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1.  Voorzitter  

Het bestuur van het Ganzencollectief Fryslân heeft per 13 juni jl. Willy Aarts als nieuwe voorzitter benoemd.  

Als bestuur hebben wij er alle vertrouwen in dat Willy Aarts als voorzitter op de juiste stoel zit!  

Willy Aarts is melkveehouder en heeft na 16 jaar in de zuidwesthoek te hebben geboerd, een mooi bedrijf in Hallum 

opgebouwd waar hij ervaring heeft met zowel ganzen als weidevogels op zijn bedrijf.  

Bestuurlijk heeft Willy Aarts eveneens zijn sporen verdiend; wij kijken uit naar een goede samenwerking. 

 

Huidige samenstelling bestuur  
Voorzitter:   Willy Aarts 

Secretaris/ penningmeester: Reinskje Brandsma 

Bestuurslid:   Beant Dykstra (De Súdwestkust) 

Bestuurslid:   Piet IJnsen (De Waddenvogels) 

Bestuurslid:   Arend Hoekstra (Elan) 

Bestuurslid:   Pieter de Vries (Noardelike Fryske Wâlden) 

Bestuurslid:   Johannes Dijkstra (It Lege Midden) 

Bestuurslid:   Hans Kroodsma (Waadrâne) 

Besuurslid:   Marjolein Samplonius (Bosk & Greide en Tusken Marren en Fearten) 

Agendalid :   Jan Teade Kooistra (LTO-Noord) 

 

   

 

2. Tijdspad nieuw ganzenbeleid 

Tijdens deze zomer zal het nieuw te bepalen ganzenbeleid uitgewerkt moeten worden in een op te stellen 

beleidsdocument dat zal worden opgenomen in de Nota faunabeleid Fryslân.  

De basis voor de uitwerking van het ganzenbeleid is de startnotitie en de besluiten die op 20 april jl. zijn vastgesteld 

door Provinciale Staten(PS). De planning is dat de beleidsnota in januari 2023 aan PS zal worden voorgelegd. 

Om dit te kunnen realiseren zal de beleidsnota ganzen 15 september a.s. gereed moeten zijn; een zeer strakke 

planning. Het Ganzencollectief Fryslân zal actief bijdragen aan de uitwerking van het op te stellen beleidsdocument.  
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3.  Schade-aanvragen zomerschade ganzen en/of zwanen 

Nogmaals de oproep om de zomerschade wel te melden en tegemoetkoming aan te vragen! 

Wanneer de schade niet wordt aangevraagd, wordt er door de provincie van uitgegaan dat er géén schade is en dat 

er daarom géén noodzaak en reden is om ontheffingen voor schade-bestrijding af te gegeven.  

Voor de zomerschade is eenmalig een melding van alle bedrijfspercelen nodig waarna de taxateur gedurende het 

hele seizoen tot aan de aftaxatie de schade bij zal houden. 

*De schade moet niet alleen worden gemeld maar er moet óók een tegemoetkoming worden aangevraagd.  

Alleen gemelde schade zonder de aanvraag voor tegemoetkoming, wordt niet in kaart gebracht door de provincie. 

 

4. Formulier aan/afwezigheid ganzen 

Denkt u eraan om het formulier aan/afwezigheid ganzen (in de bijlage toegevoegd) na de schademelding bij te 

houden en na aftaxatie te mailen naar BIJ12/faunazaken! 

 

 

Rest ons u een goede zomer toe te wensen!  


