
2007RGW50 bijlage 1 
 

Aanwijzing en begrenzing foerageergebieden voor 
overwinterende ganzen en smienten 
 

Hoeveelheid hectares in aangewezen foerageergebied hectares
Natuurgebied 104
Beheersgebied 1511
Totaal 1615

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht 



2

21 mei 2007 
 



3



4

Inhoudsopgave 

1 Aanleiding en doel ........................................................................................................................... 5 
2 Beleidskader Faunabeheer ............................................................................................................. 5 

2.1 Algemeen................................................................................................................................. 6 
2.2 Provincie Utrecht ..................................................................................................................... 6 

3 Aanwijzing foerageergebieden ........................................................................................................ 8 
3.1 Werkwijze ................................................................................................................................ 8 
3.2 Flexibiliteit aanwijzing .............................................................................................................. 9 
3.3 Aanpassing vrijstelling Flora- en Faunawet ………………………………………………………9 

4 Begrenzing foerageergebieden ..................................................................................................... 10 
4.1 Programma Beheer: subsidieregelingen voor (agrarisch) natuurbeheer .............................. 10 
4.2 Beheerspakketten.................................................................................................................. 10 
4.3 Voorwaarden beheersovereenkomst .................................................................................... 11 
4.4 Algemene beheersvoorschriften SAN-ganzenpakketten ...................................................... 11 
4.5 Aanvraag beheersovereenkomst........................................................................................... 12 

Bijlagen:
Bijlage 1 - Vaststellingsprocedure begrenzing foerageergebieden 
Bijlage 2 - Beheerspakketten voor ganzen en smienten 
 
Kaarten
Kaart 1 - foerageergebied Lopikerwaard  
Kaart 2 - foerageergebied Vechtstreek 
 



5



6

1. Aanleiding en doel 
 
Jaarlijks trekken ongeveer 1,4 miljoen overwinterende ganzen (een belangrijk deel van de Europese 
ganzenpopulatie) vanuit het koude Siberië, Nova Zembla, Spitsbergen en Scandinavië naar 
Nederland om te overwinteren. Hier in Nederland zijn akkers met wintergraan en voedzame 
graslanden waar zij kunnen foerageren en natuurlijk is er veel water waar de ganzen kunnen slapen. 
Ganzen houden zich dan ook met name op in de open gebieden en in gebieden in de nabijheid van 
grote wateroppervlakten. Voorbeelden zijn de uiterwaarden van Nederrijn en Lek en de 
polderlandschappen van De Venen, Eemland en de Lopikerwaard. Nederland heeft een internationale 
verantwoordelijkheid voor de overwinterende ganzen, omdat een aanzienlijk deel van de populatie in 
Nederland overwintert. 
 
In 2003 is het Beleidskader Faunabeheer van kracht geworden. In het Beleidskader Faunabeheer zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt en vastgelegd door LNV, IPO, LTO, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, KNJV en Vogelbescherming Nederland om enkele problemen met de 
overwinterende ganzen op te lossen. Doel van het Beleidskader is om duurzame opvanggebieden 
voor overwinterende ganzen en smienten te realiseren. De provincie heeft als taak om deze duurzame 
opvanggebieden, zogeheten foerageergebieden aan te wijzen en te begrenzen. In deze gebieden 
kunnen ganzen en smienten in de wintermaanden ongestoord foerageren, zonder verjaagd te worden. 
De Minister van LNV heeft de provincies gevraagd de foerageergebieden tijdig te begrenzen en aan te 
wijzen, zodat de foerageergebieden vanaf najaar 2007 kunnen functioneren. In dit document wordt 
uitvoering gegeven aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Beleidskader Faunabeheer 
en wordt de keuze voor de ligging van de foerageergebieden nader toegelicht. 
 
In de aangewezen foerageergebieden zijn jacht, beheer en schadebestrijding beperkt toegestaan, 
daarbuiten kunnen de Grauwe gans, Kolgans en Smient worden verjaagd, eventueel met afschot om 
landbouwschade te beperken. Om dat mogelijk te maken zal de Verordening schadebestrijding dieren 
provincie Utrecht aangepast worden en daarvoor worden in dit document de foerageergebieden 
aangewezen 
 
Binnen de begrensde foerageergebieden zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van de 
Subsidieverordening agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007. Daarvoor is een aanpassing in 
het Beheersgebiedsplan nodig, omdat de nieuwe SAN-ganzenpakketten nog niet in het vigerende 
plan uit 2004 zijn opgenomen. In dit document wordt deze aanpassing geregeld. De tekst van § 4.8 uit 
het Beheersgebiedsplan, herziening 2004 komt daarmee te vervallen en wordt vervangen door de 
tekst en de kaarten in dit document. 
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2 Beleidskader faunabeheer 
 
2.1. Algemeen 
Tot april 2002 mochten overwinterende kolganzen, grauwe ganzen en smienten niet opzettelijk 
verstoord of verjaagd worden. Eigenaren die aantoonbare schade leden door foeragerende ganzen 
konden schadevergoeding krijgen via het Faunafonds. Door de toename van het aantal meldingen 
van schade door overwinterende ganzen bleek deze werkwijze niet langer meer uitvoerbaar. Daarom 
hebben het Ministerie van LNV, de provincies en belangenvertegenwoordigers in het Beleidskader 
Faunabeheer gezamenlijk afspraken gemaakt over het opvangen van ganzen. De doelstelling van het 
Beleidskader Faunabeheer zijn tweeledig, namelijk de bescherming van overwinterende ganzen en 
smienten en het beperken van de omvang en toename van schade door ganzen en smienten. In het 
Beleidskader Faunabeheer heeft de Minister van LNV besloten om in totaal 80.000 hectaren in 
Nederland als foerageergebied aan te wijzen voor de opvang van overwinterende ganzen en 
smienten. Binnen de aangewezen foerageergebieden dienen de betrokken ganzen en smienten met 
rust te worden gelaten. Jacht en schadebestrijding op andere soorten dan de overwinterende ganzen 
en smienten mag binnen de foerageergebieden plaatsvinden onder de voorwaarden zoals die zijn 
vastgelegd in dit Beleidskader. Buiten de foerageergebieden is het mogelijk dat ganzen en smienten 
op grond van de Flora- en faunawet verjaagd worden om landbouwschade te voorkomen. Een 
landelijke evaluatie van het Beleidskader Faunabeheer door het Ministerie van LNV wordt naar 
verwachting in 2008 afgerond. 
 
2.2. Provincie Utrecht 
De aanwijzing en begrenzing van deze foerageergebieden gebeurt door de provincies. De Minister 
van LNV heeft de provincies verzocht zoveel mogelijk foerageergebieden binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur en de Vogelrichtlijngebieden aan te wijzen. Het provinciale quotum voor de 
foerageergebieden in Utrecht is beperkt: 1611 ha (2% van het landelijk quotum). 
 
Voor de aanwijzing en begrenzing van de foerageergebieden zijn een aantal criteria geformuleerd in 
het Beleidskader Faunabeheer: 
• Minimumomvang van 500 hectaren en 300 hectaren wanneer het foerageergebied grenst aan 

storingsvrije gebieden 
• Zoveel mogelijk overlap met Vogelrichtlijngebieden 
• Zoveel mogelijk binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
• Zoveel mogelijk overlap met beheersgebieden met weidevogelbeheer  
• Aansluitend aan of in de nabijheid van slaapplaatsen van ganzen 
• Bij voorkeur gebieden waar veel schadevergoedingen zijn uitgekeerd. 
 
Daarnaast heeft de Minister van LNV de provincies gevraagd de foerageergebieden zoveel mogelijk te 
realiseren in gebieden waar draagvlak is voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten. 
 
Planologische consequenties
Met de vaststelling van dit document wordt een subsidiekader geschapen voor de opvang van de 
overwinterende ganzen. Via de in paragraaf 3.3 omschreven aanpassing van de Verordening 
schadebestrijding dieren provincie Utrecht zullen de foerageergebieden daarnaast uitgesloten worden 
van het gebruik van de vrijstelling voor het verstoren van ganzen en smienten. Dit document heeft 
geen planologische consequenties. In dit document worden enkel de begrenzing en de 
subsidiepakketten voor de foerageergebieden vastgesteld en er wordt een onderbouwing voor de 
aanwijzing voor foerageergebieden gegeven. Aan de vaststelling van dit plan zijn verder geen 
consequenties voor grondgebruikers verbonden. 
 
De begrenzing en aanwijzing van foerageergebieden hebben geen consequenties voor de 
bestemming van betreffende gronden. De gebruiksmogelijkheden van gronden worden bepaald door 
het vigerend bestemmingsplan, dat wordt vastgesteld door de gemeente. Het Beheersgebiedsplan is 
een ander toetsingskader dan het streekplan of het bestemmingsplan. Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan zal de gemeente een eigen belangenafweging moeten maken, waarbij de belangen 
van de grondeigenaren meegewogen moeten worden en waarbij mogelijkheden voor 
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belanghebbenden bestaan om voor hun belangen op te komen. De begrenzing van 
foerageergebieden heeft derhalve geen planologische consequenties. Ook heeft de aanwijzing en 
begrenzing van foerageergebieden geen consequenties voor de ligging van de EHS of voor de ligging 
van de Vogelrichtlijngebieden. Zie ook § 3.3.1 van het vigerende Beheersgebiedsplan. Voor het 
begrenzen van de foerageergebieden is een aanpassing nodig van het vigerende 
Beheersgebiedsplan. De aanwijzing en begrenzing van de foerageergebieden heeft de 
vaststellingsprocedure die geregeld wordt in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
doorlopen. Dit betekent dat het ontwerpplan 6 weken ter inzage heeft gelegen en een ieder gedurende 
deze periode een zienswijze heeft kunnen indienen. In bijlage 1 wordt deze vaststellingsprocedure 
nader toegelicht. 
 
Financiële consequenties
Agrariërs binnen de aangewezen foerageergebieden blijven recht houden op schadevergoeding in het 
gebied, wanneer zij geen gebruik maken van de subsidieverordening. Het uitgangspunt van het 
Beleidskader is dat de agrariërs binnen de foerageergebieden, ook na een subsidiëringsperiode van 6 
jaar, gebruik kunnen blijven maken van deze regelingen. Wanneer mocht blijken dat er na afloop van 
een subsidiecontract onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de financiële verplichting volgens 
deze regeling te verlengen, dan kan op dat moment de begrenzing en aanwijzing van (een deel van) 
het gebied komen te vervallen.      
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3 Aanwijzing foerageergebieden 
 
3.1. Werkwijze 
In de provincie Utrecht zijn de polders van Eemland, De Venen, Lopikerwaard, de Vechtstreek en de 
uiterwaarden van Nederrijn en de Lek belangrijke overwinteringsgebieden voor ganzen.In de periode 
van oktober tot maart overnachten de ganzen op grote wateroppervlakten als het Eemmeer, de 
Nederrijn, de Lek en de Vinkeveense Plassen en zij foerageren overdag in de nabijgelegen 
graslanden.  
 
De provincie houdt bij de locatiekeuze van de foerageergebieden zoveel mogelijk rekening met de 
criteria uit het Beleidskader Faunabeheer (zie § 2.2). De provincie heeft in 2004 vier gebieden 
geselecteerd die het beste aan deze criteria voldeden. In deze gebieden bleek op dat moment echter 
veel weerstand te zijn tegen de aanwijzing van de foerageergebieden. De provincie heeft daarom 
besloten een onderzoek uit te laten voeren naar het draagvlak voor de opvang van ganzen, alvorens 
tot aanwijzing van de foerageergebieden over te gaan. In de periode tot aan de definitieve aanwijzing 
van de foerageergebieden gold voor twee jaar een overgangsregeling, waarbij het mogelijk was om 
éénjarige gedooggebieden aan te wijzen. In 2005 en 2006 is in de Vechtstreek en de Lopikerwaard 
(alleen in 2006) gewerkt met éénjarige gedooggebieden, waarin agrariërs de mogelijkheid hadden om 
éénjarige beheersovereenkomsten af te sluiten.  
 
Natuurlijk Platteland West heeft het draagvlakonderzoek begin 2006 afgerond. Op basis van dit 
onderzoek, en de bespreking van de resultaten met agrarische natuurverenigingen, is eind 2006 voor 
een beperkt aantal kansrijke gebieden een tweede onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd 
in gebieden waarvan geconcludeerd was dat er draagvlak was, en in gebieden die in het onderzoek 
nog onvoldoende onderzocht waren. In deze gebieden zijn informatiebijeenkomsten gehouden.  
 
De aanwijzing van de foerageergebieden is naast de criteria uit het beleidskader gebaseerd op de 
resultaten van het draagvlakonderzoek. De voorgenomen foerageergebieden zijn ook besproken met 
de agrarische natuurverenigingen en LTO Zuid-West Utrecht. Twee grote gebieden, Lopikerwaard 
(Noord van Benschop) en de Vechtstreek (rond Braambrugge) en één klein gebiedje (Aetsveldsche 
Polder) zijn aangewezen als foerageergebied. Dit laatste gebied sluit aan bij het foerageergebied dat 
reeds door de provincie Noord-Holland is aangewezen in het Begrenzingenplan 
Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland. Voor een deel overlappen deze gebieden met de éénjarige 
gedooggebieden waarmee in de Vechtstreek en de Lopikerwaard in 2005 en 2006 is gewerkt. 
 
Het ontwerpplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder de mogelijkheid heeft gekregen 
om een zienswijze in te dienen. Naar aanleiding van de inspraakreacties op het ontwerpplan is de 
begrenzing op enkele punten aangepast. Het foerageergebied met is met 90 ha uitgebreid ten 
opzichte van het ontwerpplan. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen in de begrenzing: 
• Een gebied in het oostelijk deel van polder Blokland in de Lopikerwaard is op verzoek van de 

grondgebruikers in de begrenzing opgenomen. In dit gebied komen veel ganzen en smienten 
voor. Daarnaast ligt het gebied binnen de kooicirkel van de eendenkooi, waarbinnen verjaging 
van ganzen en smienten niet mogelijk is. 

• Een gebied in het noord-oostelijke deel van de polder Baambrugge Oostzijds in de Vechtstreek is 
op verzoek van de grondgebruikers in de begrenzing opgenomen. Het gebied ligt binnen een 
concentratiegebied van ganzen en sluit goed aan bij het foerageergebied. 

• Een aantal percelen in polder Broek in het noordelijk deel van het foerageergebied in de 
Lopikerwaard is op verzoek van de grondgebruiker uit de begrenzing gehaald. Het uit de 
begrenzing halen van deze percelen heeft geen nadelige gevolgen voor het functioneren van het 
foerageergebied als geheel. 

In totaal is in dit plan 1615 ha foerageergebied aangewezen. In tabel 1 en op kaart 1 en 2 staan de op 
deze wijze geselecteerde foerageergebieden. 
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Tabel 1: Foerageergebieden ganzen en smienten 
 
Gebied Totale opp. 

(ha) 
Beheers-
gebied (ha) 

Natuurgebied 
(ha) 

Aetsveldsche Polder 173 173  
Vechtstreek 683 683  
Lopikerwaard 759 655 104 
Totaal 1615 1511 104 

In de oppervlakte beheersgebied zijn wegen, erven en andere bebouwde gebieden, opstaande 
beplanting en open wateren uitgesloten. 
 
3.2. Flexibiliteit aanwijzing 
De aanwijzing van de foerageergebieden gebeurt in principe voor onbepaalde tijd. Dit is gebaseerd op 
het uitgangspunt van het Beleidskader Faunabeheer dat de opvanggebieden duurzaam van karakter 
moeten zijn. Om in te kunnen spelen op veranderingen in het draagvlak of het voorkomen van ganzen 
wordt de mogelijkheid geboden om in beperkte mate met de ligging van de foerageergebieden te 
schuiven. De agrarische natuurvereniging krijgt de mogelijkheid om het draagvlak en het functioneren 
binnen een foerageergebied elke 6 jaar te evalueren. In de praktijk zal de evaluatie in het 5 e jaar van 
de beheersovereenkomsten uitgevoerd moeten worden, in verband met de tijd die nodig is voor een 
procedure voor een eventuele aanpassing van de begrenzing. De agrarische natuurvereniging kan 
vervolgens op basis van deze evaluatie een verzoek indienen bij de provincie voor een verschuiving 
van het gebied. Zo’n verschuiving is in beperkte mate (maximaal 30 % per gebied) na 6 jaar mogelijk, 
onder de voorwaarden dat het gebied als geheel een samenhangende compacte eenheid blijft en dat 
er voldoende ganzen voorkomen. 
 
3.3. Aanpassen vrijstelling Flora- en faunawet  
Door middel van een aanpassing van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 
worden de foerageergebieden voor het verstoren van ganzen en smienten uitgesloten van het gebruik 
van de vrijstelling. Dat betekent dat binnen de foerageergebieden ganzen en smienten op grond van 
de Flora- en faunawet niet verstoord mogen worden. Buiten de foerageergebieden is ter voorkoming 
van landbouwschade, verjaging toegestaan, eventueel met ondersteunend afschot. Dit kan via een 
vrijstelling op basis van artikel 65 of op basis van een ontheffing artikel 68 van de Flora- en faunawet. 
Dit heeft ook gevolgen voor de schadevergoeding door het Faunafonds. Hieronder wordt kort de 
praktische gevolgen van deze aanpassing binnen en buiten de foerageergebieden uitgelegd: 

Binnen de foerageergebieden 
Agrariërs die geen beheersovereenkomst afsluiten mogen om schade aan kwetsbare gewassen te 
voorkomen ganzen en smienten weren, zolang daarmee de overige ganzen en smienten in het gebied 
niet verontrust worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een schadeverzoek in te dienen bij het 
Faunafonds en hebben agrariërs recht op volledige schadevergoeding. Agrariërs die wel een 
beheersovereenkomst willen afsluiten, moeten aan een aantal aanvullende beheersvoorwaarden 
voldoen om in aanmerking te komen voor de beheerssubsidie (zie hoofdstuk 4). 
 
Buiten de foerageergebieden 
Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding is een inspanningsverplichting vereist voor 
het verjagen van de ganzen. Wanneer er dan toch nog schade is ontstaan, kan vooralsnog 
schadevergoeding bij het faunafonds worden aangevraagd.  
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4 Begrenzing foerageergebieden 
 
Om in aanmerking te komen voor de beheerssubsidie op basis van de SAN is begrenzing in het 
beheersgebiedsplan noodzakelijk. In het beheersgebiedsplan, dat op 28 september 2004 herzien is 
vastgesteld, zijn deze pakketten en de begrenzing van de foerageergebieden nog niet opgenomen. 
Met deze herziening van het Beheersgebiedsplan wordt aangegeven welke gebieden als 
foerageergebied begrensd zijn, waar de SAN ganzenpakketten opengesteld zijn en welke subsidies 
en maatregelen hieruit voortvloeien. 

4.1. Programma Beheer: subsidieregelingen voor (agrarisch) natuurbeheer 
Op 1 januari 2000 is het subsidiestelsel Programma Beheer in werking getreden. Op 16 oktober 2006 
is dit subsidiestelsel overgenomen door de provincie Utrecht. Het Programma Beheer omvat twee 
subsidieregelingen voor het beheer en de inrichting van natuur en landschap.  
De Subsidieverordening agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (SAN, Provinciaal blad 2006, 
26) heeft betrekking op agrarisch natuurbeheer in gebieden met een blijvende functie landbouw. De 
Subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (SN, Provinciaal blad 2006, 25) heeft 
betrekking op natuurbeheer in gebieden met een (toekomstige) functie natuur. Voor de SAN is het 
Beheersgebiedsplan provincie Utrecht (2000) opgesteld, welke op 28 september 2004 herzien is 
vastgesteld.  
 
De foerageergebieden worden begrensd om in aanmerking te komen voor een beheerssubsidie (SAN 
ganzenpakket). Het afsluiten van een SAN-pakket gebeurt geheel op vrijwillige basis. Met de 
vaststelling van dit document kunnen de SAN-pakketten voor ganzenopvang in de begrensde 
foerageergebieden aangevraagd worden .  
 
In het kader van het Beleidskader Faunabeheer hebben de betrokken partijen gezamenlijk afspraken 
gemaakt over de inhouden voorwaarden bij beheerspakketten en beheersovereenkomsten. Het 
Ministerie voor LNV heeft zorg gedragen voor de goedkeuring van de beheerspakketten voor 
ganzenopvang door de Europese Commissie. De beheerspakketten zijn op 15 mei 2007 gewijzigd 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht. De belangrijkste aanpassing is de mogelijkheid 
van roulatie binnen de periode van een SAN-contract. Hieronder volgen kort de inhoud en 
voorwaarden bij deze beheerspakketten. 
 
4.2. Beheerspakketten 
In alle begrensde foerageergebieden zijn de volgende SAN pakketten opengesteld: 
 
- SAN-pakket voor grasland 
- SAN-pakket voor bouwland  
- SAN-pakket ‘grasgroenbemester’ 
- SAN-pakket ‘grasgroenbemester maïsland’ 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden voor de afzonderlijke pakketten wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
 
De vergoedingen van de SAN-pakketten zijn samengesteld uit twee onderdelen: 

• Een vaste deel beheersvergoeding; 
• een variabel deel inkomstenderving als gevolg van gewasschade bij de pakketten grasland en 

bouwland. Het variabele deel is aan een maximum gebonden, afhankelijk van de 
daadwerkelijk geleden schade. Deze schade wordt jaarlijks vastgesteld door taxateurs van het 
faunafonds.  
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4.3. Voorwaarden beheersovereenkomst 
Het is niet toegestaan binnen de periode van 1 oktober tot en met 1 april in de gebieden waarvoor een 
beschikking is verkregen handelingen te verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie van het 
gebied voor ganzen en/of smienten negatief beïnvloeden. Dit houdt in dat er geen handelingen mogen 
worden verricht die ganzen en/of smienten weren of verontrusten. 
 
De volgende handelingen zijn toegestaan, mits de foerageerfunctie niet wordt aangetast: 

• Rollen, slepen, bemesten, greppelen, alsmede op akkerbouwpercelen de daarop gangbare 
landbouwwerkzaamheden; 

• Oogsten van gewassen; 
• Van 1 oktober tot 1 februari het onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen; 
• Het zoeken van nesten van weidevogels en het plaatsen van markeringsstokken of 

nestbeschermers ten behoeve van bescherming van weidevogels. 
 

4.4. Algemene beheersvoorschriften SAN-ganzenpakketten 
 
- Voor de verzameling van beheerseenheden van tenminste 200 ha binnen één provincie kunnen 

SAN-pakketten worden aangevraagd. De afzonderlijke percelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. 
Wel dient de gehele aangemelde oppervlakte de vereiste rust en de bepaalde hoeveelheid voedsel 
te leveren. Dit geldt voor grasland, bouwland of een combinatie van beide. 

 
- Een SAN-beschikking wordt afgegeven binnen een raamovereenkomst, geldend voor 6 jaar. 

Daarbinnen vinden jaarlijks afrekeningen van de vergoedingen voor de vaste component en de 
variabele component plaats. 

 
- Bij het SAN-ganzenpakket is het vereist om het volledige tijdvak van zes jaar het gebruiksrecht te 

hebben.  
 
- Roulatie is jaarlijks mogelijk voor de beheerseenheden binnen de periode van de SAN-

overeenkomst. Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode (1 oktober t/m 1 april). 
 
- Het pakket kan collectief (meestal een agrarische natuurvereniging), maar kan ook door een 

individuele beheerder worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. De vergoeding zal rechtstreeks 
aan de beheerders worden betaald, conform de huidige werkwijze binnen de Subsidieverordening 
agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007. 

 
- De ganzenpakketten mogen cumuleren met een aantal andere beheerspakketten uit de SAN. 

Cumulatie met de beheerspakketten 10 (landschappelijk waardevol grasland), 11, 12, 13 en 14 
(weidevogelpakketten) is toegestaan. Cumulatie met de collectieve weidevogelpakketten 18, 19, 20 
en 21 is ook toegestaan. Voor randenbeheer, botanisch randenbeheer en botanisch beheer is geen 
cumulatie met ganzen en/of smientenopvang mogelijk. 

 
- Een (gedeeltelijke)probleemgebiedenvergoeding is mogelijk in combinatie met een SAN-

ganzenpakket als het gebied is aangewezen als probleemgebied mits deze vergoeding niet via een 
ander SAN-pakket wordt uitgekeerd. 

 
- Voor daadwerkelijke gemaakte, specifieke organisatiekosten voor ganzenopvang, kan voor 

beheerseenheden eventueel een SAN-OS vergoeding worden uitgekeerd. De SAN-OS is bedoeld 
voor agrarische natuurverenigingen in een opstartfase. 
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4.5. Aanvraag beheersovereenkomst 
Een aanvraag indienen voor de Subsidieverordening agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
kan met behulp van aanvraagformulieren, die voor deze regelingen zijn opgesteld. Deze formulieren 
zijn verkrijgbaar bij: 
 
Dienst Regelingen Roermond, 
Postbus 965 
6040 AZ  ROERMOND 
Tel: 0800-2233322 
Fax: 0475-318939 
 
Een aanvraag verloopt bij voorkeur via een agrarische natuurvereniging. De aanvraag moet 
betrekking hebben op een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 200 ha binnen één provincie. Een 
individuele beheerder of een groep van beheerders kan eventueel ook rechtstreeks een aanvraag 
indienen. Ook in dat geval geldt een minimum oppervlakte van 200 ha binnen één provincie. 
 
In de toelichting bij het aanvraagformulier wordt aangegeven hoe de aanvraag moet worden ingevuld 
en welke bijlagen meegezonden moeten worden. 



i

Bijlage 1 - Vaststellingsprocedure begrenzing foerageergebieden 
 
Vaststelling van de begrenzing foerageergebieden betekent dat het Beheersgebiedsplan, herziening 
2004 is gewijzigd op basis van de SAN. Dit gebeurt door het toepassen van de procedure die 
geregeld wordt in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De tekst van § 4.8 uit het 
Beheersgebiedsplan, herziening 2004 is daarmee komen te vervallen en is vervangen door de tekst 
van het plan “aanwijzing en begrenzing foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten 
in Utrecht” 
 
Voordat de vaststellingsprocedure werd gestart is de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) 
om advies gevraagd. De leden van deze commissie vertegenwoordigen diverse maatschappelijke 
organisaties en instanties.  
 
De vaststelling van de aanwijzing en begrenzing foerageergebieden voor overwinterende ganzen en 
smienten, vindt plaats volgens de volgende procedurestappen: 
 
1. Ontwerp besluit 
Gedeputeerde staten hebben op 13 februari 2007 besloten het Ontwerp aanwijzing en begrenzing 
foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten ter inzage te leggen 
 
2. Ter inzage legging 
Het ontwerpplan heeft vanaf 23 februari tot en met 5 april gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De 
periode waarin de stukken ter inzage lagen is in de huis-aan-huisbladen en in nieuwsbrieven 
aangekondigd. Gedurende deze periode heeft eenieder de mogelijkheid gehad om zijn/haar 
zienswijze op het ontwerpplan kenbaar te maken. 
 
3. Inspraakverslag 
Deze zienswijzen zijn beantwoord en gebundeld in een inspraakverslag. Naar aanleiding van de 
beantwoording van de zienswijzen zijn aanpassingen doorgevoerd in het definitieve plan. Het 
inspraakverslag is ter advisering voorgelegd aan de leden van de PCLG. Zij zijn in de mogelijkheid 
gesteld ons per mail te adviseren over de inspraaknota en over de vaststelling van het plan. Van deze 
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Als gevolg hiervan hebben wij geconcludeerd dat de leden 
geen knelpunten verwachten en derhalve instemmen met de aanwijzing en begrenzing van de 
foerageergebieden. 
 
4. Vaststellen foerageergebieden  
Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hebben het (aangepaste) plan “aanwijzing en 
begrenzing foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten” op 21 mei 2007 
vastgesteld. Het besluit wordt in verschillende huis-aan-huis bladen bekend gemaakt. Eventueel kan 
hierna door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Utrecht. 

Procedure vaststelling wijziging Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 
Naast de aanwijzing en begrenzing van foerageergebieden zullen de Provinciale Staten apart 
besluiten over een aanpassing van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht. Dit 
besluit valt buiten de reikwijdte van dit plan en de hier omschreven vaststellingsprocedure. De 
wijziging van de Verordening wordt naar verwachting behandeld in de Commissie Ruimte en Groen op 
11 juni 2007 en op 2 juli 2007 nemen de Provinciale Staten hierover een besluit.
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Bijlage 2 - Beheerspakketten voor ganzen en smienten 
 
Dit zijn de pakketten welke golden in het aanvraagjaar 2007 en zijn gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad. De inhoud van een pakket kan tussentijds wijzigen. De meest recente informatie over de 
pakketten kunt u vinden op www.hetlnvloket.nl. U kunt deze pakketten alleen aanvragen als u 
gronden binnen een foerageergebied liggen. 
 
Beheerspakket: Grasland voor ganzen 
1. De beheerseenheid bestaat uit grasland 
2. Op 1 november moet een grassnede aanwezig zijn met een voederwaarde van minimaal 500 

kVEM/ha. 
3. Maaien of bloten om te lang gras te voorkomen is toegestaan van 27 oktober tot 1 november. 
4. Beweiding met melkvee is toegestaan tot 15 november, waarbij van 1 november tot 15 november 

minimaal 500 kVEM/ha beschikbaar moet blijven. Na 15 november is beweiding met melkvee op 
de percelen met een beschikking Ganzenbeheer niet toegestaan. 

5. Beweiding (uitgezonderd melkvee) is per beheerder vanaf 1 november tot 1 februari toegestaan 
met maximaal 0,45 GVE/ha (voornamelijk jongvee, paarden en schapen). Beweiding met schapen 
maakt onderdeel uit van deze 0,45 GVE. Beweiding met maximaal 0,45 GVE is na 1 februari wel 
toegestaan maar de beweide percelen worden in dat geval niet getaxeerd en er wordt geen 
variabele inkomstenderving uitgekeerd. 

6. Het is niet toegestaan binnen de periode van 1 oktober tot en met 1 april binnen de verzameling 
beheerseenheden handelingen te verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie van het gebied 
voor ganzen en/of smienten negatief beïnvloeden.   

7. Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1 februari. 
8. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt de 

minimumoppervlakte van de verzameling beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te zijn 
binnen één provincie. 

9. De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 7 tot uitvoering gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor de 
pakketten 28c tot en met 28f opengestelde aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden waar 
(het deel van) de beheerseenheid zich bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich op de 
bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode. Een beheersperiode conform 
dit beheerspakket begint op 1 oktober en eindigt op 1 april. 

Pakketcode: 3360 
 
Beheerspakket: Bouwland voor ganzen 
1. De beheerseenheid bestaat uit bouwland; 
2. Voor 15 november moet één van de volgende gewassen zijn ingezaaid, waarbij de begroeiing tot 1 

april in stand moet worden gehouden: winterkoolzaad, wintertarwe, wintergerst, winterrogge of 
graszaad.  

3. Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden. Het is niet toegestaan binnen de periode 
van 1 oktober tot en met 1 april binnen de verzameling beheerseenheden handelingen te 
verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie van het gebied voor ganzen en/of smienten 
negatief beïnvloeden.  

4. Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1 februari. 
5. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt de 

minimumoppervlakte van de verzameling beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te zijn 
binnen één provincie. 

6. De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 7 tot uitvoering gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor de 
pakketten 28c tot en met 28f opengestelde aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden waar 
(het deel van) de beheerseenheid zich bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich op de 
bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode. Een beheersperiode conform 
dit beheerspakket begint op 1 oktober en eindigt op 1 april. 

Pakketcode: 3370 
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Beheerspakket: Grasgroenbemester 
1. De beheerseenheid bestaat uit bouwland; 
2. Voor 1 oktober moet één van de volgende gewassen zijn ingezaaid, waarbij de begroeiing tot 1 

februari in stand moet worden gehouden: Italiaans raaigras, Engels raaigras, snijrogge of een 
mengsel van deze gewassen; 

3. Op 1 november moet een gewas aanwezig zijn met een voedingswaarde van minimaal 
500 kVEM/ha; 

4. Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden. Het is niet toegestaan binnen de periode 
van 1 oktober tot en met 1 april binnen de verzameling beheerseenheden handelingen te 
verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie van het gebied voor ganzen en/of smienten 
negatief beïnvloeden.  

5. Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1 februari. 
6. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt de 

minimumoppervlakte van de verzameling beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te zijn 
binnen één provincie. 

7. De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 7 tot uitvoering gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor de 
pakketten 28c tot en met 28f opengestelde aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden waar 
(het deel van) de beheerseenheid zich bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich op de 
bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode. Een beheersperiode conform 
dit beheerspakket begint op 1 oktober en eindigt op 1 april. 

Pakketcode: 3380 

Beheerspakket: Grasgroenbemester maïsland 
1. De beheerseenheid bestaat uit maïsland; 
2. De grasgroenbemester is voor 1 november ingezaaid met één van de volgende 

gewassen: Italiaans raaigras, Engels raaigras, snijrogge of een mengsel van deze gewassen; 
3. Onderploegen van de grasgroenbemester is niet toegestaan voor 1 april. 
4. Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden. Het is niet toegestaan binnen de periode 

van 1 oktober tot en met 1 april binnen de verzameling beheerseenheden handelingen te 
verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie van het gebied voor ganzen en/of smienten 
negatief beïnvloeden.  

5. Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1 februari. 
6. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt de 

minimumoppervlakte van de verzameling beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te zijn 
binnen één provincie. 

7. De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 7 tot uitvoering gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor de 
pakketten 28c tot en met 28f opengestelde aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden waar 
(het deel van) de beheerseenheid zich bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich op de 
bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een gehele beheersperiode. Een beheersperiode conform 
dit beheerspakket begint op 1 oktober en eindigt op 1 april. 

Pakketcode: 3390 
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