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1.  Slordige communicatie BIJ12 koppeling SRS - FRS 

Afgelopen Juli heeft BIJ12 een mail verstuurd naar een aantal beheerders (niet iedereen) die een tegemoetkoming 
ganzenschade hebben aangevraagd middels de autotax. In deze mail wordt verzocht om in het schaderegistratie 
systeem (SRS) BIJ12 akkoord te geven voor een koppeling met het FRS systeem van de jager om zodoende de 
bejaagacties te kunnen controleren op de percelen van de beheerder waar de tegemoetkoming schade voor is 
aangevraagd. 
Vanwege het tijdstip, midden in de zomer én tijdens de lopende afwikkeling van de taxaties, heeft deze actie bij de 
grondgebruikers veel vragen opgeroepen; ook in relatie tot bijvoorbeeld zomerganzen schade en het ANLb 
(weidevogelbeheer). BIJ12 is hierover aangesproken en het Ganzencollectief Fryslân heeft een overleg gepland met 
provincie, BIJ12 en de FBE om het ontstaande ongenoegen te bespreken en een oplossing te zoeken voor een 
functionele koppeling tussen de verschillende systemen voor álle partijen. 

In de tussentijd is het raadzaam om een van de twee door BIJ12 voorgestelde acties die in de mail staan op te 
volgen. Zo kunnen de bejaagacties digitaal via het SRS systeem worden geverifieerd, of via de schriftelijk ingediende 
documenten, zodat de afhandeling van de taxatie kan plaatsvinden.  
Want, onderneemt u geen actie wanneer u de mail wél heeft ontvangen, wordt uw dossier niet afgehandeld. 

  

2. Nieuw tijdspad ganzenbeleid 

 

Tijdens de zomerperiode is de planning rond de nieuw op te stellen beleidsnota ganzen bijgesteld; 15 september zal 

de nota ganzenbeleid nog niet gereed zijn. Op dit moment is de provincie druk doende interviews af te nemen met 

verschillende partijen om input te krijgen voor het nieuwe beleid. Er zijn veel partijen die betrokken zijn bij het 

ganzendossier, partijen die op hun eigen manier invloed hebben en input willen leveren.  

De interviews zullen in de loop van september worden afgerond. Met de uitkomsten vanuit de interviews gaat 

vervolgens de regiegroep aan de slag. De regiegroep bestaat uit in totaal 7 leden waaronder vier vertegenwoordigers 

vanuit de verschillende landbouworganisaties en het Ganzencollectief Fryslân, en drie vertegenwoordigers vanuit de 

tbo’s SBB, IFG en NM. De planning om de nota begin 2023 voor te leggen aan Provinciale Staten blijft onveranderd. 
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Het Ganzencollectief is inmiddels ook bij de provincie langs geweest en zal binnenkort voor een tweede keer 

aanschuiven. Er wordt intensief gewerkt om bij te dragen aan goed beleid binnen het foerageergebied; 

aandachtspunten hierbij zijn o.a.: 

✓ maatwerk door gebiedsgerichte aanpak,  

✓ samenwerking en verantwoordelijkheden,  

✓ gelijkgestemde doelstellingen,  

✓ (drastische)vermindering van administratieve lasten waaronder het formulier adequaat gebruik en 

toegankelijkheid systeem BIJ12, 

✓ aanpassing van het behandelbedrag voor de aanvraag tegemoetkoming schade buiten het foerageergebied 

en voor de zomerschade.  

Niet alleen de belangen binnen de foerageergebieden worden behartigd maar zoals al eerder geschetst kijkt het 

Ganzencollectief over haar grenzen heen en benadrukt ook het belang van goed beleid én goede samenwerking aan 

de grenzen van het foerageergebied en daarbuiten; het ganzencollectief zet zich o.a. in voor het afschaffen van de 

bonus malus-  en de 20% regeling. Mochten er nog zaken zijn die u onder de aandacht wilt brengen, kunt u altijd uw 

vertegenwoordiger binnen het Ganzencollectief benaderen. 

 

3.  Schade-aanvragen zomerschade ganzen  

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. Het is belangrijk deze 

schade goed in beeld te krijgen om deze onder de aandacht te kunnen brengen bij provincie, tbo’s en 

maatschappelijke partijen. Bovendien, u heeft recht op een financiële tegemoetkoming.  

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

hele seizoen tot aan de aftaxatie dossier van de schade op al uw percelen bij zal houden. Wij raden u aan om 

komend seizoen na de aftaxatie van de winterganzen de zomerschade voor uw gehele bedrijf aan te vragen zodra u 

de eerste standganzen waarneemt. Vergeet hierbij niet ook uw jager te informeren! 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind u een handleiding voor het aan vragen van een tegemoetkoming schade in 

mijnfaunazaken.nl 

*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 

Vanwege het feit dat er nog met regelmaat gevraagd wordt naar het formulier adequaat gebruik,  

het formulier nogmaals in de bijlage. 

 

https://www.mijnfaunazakenbij12.nl/

