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Geachte mevrouw De Haan, 

Toelichting: 
De provincies hebben de vergoeding van faunaschade uitbesteed aan BIJ12, dat de regeling met 
onafhankelijke taxateurs uitvoert (https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/). Het heeft grote voordelen dat 
de provincie deze taak heeft uitbesteed aan een onafhankelijke organisatie, het nadeel van deze werkwijze is 
echter dat de provincie op grote afstand staat. 
De statenfractie van de ChristenUnie krijgt vanuit het veld regelmatig klachten over de taxaties: er worden 
fouten gemaakt met aantallen hectares, verkeerde ganzensoorten worden doorgegeven, de boeren krijgen 
geen goede verslagen van de taxatiebezoeken, of ze krijgen de verslagen veel te laat zodat ze geen bezwaar 
meer kunnen maken tegen deze taxaties. 

BIJ12 heeft met ingang van 2020 een nieuw administratiesysteem ingevoerd, de 'automatische taxatie' via 
Mijn F aunazaken (https://www. bij 12. n I/nieuws/meld-uw-percelen-aan-voor -de-automatische-taxatie-2020/). 
Maar de invoering van dit systeem hapert en de verwachting is dat het pas over twee weken goed werkt. Dat is 
echter veel te laat voor de ganzenschade, want die is nu al getaxeerd of wordt binnenkort getaxeerd. 
Volgens de 'Protocollen en richtlijnen taxaties faunaschade' (https://www.bij12.nl/wp- 
contenUuploads/2019/1 0/Protocollen-en-richtlijnen-taxaties-faunaschade-1-november-2019.pdf) moeten 
taxateurs binnen twee dagen de verslagen van hun taxatiebezoeken inleveren bij BIJ12 en de boeren hebben 
zeven dagen om bezwaar aan te tekenen. Zij moeten binnen acht dagen hun bedenkingen mailen aan BIJ12. 
Het haperende administratiesysteem betekent dus dat de geldende termijnen van de protocollen dit voorjaar 
niet worden gevolgd. 

De ChristenUnie heeft de volgende vragen: 

1 . Klachtenoverzicht 
Heeft de provincie voldoende zicht op de uitvoering van alle regelingen rond ganzenschade? 
Rapporteert BIJ12 op de een of andere manier aan de provincie over klachten die binnenkomen? Krijgt 
de provincie Utrecht zelf klachten binnen? 
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Antwoord: 
De provincie is hier actief bij betrokken. Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de provincie Utrecht 
en B/J12 over onder andere de stand van zaken van MijnFaunazaken. Grondgebruikers die problemen 
ondervinden wenden zich in de regel rechtstreeks tot B/J12. In de meeste gevallen worden deze 
problemen direct opgelost. Indien een grondgebruiker ontevreden is over de afhandeling van de 
tegemoetkoming is er de mogelijkheid een klacht in te dienen of bezwaar en beroep aan te tekenen. 

Er zijn in 2019 en 2020 geen officiële klachten binnengekomen bij BIJ12 vanuit agrariërs in de 
provincie Utrecht, dus ook geen klachten met betrekking tot MijnFaunazaken. Indien hier sprake van 
zou zijn zou BIJ12 hierover direct contact opnemen met de provincie. 

In 2019 heeft BIJ12 zestien bezwaarschriften ontvangen van agrariërs uit de provincie Utrecht. Deze 
bezwaarschriften dateren nog uit de periode van voor de invoering van MijnFaunazaken. In 2020 heeft 
B/J12 nog geen bezwaarschriften ontvangen. In 2019 heeft BIJ12 drie beroepszaken gehad in de 
provincie Utrecht. 

Van de zestien bezwaarschriften uit 2019 zijn zeven bezwaarschriften gegrond verklaard, twee deels 
gegrond, zes ongegrond en één niet-ontvankelijk. De aard van de bezwaren waren heel divers: van 
adequaat gebruik van de ontheffingen, het taxatierapport, grasschade in oktober, toewijzing schade 
per diersoort, verpachting en constatering geen schade. Daarbij dient men er wel rekening mee te 
houden dat er in de bezwarenprocedure vaak aanvullende gegevens aangeleverd worden waardoor de 
aanvraag soms alsnog gehonoreerd kan worden. 
Van de drie beroepszaken is er één gegrond verklaard vanwege de berekening van het eigen risico en 
het niet aanvragen van een ontheffing. Ook twee andere beroepen zijn ongegrond verklaard, deze 
gingen over de taxatie. 

2. Protocollen 
Heeft BIJ12 aan de provincies gemeld dat het administratiesysteem MijnFaunazaken hapert en dat de 
geldende protocollen niet worden nageleefd? 

Antwoord: 
Bij navraag geeft B/J12 aan dat er geen sprake is van een haperend systeem. Tot nu toe zijn er in de 
provincie Utrecht 285 tegemoetkomingsaanvragen probleemloos ingediend. Er zijn enkele momenten 
geweest waar sprake was van een tijdelijke storing. Dit heeft BIJ12 niet aan de provincie gemeld. Deze 
tijdelijke storingen belemmeren de verdere afhandeling van de schadegeval/en volgens de geldende 
protocollen niet. De aanvragers die hier hinder van hebben ondervonden en contact hebben gezocht 
met BIJ12, zijn hiervan in kennis gesteld. 

3. Verouderde eigendomsgegevens 
Het nieuwe automatische systeem van BIJ12 gebruikt de gegevens die de boeren vlak voor 1 mei 
inleveren bij de rijksoverheid. De ganzenschade wordt getaxeerd in maart/april, dat is dus bijna een 
jaar later. Intussen zijn veel percelen gewisseld van eigenaar of van pachter. Dat betekent dat er 
standaard heel veel fouten worden gemaakt en dat de nieuwe eigenaars en pachters standaard te 
weinig vergoeding krijgen. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? 

Antwoord: 
Grondgebruikers hebben zelf de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen en zijn er ook 
verantwoordelijk voor om hun perceelgegevens up to date te houden bij een 
tegemoetkomingsaanvraag. MijnFaunazaken maakt gebruik van de perceelregistratie die 
grondgebruikers registeren in mijnRVO. De geregistreerde percelen bij RVO worden door de 
grondgebruiker overgezet naar MijnFaunazaken en de grondgebruiker kan vervolgens een 
tegemoetkoming in de faunaschade aanvragen voor deze percelen. De perceel registratie in mijnRVO 
wordt ook gebruikt voor de gecombineerde opgave, die voor 1 mei opgegeven dient te worden bij het 
RVO. BIJ12 laat weten dat het op elk gewenst moment gedurende het jaar mogelijk is om de 
perceelregistratie bij te werken in mijnRVO. Een grondgebruiker kan dit dus zelf wijzigen voorafgaand 
aan een aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade, waardoor de meest recente 
perceelgegevens gebruikt worden. Mochten er percelen missen in de registratie doordat deze 
bijvoorbeeld recentelijk zijn gepacht, dan kan de grondgebruiker deze percelen registeren in mijnRVO 
en vervolgens overzetten naar MijnFaunazaken voor een tegemoetkoming in de faunaschade. 
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4. Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden 
De boeren in ganzenrustgebieden krijgen een extra vergoeding per hectare met ganzenschade. 
(Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017). Op dit moment zijn de bedragen 
voor biologische boeren en niet-biologische boeren gelijk: 

het gaat om 50 euro per schadehectare en nog eens 16,67 euro extra per schadehectare voor elke 
maand waarin na 1 april winterrust geldt en schade is vastgesteld. Veel boeren gebruiken deze extra 
vergoeding voor het doorzaaien van grasland, waarbij de bestaande graszode wordt gehandhaafd 
terwijl er nieuw graszaad wordt uitgestrooid. Bij niet-biologische boeren kan dat uit, maar voor 
biologische boeren liggen de kosten van doorzaaien circa twintig procent hoger, omdat biologisch 
graszaad duurder is. Is het mogelijk om de biologische bedrijven een eerlijke en hogere vergoeding te 
geven, als hun kosten per hectare standaard hoger zijn? 

Antwoord: 
Er is geen aanleiding om de extra vergoeding per hectare te verhogen voor biologische bedrijven 
vanwege de hogere kosten van het doorzaaien van de graszode na optredende schade omdat deze 
hogere kosten al zijn opgenomen in de berekening voor de tegemoetkoming in de schade: 
De vergoeding voor schade aan grasland in de ganzenrustgebieden bestaat uit twee onderdelen; de 
hectaresubsidie, en de tegemoetkoming in de schade. 

De hectaresubsidie valt onder de-minimissteun (staatssteun) en hierbij wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen biologische en niet-biologische bedrijfsvoering. Behoudens het in de winterperiode 
met rust laten van de ganzen op de gronden staat daar geen verdere tegenprestatie tegenover. Ook in 
andere provincies wordt geen onderscheid gemaakt in de hectaresubsidie tussen biologische agrariërs 
en niet-biologische agrariërs. 

In de berekening van de tegemoetkoming in de schade voor grasland (en ook voor andere gewassen) 
wordt daarentegen wel rekening gehouden met de wijze van bedrijfsvoering. Voor het grasland geldt 
dat voor de biologische teelt met een hogere drogestofprijs wordt gerekend dan bij reguliere (niet 
biologische) teelt vanwege de hogere kosten voor de aanschaf van vervangend voer voor biologische 
bedrijven. 
Bij de vaststelling van de schade in grasland zijn de kosten voor compensatie van de achteruitgang 
van de grasmat reeds verdisconteerd in de berekeningssystematiek. In de berekening van de schade 
in het voorjaarsgras is de voederwaarde die per centimeter grasverfies wordt toegekend reeds met 
20% verhoogd ter compensatie van de jaarlijkse achteruitgang van de kwaliteit van de grasmat als 
gevolg van het ganzenbezoek en eventuele versnelde graslandverbetering (zoals doorzaai en extra 
onkruidbestrijding) die daardoor benodigd is. Aangezien voor de biologische teelt deze 20% extra 
wordt berekend over de voor biologische teelt hogere prijs per kilogram droge stof wordt voor de 
biologische bedrijven al een hogere vergoeding voor deze herstelwerkzaamheden gegeven vanuit de 
tegemoetkoming in de schade. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

. . . sters 
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