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https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/06/Ganzen-zonder-grenzen-door-de-Maatschappelijke-Adviesraad-Faunaschade.pdf


Introductie MARF

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF)

• Eind 2016 door IPO ingesteld als adviserend orgaan voor de provincies

Doel, taak en rol: 

• Onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies aan provincies m.b.t 

voorkomen en bestrijden van faunaschade en het instrumentarium daarbij.

• Adviseren over BIJ12-onderzoekresultaten

• Faciliteren maatschappelijk debat

Samenstelling: 

• Leden vanuit: landbouw, natuur, jacht, dierenbescherming, wetenschap.

• BIJ12: secretariële ondersteuning, advies en onderzoek.



Introductie MARF

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF)

Uitgebrachte adviezen:

• Verbinden en vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en 

vergoeding (dec. 2018)

Over: optimalisatie systematiek faunaschade én gebiedsgericht beleid.

• Tussenadvies ‘Op weg naar een robuust ganzenbeheer’ (nov. 2019)

• Adviesrapport Faunabeheereenheden ‘Vertrouwen geven, 

verantwoordelijkheid nemen’ (sept. 2020)

• Eindadvies robuust ganzenbeheer: ‘Ganzen zonder grenzen’ Advies voor 

een robuust & gebiedsgericht ganzenbeheer (voorjaar 2021)

> meer via BIJ12.nl/MARF

https://www.bij12.nl/marf


Advies ganzenbeheer

Situatieschets  

• Gesprekken gevoerd met Faunabeheereenheden en Stakeholders

• Uiteenlopende standpunten en ontevredenheid 

• Omvangrijke problematiek, nationaal en internationaal (AEWA)

• Urgentie; Betrokkenen: nu het moment voor integrale aanpak

Feiten

• Ruim 400.000 geschoten ganzen 

• Ruim 27 miljoen euro ganzenschade (uitbetaalde tegemoetkoming 

landbouw)

• Schade en overlast in natuurgebieden, recreatieterreinen, stedelijk gebied
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Situatie Nederland, meer info: (via BIJ12.nl)

https://www.bij12.nl/nieuws/provincies-betaalden-in-2020-ruim-e-31-miljoen-euro-aan-tegemoetkomingen-in-faunaschade/
https://www.bij12.nl/nieuws/provincies-betaalden-in-2020-ruim-e-31-miljoen-euro-aan-tegemoetkomingen-in-faunaschade/


Advies ganzenbeheer

Situatie provincie Utrecht,  meer info: (via BIJ12.nl)

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/06/BIJ12-uitgekeerde-faunaschade-2020-Nederland-en-alle-provincies.pdf#page=11
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/06/BIJ12-uitgekeerde-faunaschade-2020-Nederland-en-alle-provincies.pdf#page=11
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Situatie provincie Utrecht: populatie ontwikkeling ganzen

• https://stats.sovon.nl/stats/soort/1610/?prov=UT

• https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670/?prov=UT

• https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590/?prov=UT

https://stats.sovon.nl/stats/soort/1610/?prov=UT
https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670/?prov=UT
https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590/?prov=UT


Advies ganzenbeheer

Evenwichtiger ganzenbeleid noodzakelijk

• Betere balans: tussen Bescherming en Schade & Overlast 

• Gezamenlijke aanpak: op consensus gericht proces met alle betrokkenen

• Gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap noodzakelijk

• Beleid én uitvoering aanpassen: succes wordt in het veld bepaald

• Juiste mix van beleidsinstrumenten: verschuiving naar accent op 

voorkomen van schade, na eerst steviger beheer.

• Agenda: ga in gesprek met elkaar -> de gespreksonderwerpen

> BIJ12.nl/nieuws/evenwichtiger-ganzenbeleid-noodzakelijk/

https://www.bij12.nl/nieuws/evenwichtiger-ganzenbeleid-noodzakelijk/


Advies ganzenbeheer

Oproep: provincies ga in gesprek met de stakeholders

Gespreksagenda

• Onderscheid trek- en standganzen

• Soortgerichte benadering

• Aansluiten bij internationale ontwikkeling (AEWA-aanpak)

• Samenhang: inhoudelijk, organisatorisch en uitvoering

• Communicatie: afstemming tussen landelijke en provinciale 

overlegstructuren

• Bieden van handelingsperspectief, differentiatie/vereenvoudiging

• Kennis, informatievoorziening, informatiedeling en monitoring
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Enkele inhoudelijke punten uit de gespreksagenda:

• Jaarrond verblijvende ganzen vormen het grootste probleem

• Foerageergebieden beleid werkt: let op samenhang overig beheer (mix)

• Kom met nationaal ganzenbeleidskader: één landelijk Faunabeheerplan

• Een landelijk ganzenoverleg: een ganzentafel!

• Betrek de Faunabeheereenheden (FBE) & maatschappelijke organisaties

• Zorg tegelijk voor gebiedsgericht beleid en praktische uitvoering

• Slimmer omgaan met juridische aspecten, financiële prikkels e.a.

• Maar advies is ook: ruimte te laten om juist gezamenlijk tot inhoudelijke 

keuzes te komen!
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Meer bestuurlijke aandachtspunten voor de provincie(s):

• Ervaart u de noodzaak van gezamenlijke aanpak?

- interprovinciaal

- met alle maatschappelijke organisaties

• Welke aspecten wilt u daarbij een rol laten spelen?

• Onderschrijft u dat beleidsproces gericht moet zijn op een goede 

uitvoerbaarheid en uitvoering?

• Herkent u zich in de aangevoerde agendapunten?

• Kunt u zich vinden in het voorgestelde proces?



Dank voor uw aandacht!

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade


