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Onderwerpen presentatie



Stand van zaken ‘MijnFaunazaken’

• Per 1 november 2019 in de lucht, FF3000 gestopt

• MijnFaunazaken is hét portaal van de boer om een aanvraag voor 
een tegemoetkoming in te dienen en te volgen.

• Digitale koppelingen met KVK-nummer, Mijnpercelen van RVO, 
taxatiebureaus, bejaaggegevens FRS, diverse kaartlagen, WBE 
grenzen, N2000 en ganzenfoerageergebieden.

• Volledige digitalisering van backoffice van aanvraag, opdracht tot 
taxatie, ontvangst taxatierapporten tot betaling. Ook beoordeling 
vindt deels geautomatiseerd plaats.



Gewas Totaal aantal dossiers beleidsjaar 2020
% dossiers betaald of in 
fiattering d.d. 6-1-2021

Grasland 355 94%

Peren 42 0%

Mais, snij- 22 91%

Appels 10 20%

Overige 5 80%

Totaal 434 83%

Stand van zaken ‘MijnFaunazaken’



Ontwikkelingen faunaschade provincie Utrecht

Voorlopig d.d 25-11-2020
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Getaxeerde en uitgekeerde faunaschade in Utrecht

Getaxeerde schade Uitgekeerde schade

• De voorlopige getaxeerde faunaschade in Utrecht in 2020 was 
€ 2,5 miljoen

• De naar verwachting totaal uit te keren tegemoetkomingen in 
faunaschade in Utrecht zullen 2 - 4x hoger liggen dan in 
2012/2013. 



Ontwikkelingen faunaschade provincie Utrecht
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Getaxeerde schade in Utrecht en Nederland

Nederland

Utrecht

De getaxeerde faunaschade in Utrecht als percentage van de totale landelijk 
getaxeerde schade is toegenomen van 3-5% in 2012/2013 naar 7,6% in 2020. 



Aanleiding: 
- Huidige taxatierichtlijnen uit 2001
- Invoering MijnFaunazaken, 2019: digitalisering tegemoetkomingsproces
- Nu tijd voor kwaliteitsslag taxaties.

Doel: 
Taxatieproces aanscherpen zodat taxaties nauwkeuriger, objectiever, 
transparanter en praktisch uitvoerbaar zijn

Proces: 
In samenwerking met provincies, taxatiebureaus, grondgebruikers en 
externe experts herzien van taxatierichtlijnen, taxatiehulpmiddelen, 
kwaliteitsborging en terugkoppeling richting provincies.

Oplevering: Eind 2021

Kwaliteitstraject graslandtaxaties 2020-2021



• Onderzoek naar verstorend effect faunabeheer in N2000 voor betere 
vergunningverlening.

• Onderzoek naar slimme, niet-dodelijke preventieve maatregel voor 
effectieve niet-dodelijke ganzenverjaging.

• Reestudie naar effectief beheer van reëen ter voorkoming van 
aanrijdingen.

• Uitwerking en praktijkproef drempelsystematiek naar een logischere, 
consistentere, begrijpelijke, juridisch houdbare en positief prikkelende 
tegemoetkomingssystematiek met minder administratieve regeldruk.

Overige lopende trajecten
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