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: Groen Fryslan
: 
: beantwoording schriftelijke vragen over ganzenschade

Geachte heer Knot, mevrouw Bijlsma,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengeko-
men op 7 januari 2021, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
In 2017 is de schaderegeling voor de gebieden rond de ganzenfoerageergebieden van
kracht geworden. Binnen deze regeling is een zogenaamde bonus-malusregeling opgeno-
men. Het doel hiervan is door het intensief verjagen van ganzen de gewasschade buiten de
ganzenfoerageergebieden te beperken. Als de schade lager is dan in het jaar daarvoor
krijgen de eigenaren en gebruikers van de grond een hogere vergoeding. Zo niet dan wordt
de vergoeding verlaagd; de zogenaamde malusregeling.
In 2020 was de gewasschade hoger dan in het jaar ervoor, maar heeft GS toch besloten
geen korting te geven op de vergoeding. De argumentatie daarbij is dat er sprake was van
een droog voorjaar. Dit lijkt een slecht onderbouwd argument.

Vraag 1:
Betreft het achterwege laten van de zogenaamde malusregeling in de regeling Ganzen-
schade een generieke maatregel of is onderscheid gemaakt in droogtegevoelige en niet
droogtegevoelige gronden

Antwoord vraag 1:
Het betreft een algemene maatregel waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen droogte-
gevoeligheid en grondsoorten.
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Vraag 2:
Hoe verhoudt de vergoeding zich tot de werkelijk geleden schade? In hoeveel gevallen is
de vergoeding hoger dan de geleden schade door ganzen? Wat is de reden om meer uit te
beta/en dan de geleden schade als gevolg van ganzen?
en
Vraag 3:
Bestaat het risico dat als (in een deel van het gebied) de vergoeding hoger is dan de gele-
den schade als gevolg van schade veroorzaakt door ganzen, deze teveel uitbetaalde ver-
goeding door de eigenaar/gebruikers terugbetaald moet worden en is dit risico bij de be-
sluitvorming meegewogen?

Antwoord vragen 2 en 3:
Het taxeren van schade en het bepalen van de hoogte van tegemoetkomingen wordt in
opdracht van BIJ12 Faunazaken uitgevoerd door beedigde taxateurs. Die maken hierbij
gebruik van de protocollen en richtlijnen taxaties faunaschade van BIJ12 (hierna aangeduid
als BIJ12 taxaties). Juridisch gezien kan geen vergoeding worden verstrekt voor schade die
er niet is. Wij hebben ook geen aanwijzingen dat er meer schade wordt vergoed dan dat er
word getaxeerd. Op basis van dit gegeven en de vigerende regels gaan wij er vanuit dat de
schadevergoedingen terecht zijn uitgekeerd.

Vraag 4:
Wat is de grondsoort rond de ganzenfoerageergebieden en zijn al deze gronden als droog-
tegevoelig voor de gewassen (met name grasland) te beschouwen? Is hierbij bijvoorbeeld
rekening gehouden met de drooglegging en de grondwaterstanden?

Antwoord vraag 4:
De grondsoorten rond de foerageergebieden bestaan voornamelijk uit zand (Waddeneilan-
den en Gaasterland) en klei en/of veen (Noordoost Friesland, It Lege Midden en de Ussel-
meerkust).
Bij de vaststelling van de Fryske Guozzeoanpak in 2017 zijn door Provinciale Staten de
criteria vastgesteld waaraan foerageergebieden moeten voldoen. Deze zijn: (1) de foera-
geergebieden moeten robuust zijn, (2) ze moeten in de nabijheid van belangrijke slaapplek-
ken voor ganzen liggen, (3) in die gebieden moet al sprake zijn van hoge gewasschade, (4)
er moeten weinig "witte vlekken" in liggen en (5) de foerageergebieden moeten niet in de
buurt van bebouwing, bomen en wegen liggen.
Criteria omtrent grondsoort of grondwaterstanden hebben Provinciale Staten niet gesteld.
Daarom is hiermee bij de begrenzing van de foerageergebieden geen rekening gehouden.

Vraag 5:
Hebben agrariers buiten de gebieden waar ganzenschade optreedt schade als gevolg van
droogte gehad? Deelt LI de mening van D66 en GrienLinks dat hier sprake is van een on-
dememersrisico?

Antwoord vraag 5:
Het is ons niet bekend of agrariers buiten de gebieden waar ganzenschade optreedt scha-
de als gevolg van droogte hebben gehad. Wij hebben namelijk alleen maar zicht op perce-
len die grondgebruikers bij BIJ12 aanmelden vanwege ganzenschade. Deze percelen wor-
den vanwege de aangevraagde tegemoetkoming door BIJ12 getaxeerd.
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Percelen waar geen tegemoetkoming in ganzenschade is aangevraagd worden door BIJ12
ook niet getaxeerd.
Weersomstandigheden kunnen worden gezien als normaal bedrijfsrisico. Van ganzenscha-
de vinden we dat niet. Daarom wordt een tegemoetkoming verstrekt in deze ganzenschade.
Het punt is dat door de droogte het gras zich niet goed kon herstellen van de ganzenscha-
de.

Vraag 6:
Hoe is bepaald of de schade aan de gewassen het gevolg is van droogte of het gevolg is
van het al dan niet verjagen van ganzen? Welke onderbouwing hebben de taxateurs daarbij
gebruikt?

Antwoord vraag 6:
Het taxeren van droogteschade is geen onderdeel van de BIJ12 taxatie. De BIJ12 taxaties
zijn gericht op het vaststellen van de opbrengstderving als gevolg van faunaschade (vraat
en beschadiging) ten opzichte van de normale groeiomstandighedenl. Hierbij maakt het
niet uit of de groeiomstandigheden droog, nat of normaal zijn. In alle gevallen kan namelijk
een verlies door toedoen van faunavraat/ beschadiging ten opzichte van de `normale'
groeiomstandigheid worden vastgesteld.

Het verschil tussen faunaschade en normale groeiomstandigheden wordt vastgesteld door
het selecteren van een referentiepunt. Op basis van dit verschil kan het effect van ganzen-
vraat ondanks de droogte nog steeds goed in beeld worden gebracht.

Onderbouwing die taxateurs daarbij volgens BIJ12 gebruiken is als volgt:
'Het is voor taxateurs goed mogelijk om onderscheid te maken tussen schade aan de
gewassen ten gevolge van vraat door bijvoorbeeld ganzen en schade ten gevolge van de
droogte. Er is geen sprake van droogteschade die is toegewezen als faunaschade.
De schade op grasland waar de meeste schade in Fryslan op plaatsvindt wordt in de regel
getaxeerd door de grashoogte van het perceel met schade te vergelijken met een perceel
zonder schade, het referentieperceel.
Op basis van de veldkennis en ervaringen van de taxateur geven zij aan dat de combinatie
van droogte en vraatschade het effect van vraatschade kan verergeren. Door de droogte is
de grasgroei minder goed. Dat leidt er ten eerste toe dat het gras langer op een hoogte blijft
die aantrekkelijk is voor ganzen en ten tweede herstelt aangevreten gras minder snel.
Het verschil tussen de grasgroei op een beschadigd perceel en op een referentieperceel
wordt daarmee groter.'

1 Onder normale groeiomstandigheden worden verstaan, de groeiontwikkelingen die gewassen als gevolg van klima-

tologische omstancligheden op de betreffende groeiplaats vertonen. Deze groeiontwikkeling kan afhankelijk van de
temperatuur en vochttoestand this sterk fluctueren per rnaand, seizoen en jaar.
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Vraag 7:
Wat zijn de financiele gevolgen voor de pro vincie Fryslan van het niet toepassen van de
malusregeling in 2020?

Antwoord vraag 7:
In feite zou toepassen van de bonus-malusregeling ertoe leiden dat de tegemoetkoming in
schade buiten foerageergebieden daalt van 80% naar 50% (het eigen risico stijgt van
20% naar 50%). In het winterperiode 2019/2020 betrof de tegemoetkoming aan ganzen-
schade buiten de foerageergebieden € 2.115.820,=., indien de bonus-malusregeling was
toegepast € 1322.387,50 (verschil € 793.432,50).
Voor de komende jaren zijn de financiele gevolgen nog niet aan te geven. Deze zijn mede
afhankelijk van de hoogte van de schade, van de verjaaginspanningen van grondgebruikers
en ook weer van factoren als het weer. Het verhoogde eigen risico dat met de bonus-malus
zou kunnen worden ingesteld kan daarnaast in stappen weer worden verlaagd. De financi-
ele gevolgen zijn daarmee ook afhankelijk van de mogelijkheid om deze getrapte afbouw
toe te passen. Uitleg hierover wordt gegeven in de Fryske Guozzeoanpak (pagina 11).

Vraag 8:
Bent u bereid de bestaande regeling in 2021 te evalueren en de resultaten daarvan in het
voorjaar van 2022 aan PS ter bespreking voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 8:
In 2021 zal gestart worden met de evaluatie van het Friese ganzenbeleid. De ganzenaan-
pak in Fryslan ligt vast in de Nota Gans in Balans (beleid) en de Fryske Guozzeoanpak
2017-2020 (uitvoering). In 2021 wordt gestart met de evaluatie van de ganzenaanpak.
De ontwikkelingen in schade en tegemoetkomingen, en de regels die hierop van toepassing
zijn, zullen hierin worden meegenomen. Naar verwachting kunnen de resultaten van deze
evaluatie in het voorjaar 2022 aan PS worden voorgelegd.

Hoogachtend,

GedeputefAde Staten van Fryslan,

drs. A.A.M. Wok

MBA MOM, secretaris




