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INFOSESSIE GANZENSCHADE



Inhoud

• Hoe is het faunaschadebeleid bij provincies gekomen?

• Rollen, taken en verantwoordelijkheden (landbouw)schade 
veroorzakende fauna

• Ganzenschadebeleid
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Decentralisatie faunaschadebeleid

• Decentralisatie natuurbeleid Rijk → provincies in gang gezet sinds 
1993

• Laatste fase van en afspraken voor de decentralisatie vastgelegd in 
het Bestuursakkoord Natuur in 2011

– Daarmee zijn provincies sinds 1 januari 2012 verantwoordelijk voor de aanpak 
(beleid) en afhandeling (financieel) van faunaschade 

– Vanaf 1 januari 2017 op grond van artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming 
ook wettelijk verantwoordelijk

– BIJ12, ondergebracht bij de vereniging het IPO, is sinds 2014 de werkorganisatie 
van provincies die gemandateerd is om tegemoetkomingen in schade af te 
handelen
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Rollen, taken en verantwoordelijkheden (1)
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In de Wet natuurbescherming en de Interim Omgevingsverordening (IOV) van de provincie Utrecht zijn de rollen en taken 
in het faunabeleid en -beheer uiteengezet.

De grondgebruiker/terreinbeheerder - primair verantwoordelijk voor het voorkomen van schade aan gewassen, vee, of 
natuur

De Faunabeheereenheid (FBE) - opstellen van een Faunabeheerplan, coördineren van planmatig uitgevoerd beheer 
(afstemming met wildbeheereenheden) en zorgen voor de verbinding met de provinciale overheid 

Wildbeheereenheden (WBE’s) - voeren in afstemming met de FBE regie op het beheer

De jachthouder – voorkomt (waar nodig) schade door jachtsoorten tijdens het jachtseizoen, zorgt voor een redelijke 
wildstand in zijn/haar jachtveld en zal vaak diegene zijn die onder gebruikmaking van vrijstelling, ontheffing of een andere 
vorm van overheidstoestemming schadebeperkend optreedt

Ministerie LNV – Wet natuurbescherming: landelijk kader m.b.t. jacht (Rijk), schadebestrijding, beheer en 
tegemoetkomingen (provincie)



Rollen, taken en verantwoordelijkheden (2)
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Provinciale Staten
• stellen verordening en daarin eisen aan FBE-plan, FBE bestuur en voorkomende vrijstellingen vast
• controlerende functie Gedeputeerde Staten m.b.t. beleid

Gedeputeerde Staten
• keuren het Faunabeheerplan goed en de daaruit voortkomende ontheffingen en/of opdrachten voor het beheer
• weegt ontheffingsaanvragen altijd af tegen de staat van instandhouding van de soort 
• besluiten tot het verstrekken van een tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door wilde dieren als 

schadebestrijding door regelgeving beperkt wordt

BIJ12
• uitvoeringsorganisatie van de provincies
• verantwoordelijk voor het tijdig en volledig afdoen van (c.q. beschikken op) tegemoetkomingsaanvragen 
• adviseren over het voorkomen van schade
• coördineert onderzoek naar het voorkomen van schade 
• beheert (schade)data

RUD Utrecht
• houdt toezicht op naleving voorschriften toestemmingsbesluiten, de IOV, de Wnb stroperij



Taakverdeling in beeld
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Ganzenschadebeleid Utrecht
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• Beleidsregels m.b.t. tegemoetkomingen afgestemd met de 12 provincies
• Nijlganzenschade niet vergoed 

• Zijn niet beschermd 
• Grondgebruiker alle mogelijkheid om schade te voorkomen (verjagen, doden door jachthouder, 

faunabeheerder) – ook onder bepaalde voorwaarden in winterganzenrustgebied
• Tegemoetkomingen in winterganzenrustgebieden hoger dan daarbuiten 

• Windmolens in ganzenrustgebieden niet toegestaan – te verstorend
• Aantallen

• Winter: geen maximale aantallen afgesproken, wel welke soorten (kol-, grauwe en brandgans) 
opgevangen worden in rustgebieden

• Zomer: maximale aantallen (grauwe en brandganzen) afgesproken en is er op landbouwgrond alle 
ruimte om te ver- en bejagen

• Tevens tegemoetkoming in schade



Ganzenschadebeleid

– Beleid gebaseerd op trits: voorkomen-bestrijden-betalen

– Vastgelegd in

– Gebaseerd op regels voormalig Faunafonds
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