteert dan 23.000 ha cultuurgrond. 
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slaapplekken wordt de begrenzing vastgesteld. De overeenkomsten worden 
aangegaan voor de periode 2017-2020, derhalve voor drie jaar.  

5. De foerageergebieden worden ingesteld vanaf 1 november tot 1 april. 
6. Soortspecifieke foerageergebieden. De Brandgans is de ganzensoort die op dit 

moment als wintergans de meeste schade veroorzaakt aan landbouwgewassen, 
doordat deze in het voorjaar lang blijft en de populatie sterk in omvang toeneemt. Het 
is daarom van groot belang om de schade door deze ganzensoort te reduceren. 
Onder het kopje ‘Schadebestrijding’ wordt aangegeven dat om te voorkomen dat de 
brandgans teveel schade aanricht,  deze soort nog intensiever dan in 2014 is 
voorgesteld, zal moeten worden verjaagd. De brandganzen zijn echter strikt  
beschermd en daarom  moet tegelijk voldoende bescherming worden geboden, tot 
deze soort vertrekt naar de broedgebieden. Geconstateerd wordt echter dat de 
schade tot 2017 is toegenomen en de soort op flyway niveau nog steeds fors in 
aantallen toeneemt. Daarom wordt de oppervlakte (soortspecifiek)foerageergebied 
van 1 april tot en met 31 mei begrensd maar is de omvang van het gebied t.o.v. de 
Fryske Guozzeoanpak 2014 gereduceerd, tot maximaal 5.000 ha. Ook de andere 
ganzensoorten wordt bescherming geboden in deze gebieden. De soortspecifieke 
foerageergebieden worden begrensd binnen de volgende gebieden: 

i. Westzijde Lauwersmeergebied  
i. Workumerbinnenwaard en omgeving (buitendijks);  
ii. Friesland  Buitendijks;  
iii. Waddeneilanden. 

7. De exacte ligging en omvang zullen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid van de 
grondgebruikers. 

8. Alle betrokken partijen zullen zich maximaal moeten inspannen om tot een 
succesvolle begrenzing van foerageergebieden te komen. Hiervoor worden 
gesprekken gevoerd met de betreffende grondgebruikers.  
 
Winterrustperiode 

9. Er is geen winterrust periode. Op basis van de evaluatie 2017 wordt geconstateerd 
dat een aangesloten periode met robuuste en goed functionerende 
foerageergebieden eenduidiger is en bij goed functioneren meer rust en bescherming 
biedt en voorwaarden in zich heeft om de ganzen te conditioneren in de 
foerageergebieden te eten. 
 
Schadebestrijding 

10. Met ingang van het winterseizoen 2017/2018 kan vanaf 1 november tot 1 juni, buiten 
de (soortspecifieke)foerageergebieden bestrijding van schade plaatsvinden, die wordt 
veroorzaakt door de grauwe gans, brandgans en kolgans. Schadebestrijding mag op 
alle gewassen plaatsvinden, door verjaging met ondersteunend afschot.  

11. Schadebestrijding. In de evaluatie van 2017 wordt geconstateerd dat de schade 
toeneemt. Om de verjaging met ondersteunend afschot zo goed en effectief mogelijk 
uit te voeren worden alle provinciaal opgelegde beperkingen afgeschaft. Dit betekent 
ondermeer dat: 

a. het gebruik van de lokfluit, de lokgans en elektronische lokmiddelen wordt 
toegestaan; 

b. de brandgans is verhandelbaar; 
c. Op zondagen mag verjaagd (met ondersteunend afschot) worden; 
d. Er mag vanaf zonsopgang tot zonsondergang verjaagd (met ondersteunend 

afschot) worden;  
e. De kolgans mag (weer) verjaagd (met ondersteunend afschot) worden. 
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Maatwerkplannen 
12. Onder aansturing van de FBE maken de jagersverenigingen en TBO’s afspraken dat 

er op de nachtelijke slaapplaatsen4 niet verjaagd, noch verontrust wordt, noch 
ondersteunend afschot wordt toegepast. Deze afspraken worden in 
maatwerkafspraken per slaapplek waar meer dan 1000 ganzen overnachten, 
vastgelegd. 

13. Daar waar geen maatwerkplannen tot stand komen omdat één of meerdere partijen 
niet mee werken, wordt een generieke afstand vastgesteld van 150 meter afstand 
vanaf de slaapplekken waarbinnen niet verjaagd (met ondersteunend afschot) mag 
worden. 

 
Financiën en Schadevergoeding 

14. De totale kosten van het beleid (uitbetaling van deelnemerspremies en 
schadebedragen, gevoegd bij de andere toegerekende kosten) zijn nooit hoger dan 
het maximaal beschikbare budget bij de provincie. Indien de totale kosten hoger 
dreigen te worden dan het budget, worden aanvullende maatregelen genomen om de 
schade te reduceren. Als dit niet resulteert tot overeenstemming wordt het 
schadebedrag binnen en buiten de foerageergebieden verlaagt tot het schadebedrag 
past binnen het budget.  

15. De geraamde kosten zijn: 

 2017 2018 2019 2020 

Verwachte 
kosten  

€  12.000.000,- €    9.774.760, 
- 

€    9.774.760,- €   9.774.760,- 

Budget  €  13.145.000,- €  10.920.000,- €  11.000.000,- € 11.600.000,- 

 ------------------ - ------------------ - ------------------ - ------------------ - 

Subtotaal €     1.145.000 €     1.145.240 €      1.225.240 €      1.825.240 

     

Saldo 
reservering 
(voor risico’s) 

€     2.500.000 €     3.645.000 €      4.790.240 €      6.015.480 

 
 

Schadevergoeding binnen foerageergebieden 
16. De schade in de (soortspecifieke)foerageergebieden wordt voor 100% vergoed, vol-

gens de geldende taxatie en beleidsregels (zie het hierna volgende punt nr. 17). Al-
leen op de Waddeneilanden wordt er een redelijke schadevergoeding gegeven voor 
schade als gevolg van ganzenvraat op de zeedijken en schade aan groenbemesters. 
De schade wordt automatische getaxeerd, d.w.z. de grondgebruiker hoeft de schade 
niet zelf te melden, de taxateurs van het BIJ12-Faunafonds nemen zelf initiatief en/of 
contact op met de grondgebruikers in het foerageergebied en het soortspecifieke foe-
rageergebied om de schade vast te stellen. Er wordt geen behandelbedrag in reke-
ning gebracht bij de grondgebruikers binnen de (soortspecifieke) foergeergebieden 
voor schade die is ontstaan binnen de foerageergebieden in de periode dat deze als 
foerageergebied functioneren; 

17. Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen, dient de grondgebruiker gedu-
rende de periode dat de (soortspecifieke) foerageergebieden functioneren, te voldoen 
aan de subsidievoorwaarden voor de deelnemerspremie (rust, ruimte en voedsel). De 
schadevergoeding van 100% loopt door tot de ingebruikname van het perceel door 
de grondgebruiker mits deze, zodra de periode van het functioneren van de foera-
geergebieden is afgelopen, aantoont dat er zo veel mogelijk is gedaan om de fauna-
schade te voorkomen en te beperken. Dit houdt o.a. in dat BIJ12/Faunafonds toetst 

                                                
4 Een slaapplaats is een plek waar de ganzen tijdens de nachtelijke uren verblijven, veelal op het wa-
ter. Na zonsopgang vertrekken ze in de loop van de ochtend van de slaapplaatsen naar de foerageer-
gebieden en de schadepercelen. 
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of er een verleende ontheffing is afgegeven om de schade te bestrijden en of deze 
adequaat is ingezet. Dit houdt in dat de ontheffing minimaal op twee verschillende 
dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van afschot van en-
kele van de schadeveroorzakende ganzensoorten. Bejaagacties moeten op datum 
van uitvoering worden geregistreerd, zo mogelijk in het Faunaregistratiesysteem 
(FRS) en de bejaagacties moeten zijn verricht op, of in een buffer van 200 meter rond 
het schadeperceel. Indien er niet in het FRS wordt geregistreerd dienen de bejaagac-
ties te worden ondertekent met de verklaring dat de gegevens naar waarheid zijn in-
gevuld. Alleen dan tellen deze acties mee in de beoordeling van het adequaat ge-
bruik van de ontheffing. Ook afschotpogingen waarbij geen dieren zijn gedood, tellen 
mee voor het adequaat gebruik en moeten worden geregistreerd. Indien de jager 
aanwezig is geweest, maar geen schadeveroorzakende dieren heeft aangetroffen, 
kan dit apart worden vermeld. Van belang is dat concreet de geleverde inspanning én 
het resultaat per datum van uitvoering wordt vermeld. Een mededeling dat “twee keer 
per week gebruik is gemaakt van de ontheffing” is onvoldoende en wordt niet geac-
cepteerd bij de beoordeling. Verjaagacties, bijvoorbeeld met een vogelafweerpistool, 
kunnen wel worden ingezet maar tellen niet mee voor het adequaat gebruik van de 
ontheffing. In het kader van de procedure waarbij de schade wordt vastgesteld, 
vraagt BIJ12/Faunafonds gegevens op bij de grondgebruiker. Als de jager de gege-
vens heeft geregistreerd in FRS, worden deze gegevens automatisch gebruikt. Indien 
er onvoldoende inzage is gegeven in de mate waarin gebruik is gemaakt van de ont-
heffing of indien er te weinig gebruik is gemaakt van de ontheffing, wordt de schade-
vergoeding niet toegekend. 
Uitzonderingen: In een aantal gevallen wordt niet getoetst op adequaat gebruik van 
de ontheffing om voor schadevergoeding in aanmerking te komen: 

a. als een ontheffing op inhoudelijke gronden niet wordt afgegeven; 
b. bij eventuele ganzenschade in percelen gelegen in direct aangrenzende 

soortspecifieke foerageergebieden,  waarbij schade van enige omvang is ge-
constateerd in de aangewezen periode; 

c. bij eventuele ganzenschade in percelen gelegen in Natura2000-
gebieden,  waarbij schade van enige omvang is geconstateerd in de periode 1 
november t/m 1 april; 

d. als van een ontheffing geen gebruik gemaakt kan worden door een jachtver-
bod. 

e. Als aangetoond wordt dat het betreffende perceel onderdeel uitmaakt van een 
door het Agrarisch collectief aangewezen weidevogelgebied 

 
BIJ12/Faunafonds heeft toegang tot een aantal gegevens uit FRS, namelijk: alle in 
FRS geregistreerde bejaagacties binnen een bepaalde straal om het schadeperceel. 
BIJ12/Faunafonds heeft geen inzicht in wie de bejaagacties heeft uitgevoerd. Het 
maakt niet uit wie de bejaagactie heeft uitgevoerd, als het maar binnen een buffer 
van 200 meter van het schadeperceel heeft plaatsgevonden en in FRS is geregi-
streerd. Daarbij is het belangrijk dat bejaagacties niet dubbel worden ingevoerd. 
Bijvoorbeeld: Voor vier aan elkaar grenzende percelen is een tegemoetkomingsaan-
vraag ingediend. Op elk perceel zit een andere grondgebruiker én een andere jager. 
Slechts op één perceel, maar wel binnen een buffer van 200 meter van de overige 
drie percelen, zijn bejaagacties uitgevoerd. Deze bejaagacties worden meegenomen 
in de toetsing op adequaat gebruik van alle vier de tegemoetkomingsaanvragen. Het 
is van belang dat jagers de “stippen” daar plaatsen waar de bejaagactie heeft plaats-
gevonden. Hierdoor wordt voorkomen dat er een onjuist beeld ontstaat. FRS- gebrui-
kers verklaren immers de gegevens naar waarheid in te vullen 

18. Deelnemerspremie. In de foerageergebieden wordt geen deelnemerspremie betaald. 
Dit is een wijziging t.o.v. 2014 en dit kan omdat de schadevergoeding buiten de foe-
rageergebieden is verlaagd t.o.v. 2014. De deelnemerspremie is in 2014 ingevoerd 
omdat het verschil in schadevergoeding binnen en buiten de foerageergebieden 
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slechts 5 % was waardoor er geen animo was om deel te nemen aan de foerageer-
gebieden waar beperkende regels gelden.  
Aan de grondeigenaren in de soorspecifieke foerageergebieden wordt een deelne-
merspremie betaald van € 16,66 per maand mits de schadeuitbetaling voldoet aan de 
voorwaarden genoemd in het hierna volgende punt 17a (de oude beleidsregels van 
BIJ12/Faunafonds) en er een minimale getaxeerde schade is van € 600, -/ha. Deze 
deelnemerspremie is ter compensatie van de extra maatregelen die de grondgebrui-
kers moeten treffen om als soortspecifiek foerageergebied te functioneren en ter 
compensatie van het feit dat op de percelen voorkomende ganzen met rust moeten 
worden gelaten, terwijl dit juist de periode is dat het kwalitatief beste gras groeit.  
Ten behoeve van de deelnemerspremie maakt de provincie een subsidieregeling, 
waarbij de de-minimis5 voor landbouwproductie het staatssteunkader vormt. Dat wil 
zeggen dat er gedurende drie opeenvolgende belastingjaren niet meer dan € 15.000,- 
kan worden verstrekt per onderneming.  
 

Schadevergoeding buiten de foerageergebieden 
19. Buiten de foerageergebieden wordt de schade in het seizoen 2017/2018 voor 80% 

vergoed. Als de schade niet met 5-10% reduceert (overeenkomstig de Fryske Guoz-
zeoanpak) ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande twee jaren, wordt de 
schadevergoeding voor de daarop volgende jaren (t/m 2019/2020) verlaagd tot 50%. 
Dit wordt bepaald op het niveau van WBE’s. Grondeigenaren kunnen dan wel het 
percentage schadevergoeding weer verhogen bij een reductie van de schade volgens 
de verrekensystematiek in onderstaande tabel. Indien een bepaald percentage scha-
dereductie wordt bereikt binnen de WBE krijgen de individuele grondeigenaren bin-
nen de WBE de hogere vergoeding uitgekeerd. 

 
 

Schadereduc-
tie binnen 
WBE t.o.v. 
gemiddelde 
2014/15 en 
2015/16. 

Vaste schade-
vergoeding indi-
viduele grond-
gebruiker 

Bonus indivi-
duele grond-
gebruiker in-
dien reductie 
(WBE) wordt 
gehaald 

Totaal schade-
vergoeding indi-
viduele grond-
gebruiker indien 
reductie wordt 
gehaald 

10 - 25% 50% 10% 60% 

26 - 40% 50% 25% 75% 

41 - ≥ 55% 50% 40% 90% 

 
20. Indien de schadereductie van 5-10% voor het winterseizoen 2017/2018 en de daarop 

volgende jaren wel bereikt wordt, dan loopt de 80% schadevergoeding door. Verder 
wordt het behandelbedrag van € 300, - in rekening wordt gebracht voor het in behan-
deling nemen van een verzoekschrift Faunaschade. Dit conform het landelijk afge-
sproken beleid. 

21. In de maanden april en mei wordt fors ingezet op de schadebestrijding. In deze 
maanden ontstaat het grootste deel van de schade. In deze twee maanden is er al-
leen in het gebied ten westen van het Lauwersmeergebied, particuliere percelen van 
de buitendijkse delen - Workemerbinnenwaard & omgeving, Fryslan buitendijks) en 
op de Waddeneilanden nog soortspecifiek foerageergebied.  
 

Ecologische en juridische aandachtspunten 

                                                
5 Waarmee voldaan wordt aan de Staatssteun voorwaarden. Er kan, per individuele ondernemer, 
sprake zijn van andere bijdragen waardoor er alsnog sprake is van Staatssteun. Het risico van Staats-
steun ligt daarom bij de ondernemer die in dat geval mogelijk terug moet betalen. Vooraf moet een de-
minimis verklaring worden ondertekend door de betrokken ondernemer. 
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22. De instandhoudingsdoelen van de brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen zijn 

niet in het geding. In ecologische termen wordt dit ‘gunstig’ genoemd. Om schade te 

bestrijden en daarbij geschermde ganzen te doden moet, in het kader van de be-

schermingsplicht die bij de provincie rust, een zorgvuldige afweging gemaakt worden 

tussen enerzijds de noodzakelijke intensievere schadebestrijding en anderzijds de 

bescherming van de soorten. In afwachting van de management plannen van de 

AEWA (verwacht in 2019-2020) wordt vooruitlopend daarop verder geïntensiveerd op 

het terugdringen van de schade. Daarbij is in ogenschouw genomen dat de maatre-

gelen die in 2014 zijn vastgesteld onvoldoende effect hebben gehad, integendeel; de 

schade is toegenomen (evaluatie 2017).De aanscherping van de aanpak in de on-

derhavige Fryske Guozzeoanpak 2017 is gebaseerd op het ruimtelijk beheer (verja-

gen naar de foerageergebieden). Parallel aan het ruimtelijk beheer worden de (pro-

vinciaal bepaalde) beperkende maatregelen voor het verjagen met ondersteunend 

afschot opgeheven. Buiten de foerageergebieden worden de bepalingen in de Wet 

natuurbescherming leidend.  

23. Om te voorkomen dat het aantal gedode ganzen zo groot is dat de instandhoudings-

doelen in het geding komen, moet er een maximum worden vastgesteld (jurispruden-

tie - Rb Midden-Nederland 12 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2129 over afschot 

grauwe ganzen-). Voor zo ver bekend is er, behoudens de AEWA managementplan-

nen, geen methodiek bekend hoe om kan worden gegaan met het vaststellen van de 

maximum aantallen. Idealiter zou de AEWA aanpak worden afgewacht en wordt een 

zeer terughoudende aanpak voorgesteld. De omstandigheden zijn echter niet ideaal. 

De schade neemt toe en is maatschappelijk niet meer aanvaardbaar en niet meer te 

bekostigen. In afwachting van de ecologisch onderbouwde AEWA aanpak wordt het 

maximaal aantal te doden ganzen beleidsmatig vastgesteld. Het maximaal te doden 

aantal ganzen wordt vastgesteld met een berekeningssystematiek, inclusief inge-

bouwde veiligheden, in de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020.  

24. Op grond van de afschotcijfers van de afgelopen jaren is het ecologisch te motiveren 

om uit te gaan van een bepaald maximaal te doden ganzen waarbij de hoogste af-

schotcijfers als uitgangspunt worden genomen. Als hiervan wordt uitgegaan kan dat 

inhouden dat halverwege het seizoen gestopt moet worden met verjagen met onder-

steunend afschot omdat het maximaal aantal te doden ganzen is bereikt waarmee 

ook het ruimtelijke beleid wordt ondergraven (verjagen naar de foerageergebieden). 

De schade zal dan verder toenemen. Tevens wordt bij deze systematiek uitgegaan 

van de op dit moment aanwezige aantallen ganzen en wordt onvoldoende rekening 

gehouden met de sterke stijging van de totale populatie en de verschuivingen binnen 

Fryslân, de stijging van de schade en de totale maatschappelijke context. Beleidsma-

tig worden de maximaal te doden ganzen om die reden hoger gesteld, dan de hoog-

ste afschotcijfers van enig jaar, zodat de schade daadwerkelijk kan worden geredu-

ceerd en tegemoet wordt gekomen aan het feit dat de toenemende schade maat-

schappelijk niet meer wordt geaccepteerd.  

25. Bij het beleidsmatig vaststellen van de maximale aantallen te doden ganzen wordt 

rekening gehouden met het belang van Fryslân als winterse verblijfslocatie voor de 

internationale populaties ganzen. Om die reden wordt in de aanpak voor de komende 

3 jaar een aantal veiligheidsmarges ingebouwd. Tegenover de maximaal te doden 

ganzen staan daardoor maatregelen waardoor de instandhouding van de soort niet in 

het geding komt. De eerste veiligheidsmarge is dat de Nederlandse doelstelling ge-

hanteerd wordt als absolute ondergrens. Door deze landelijke aantallen te vertalen 
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naar Fryslân is een ruime marge (marge 1) ingebouwd. Verder wordt bij deze lande-

lijke doelstelling vermeld dat deze nog enige mate mag dalen (marge 2). Het maxi-

maal te doden ganzen, per soort, per jaar wordt jaarlijks bepaald door de aantallen 

vast te stellen volgens onderstaande rekensystematiek (marge 3).  

26. Het maximaal aantal te doden ganzen wordt jaarlijks bepaald met de rekenformule:  

A + L < F. Daarbij is: 

A: het maximale jaarlijkse vast te stellen afschot voor de betreffende soort.  

L: is de landelijke doelstelling voor de betreffende soort. 

F: is de laatste, door de provincie vastgestelde, bekende telling van het maximale 

aantal ganzen in Fryslân. 

 

De landelijke doelstelling is vastgesteld voor de betreffende soort. De factor A (maxi-

male afschot) is daarmee direct afhankelijk van de laatst bekende aanwezige aantal-

len (factor F). Daalt het maximaal aantal aanwezige ganzen in enig jaar tot onder de 

som van de aantallen volgens de landelijke doelstelling en het vastgestelde maximale 

afschot, dan zal dit laatste aantal naar beneden worden bijgesteld.  

 

Als dit wordt doorgerekend voor het winterseizoen 2017/2018 voor de brandgans, 

dan resulteert dit in het volgende overzicht.  

Brandgans Aantal 

Factor L landelijke doelstelling 140.900 

Factor A maximaal jaarlijks afschot 100.000 

Factor F seizoensmaximum voor Fryslan 480.000 

    

A + L moet kleiner of gelijk zijn dan de laatst bekende F 

    

L   A A+L F 

140.900 100.000 240.900 480.000 

  A + L < F  

Conclusie: het maximaal aantal te doden ganzen van 100.000 is mogelijk voor het 

seizoen 2017/2018.    

 

27. Nadere uitleg 

a. Maximaal aantal te doden ganzen. Een maximaal aantal te doden ganzen per 

jaar per soort. Hiermee wordt voorkomen dat er in één jaar te veel ganzen ge-

dood worden en de daling van het aantal te snel gaat. Dit maximale aantal 

wordt jaarlijks in september geëvalueerd, daarbij worden ook de maximale 

aantallen voor het komende winterseizoen vastgesteld (door Gedeputeerde 

Staten); 

b. Een waarschuwingsgrens gerelateerd aan het maximaal aantal te doden gan-

zen per jaar per soort. Deze waarschuwingsgrens wordt jaarlijks vastgesteld 

bij de evaluatie in september. De waarschuwingsgrens is als 85% van de 

maximale aantallen is bereikt. Als het aantal gedode ganzen deze grens be-

reikt wordt er door de FBE melding gemaakt bij de provincie. Verjaging naar 

de foerageergebieden kan nog door gaan; 
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c. Een beschermingsgrens, gebaseerd op de aantallen volgens de landelijke 

doelstelling. Er is een landelijke doelstelling (gebaseerd op periode 1999-

2003) vastgesteld voor de aanwezige ganzen waarbij wordt opgemerkt dat 

enige afname van die aantallen acceptabel is. Door deze landelijke doelstel-

ling aan te houden als absolute ondergrens voor Fryslân wordt bewerkstelligd 

dat er een harde, maar ook veilige ondergrens is. Hiermee wordt voorkomen 

dat de instandhoudingsdoelen in het geding komen. Omdat de aantallen gan-

zen na 1999-2003 fors zijn gestegen is er een forse vrije ruimte. Als de maxi-

maal aanwezige aantallen ganzen (per soort) onder de beschermingsgrens 

komt/komen word het ondersteunend afschot beëindigd voor deze 

soort/soorten. 

d. Lijn V. Deze grens kan nooit onderschreden worden door factor A, omdat fac-

tor A dan wordt aangepast en wel zodanig dat factor A boven lijn V valt. Lijn V 

toont grafisch aan dat factor F nooit onder de beschermingsgrens (factor L) 

kan komen in het betreffende jaar als gevolg van te veel afschot. Factor F kan 

maximaal samenvallen met factor L.   

In onderstaand schema is dit weergegeven en in bijlage 1 zijn de verschillende gren-

zen per soort aangegeven.  

 

28. De provincie Fryslân is vanuit de Nederlandse provincies trekker in de AEWA aan-
pak. Er is daardoor direct contact met de andere provincies en met de landen die zich 
in de flyway van de verschillende soorten bevinden. Minimaal eenmaal per jaar ko-
men deze landen bij elkaar. Elk jaar wordt, voordat de jaarlijkse maximale aantallen 
worden vastgesteld, bij de Nederlandse provincies met de grotere aantallen winter-
ganzen geinventariseerd of er beleidswijzigingen zijn waardoor er grotere wijzigingen 
in het afschot zijn te verwachten. Dit wordt ook bij de landen geinventariseerd die zich 
in de flyway bevinden. Hierdoor kan vroegtijdig geanticipeerd worden op verwachte 
wijzigingen.  
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29. In onderstaande tabel is de samenvatting weergegeven van de tabel uit bijlage 1 en 
dit zijn de aantallen die voor het seizoen 2017/2018 gelden.  

 brandgans kolgans grauwe gans 

Seizoensmaxima Fryslân (laatst beken-
de huidige omvang) 

480.000 330.000 52.000 

Waarschuwingsgrens maximaal te do-
den ganzen/jaar/soort 

75.000 50.000 20.000 

Maximaal afschot 2017/2018 per soort 100.000 75.000 25.000 

Beschermingsgrens (onder deze getelde 
maximale aantallen geen ondersteunend 
afschot) 

140.900 218.300 22.000 

 
 
Uitvoering 

30. Een belangrijk aandachtpunten bij de uitvoering van de Fryske Guozzeoanpak is de 
ruimte die de jagers krijgen om de schade te bestrijden met ondersteunend afschot. 
De jagers krijgen meer mogelijkheden en mogen lokmiddelen inzetten. Dit betekent 
ook een verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan.  

31. De in april en mei aanwezige ganzen worden meer dan in het verleden verjaagd naar 
de buitendijkse gebieden en de Waddeneilanden. De ganzendruk in deze gebieden 
zal hoger worden. Om die reden zal bij de uitwerking gekeken worden naar: de scha-
de op de Waddeneilanden die ontstaat aan groenbemesters – deze worden volledig 
weggevreten-, de kosten van de aanvoer van (biologisch) gras en de schade aan het 
gras op de zeedijken; 

32. Fryslân streeft er naar om landelijke afgestemde afspraken te maken in het IPO 
(tussen de provincies zijn gemaakt). Fryslân heeft echter een bijzondere positie 
omdat Fryslân ver uit het grootste aandeel van de schade heeft en afwijkt van de 
andere provincies omdat het daar veel meer om een zomerganzen probleem gaat. 
Fryslân is veelal ook initiatiefnemer voor het invoeren van nieuwe kaders. 

33. Provincies blijven zich gezamenlijk inspannen om het gebruik van CO2 bij vangac-
ties, ook met het oog op het vermijden van landbouwschade, mogelijk te maken.  

34. Daarnaast zullen ze alternatieven, zodra deze bewezen effectief zijn, zoals het ge-
bruik van lasers bij de verjaging naar de foerageergebieden, grote prioriteit krijgen 
 

Communicatie en andere aandachtspunten 
 

35. De ganzenproblematiek staat volop in de belangstelling. Agrariërs en 
grondgebruikers ondervinden in toenemende mate schade door ganzen. 
Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor het ganzenprobleem en ontstaat er 
ook draagvlak voor het nuttig inzetten van de geschoten ganzen. Anderszijds is er bij 
een belangrijk deel van de maatschappij weerstand tegen het schieten van ganzen. 
Daarom is het van groot belang de nieuwe Fryske Guozzenoanpak goed te 
communiceren. Primair is elke partij zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar 
de acterban. De provincie zal waar dat kan, ondersteuning leveren 

36. De onderhandelingen om te proberen tot een Fries akkoord te komen, hebben de 
nodige tijd gevergd. De periode tussen april 2017 en oktober 2017 gebruikt worden 
om de aangescherpte aanpak verder uit te werken zodat er in november 2017 mee 
gestart kan worden. Op deelonderwerpen zal een verdere uitwerking volgen, zonodig 
in overleg met partijen.  

37. Met  het IPO en de andere provincies en de betrokken partijen en organisaties als 
Dierenbescherming wordt uitleg gegeven over de nieuwe Friese aanpak en de uit-
werking daarvan. De coördinatie van de communicatie ligt bij de provincie; dat zal 
afhankelijk van de voortgang per onderdeel moeten worden uitgewerkt. Hiervoor is 
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een goede communicatiestrategie essentieel. Dit zal nader uitgewerkt worden en is 
onderdeel van de implementatie. 
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Bijlage 1  

Doelstellingen per N2000 gebied  
 Brandgans Kolgans Gr. gans Toendra-

rietgans 
Kleine 
rietgans 

Dwerggans Rotgans 

Landelijke doelstelling6 140.900 218.300 86.300     
Landelijke maximale 
aantallen7 

808.000 863.000 427.000 236.000 16.000 34   

Flyway populatie89 1.000.000 1.000.000 1.200.000 550.000 81.600 54 250.000 
 Sei-

zoens-
max. 

Sei-
zoens-
gem.  

Sei-
zoens-
max. 

Sei-
zoens-
gem.  

Sei-
zoens-
max.  

Sei-
zoens-
gem. 

   Sei-
zoens-
max. 

Sei-
zoens-
gemid. 

Seizoensgemiddelden 
voor Fryslân10 

 190.554  91.907  34.725 5.197 
(SG)11 

2.325 
(SG) 

0 (SG)  28.833  
 

Seizoensmaxima voor 
Fryslân12 

390.145  281.437  44.751    4 72.955  

Seizoensmaxima voor 
Fryslan13 

480.000  330.000  52.000       

Waarschuwingsgrens 75.000    50.000  20.000       
Maximale jaarlijks af-
schot14 

100.000   75.000 25.000 0 0 0 0 

Beschermingsgrens 
Fryslân (max. aantallen) 

140.900
15 

 218.300  22.00016  50.000 50.000 50.000 50.000 24.000 

De beschermingsgrens is de ondergrens, gebaseerd op de landelijke doelstelling. Beneden deze waarde is er geen verjaging met ondersteunend afschot. 
Het gebied tussen de beschermingsgrens en de huidige aantallen is neutraal. Binnen dit gebied zijn verjagingsmaatregelen gewenst en reducerende maatregelen mogelijk.  
Het maximaal afschot is het aantal per jaar per soort te doden aantal ganzen, De waarschuwingsgrens is het moment dat de provincie door de FBE gewaarschuwd wordt.  

                                                
6 Programma directie N2000  PDN/2010-009/009 Groote Wielen 
7 Sovon, Watervogels in Nederland 2014/2015, Menno Hornman, Fred Hustings, Kees Koffijberg, Olaf Klaassen, Erik van Winden, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Leo Soldaat 
8 Sovon, Watervogels in Nederland 2014/2015, Menno Hornman, Fred Hustings, Kees Koffijberg, Olaf Klaassen, Erik van Winden, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Leo Soldaat 
9 De populatie op flyway niveau zijn in 2017 aanzienlijk hoger dan de hier genoemde aantallen, voor de brandgans wordt de flyway populatie op 1.500.000 geschat (2016) 
10 Sovon, Watervogels in Nederland 2014/2015, Menno Hornman, Fred Hustings, Kees Koffijberg, Olaf Klaassen, Erik van Winden, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Leo Soldaat 
11 SG = Seizoensgemiddelde 
12 Sovon, Watervogels in Nederland 2014/2015, Menno Hornman, Fred Hustings, Kees Koffijberg, Olaf Klaassen, Erik van Winden, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Leo Soldaat 
13 Evaluatie Fryske Guozzeoanpak 2016 
14 Gemotiveerde schietfouten niet meegerekend waarbij de betreffende gans wordt aangezien voor een andere soort en de geconstateerde afwijking overeenkomt met de gemiddelde verspreiding in Fryslân (m.a.w. komt een jager 
met 4 kleine rietganzen aanlopen is het een overtreding, wordt er één rotgans aangetroffen tussen 20 andere ganzen en de jager kan het goed motiveren, dan is het een schietfout, e.e.a. ter beoordeling aan de controlerende instan-
tie.)   
15 Bij het vaststellen van de landelijke doelstelling (gebaseerd op periode 1999-2003) is ook vastgesteld dat enige afname van de aantallen acceptabel is. Door deze landelijke doelstelling aan te houden als absolute ondergrens 

wordt bewerkstelligd dat er een harde ondergrens is en wordt voorkomen dat de instandhoudingsdoelen in het geding komen. De aantallen ganzen zijn na 1999-2003 fors gestegen.    
16 Omdat het hier ook om aanzienlijke aantallen zomerganzen gaat, is 25% van de landelijke doelstelling aangehouden 



18 
 

 
 

Aantallen ganzen vol-
gens de beheerplannen 
voor de N2000 gebieden 

Brandgans Kolgans Gr. gans Toendra-
rietgans 

Kleine 
rietgans 

Dwerg
gans 

Rotgans 

                        
 
N2000 gebied 

Sei-
zoens-
max. 

Sei-
zoens-
gem.  

Sei-
zoens-
max. 

Sei-
zoens-
gem.  

Sei-
zoens-
max.  

Sei-
zoens-
gem. 

   Sei-
zoens-
max. 

Seizoensgem.  

Alde Feanen 6.100 430 2.700   280  - - -   
Bakkeveense duinen -  -  -  - - -   
Deelen 9.900  17.600  480  - - -   
Drents Friese Wold -  -  -  - - -   
Duinen Ameland -  -  -  - - -   
Duinen Schiermonnik-
oog 

-  -  -  - - -   

Duinen Terschelling -  -  -  - - -   
Duinen Vlieland -  -  -  - - -   
Fochtelooerveen -  2.300  -  11.100 - -   
Groote Wielen 11.800  13.900  -  - - -   
IJsselmeer 26.200  1.500 19.000 4.400  580 ja 30 -   
Lauwersmeer  1.700  190  1.100 - - 40   
Noordzeekustzone -  -  -  - - -   
Oudegaasterbrekken, 
Fluessen e.o. 

39.300  6.700  -  - 20.500 -   

Rottige Meenthe, Bran-
demeer 

-  -  -  - - -   

Sneekermeergebied 60.300 740 91.800 1.400 -  - 580 -   
Van Oordt’s Mersken  4.200  5.000 -  - - -   
Waddenzee  36.800 -   7.000 ja - -  26.400 
Wijnjeterperschar -  -  -  - - - -  
Witte en Zwarte Brekken 6.200  9.700  -  - 7.700 - -  
Opgeteld 159.800 90.310 163.700 10.990 760 8.680 11.100 28.810 40  26.400 

 

 


