
Nieuwsbrief nr.4    Ganzencollectief Fryslân      januari 2023 
1 

 

   

   

Inhoud  

1. Woord van de voorzitter 

2. Autotax aanvragen 

3. Nieuw ganzenbeleid  

4. Beheerplan Friese Meren 

 

1.  Woord van de voorzitter 

 

Hallum, 17 Januari 2023, 

 

Beste leden en besturen van de diverse ganzencollectieven en ANV’s, 

Een half jaar geleden heb ik gesolliciteerd op de functie van voorzitter van het Ganzencollectief Fryslân.  

Niet omdat het simpel leek, maar omdat ik het een uitdaging vond.  

Ik heb de functie overgenomen van Piet IJnsen en vervul daarmee vanaf nu een onafhankelijke voorzitters functie. 

Dat het zo uitdagend zou zijn, dat had ik niet in de gaten, maar Reinskje en Marjolein helpen me erg goed op weg.  

 

Het is onvoorstelbaar met hoeveel partijen je te maken hebt en die iets vinden van ganzenopvang en het beleid. 

Alleen al alle afkortingen die gebruikt worden. Het is een uitdaging om deze te kunnen plaatsen en de achtergrond in 

te kunnen schatten. In dit wereldje zijn het ook allemaal collectieven (voor van alles wordt het woord gebruikt). 

Het is niet alleen voor mij lastig, maar voor veel mensen is het niet altijd even duidelijk wat de belangen en de 

verantwoordelijkheden zijn van diverse partijen. 

We steken veel tijd in de ontwikkeling van het nieuwe ganzenbeleid dat vastgesteld moet worden door de provincie. 

We hebben hiervoor een paar interviews gehad met de provincie waarin we goed hebben kunnen verwoorden wat 

we willen. De provincie is de beleidsmaker en heeft wel zeer veel diverse partijen uitgenodigd om hun mening hier 

over te geven. Dit zijn onder andere alle boeren organisaties, de terrein beherende organisaties, de jagers, de 

faunabeheereenheid Fryslân, verschillende maatschappelijke organisaties zoals o.a. de dierenbescherming en 

diverse belangenorganisaties en de provincie zelf, die vindt er ook nog wat van.  

Het gaat ook niet meevallen om van al deze ingrediënten een koek te bakken, laat staan dat ie nog lekker wordt.. 

Hiervoor zijn de verschillen van de partijen te groot en de belangen van de achterban te divers.  

We gaan ons best doen om onze belangen zo goed mogelijk neer te zetten. 

Wat ons ook voor de voeten loopt is de uitvoering van het beleid van BIJ12. Deze zijn wat punten op de i gaan zetten 

en dat is voor ons niet altijd even doorzichtig. Zo moesten er ineens afgelopen zomer, uit het niets, machtigingen 
afgeven worden om hun (BIJ12) inzicht in het SRS te geven; in de vakantie, en binnen een week terug!!  
Ook zijn er een aantal extra controles uitgevoerd die niet allemaal even duidelijk zijn. 
 
We zijn naar aanleiding van deze actie een overleg gestart met BIJ12, provincie, FBE, LTO en met het 

Ganzencollectief als organisator. We hebben constructief alle tûkelteammen met elkaar bepraat. Of alle 

veranderingen snel gaan betwijfel ik, maar we blijven met elkaar praten. We hopen op een betere uitvoering van het 

beleid dat voor ons werkbaar is. Wordt vervolgd….positief, daar gaan we vanuit! 
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2023 

Het nieuwe ganzenbeleid is in uitvoering uitgesteld; het kost meer tijd dan gedacht.  

Dit is voor ons een speerpunt voor dit jaar. We moeten proberen om onze belangen zo goed mogelijk te bewaken. 

Consensus vinden zal lastig worden, maar we gaan ons best doen.  

We wensen de regieraad die alles moet samen brengen erg veel succes en wijsheid.     

Nu, in 2023, gaan we afscheid nemen van onze secretaris Reinskje Brandsma. 

Marjolein Samplonius gaat haar taken naast haar bestuursfunctie overnemen.  

Reinskje wil nog wel een structuur overzicht maken van alle partijen die betrokken zijn bij de ganzen, een 

organogram. Reinskje, bedankt! Ik heb veel aan je gehad en hoop dat je dit stuk nog ff wil controleren en nog wat 

nawerk wilt doen. Ook van Piet IJnsen nemen we afscheid, Piet is per 1 januari uit het bestuur; dank voor je inzet 

Piet! De vertegenwoordiging van de eilanden is overgenomen door Peter Visser, welkom Peter. 

Verder willen we met de LTO bekijken wie welke verantwoordelijkheden heeft en waar.  

Een ding staat als een paal boven water: het wordt weer een uitdagend ganzenjaar. 

Allen een zeer voorspoedig en gezond 2023 gewenst, 

Willy Aarts  

 

Huidige samenstelling bestuur 

Voorzitter: Willy Aarts 

Bestuurslid/ penningmeester: Johannes Dijkstra (It Lege Midden) 

Bestuurslid/ secretaris: Marjolein Samplonius (ANV Bosk & Greide en ANV Tusken Marren en Fearten) 

Bestuurslid: Beant Dykstra (De Súdwestkust) 

Bestuurslid: Peter Visser (De Waddenvogels) 

Bestuurslid: Arend Hoekstra (Elan) 

Bestuurslid: Pieter de Vries (Noardelike Fryske Wâlden) 

Bestuurslid: Hans Kroodsma (ANV's Guozzeboeren Noardeast Fryslân en Om 'e om Koaien) 

Agenda lid : Jan Teade Kooistra (LTO-Noord) 

 

2. Autotax aanvragen en controle percelen binnen foerageergebied 

De autotax binnen het foerageergebied moet weer worden aangevraagd.  

Vergeet hierbij niet de percelen goed te controleren of deze wel kloppen!!  

Houd ook goed in de gaten dat ná 1 april er twee bejaagacties per week door uw jager uitgevoerd én geregistreerd 

moeten worden tot aan de aftaxatie. Neem tijdig vóór 1 april hiervoor contact op met uw jager en stem dit goed af! 

➢ Heeft u percelen binnen het  

soort specifiek foerageergebied met gedoog periode tot 1 mei of 1 juni, gelden de twee verjaagacties per 

week vanaf deze datum. Neem tijdig contact op met uw jager en stem dit goed af! 

 

➢ Heeft u ook percelen buiten het foerageergebied met ganzenschade, stem dan voordat u de ganzenschade 

meldt bij BIJ12 een en ander goed met u jager af! Vanaf de datum van de schademelding moeten er 

minimaal twee verjaagacties per week plaats vinden én geregistreerd worden tot aan aftaxatie. 

Kloppen de registraties van de bejaagacties niet, is dit reden voor BIJ12 om uw aanvraag in de tegemoetkoming 

van de schade af te wijzen. 
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3. Nieuw ganzenbeleid 

In de vorige nieuwsbrief is al aangegeven dat de planning om tot nieuw ganzenbeleid te komen opschuift.  

Wederom schuift deze op; ook de planning om de nieuw op te stellen beleidsnota ganzen begin 2023 voor te leggen 

aan PS wordt niet gehaald. De regiegroep is nog in overleg op welke wijze het beleid vorm gegeven gaat worden. 

Positief is dat er door de verschillende partijen constructief samengewerkt wordt en dat dit zeker kansen biedt om 

komend jaar tot gedragen beleid te komen. 

 

4.  Beheerplan Friese Meren  

Het Ganzencollectief Fryslân maakt sinds afgelopen december onderdeel uit van een klankbordgroep die de 

provincie heeft ingesteld om mee te kijken naar het opstellen van het nieuwe beheerplan Friese Meren. 

Dit plan is op dit moment nog in de conceptfase. Op uitnodiging van het Ganzencollectief hebben een aantal 

beheerders rondom de oevers van het Friese meren N 2000 gebied samen gekeken naar het voorgestelde beheer 

voor de komende zes jaar. Hierbij hebben zij aangegeven welke knelpunten zij verwachten. De uitkomst van deze 

bijeenkomst koppelen wij terug binnen de klankbordgroep en aan de provincie. Wij kijken met name naar de 

effectiviteit van de schaduwwerking die het beheerplan kan hebben op het aangrenzende landbouwgebied door het 

effect van het beheerplan op de aanwezigheid van de foeragerende ganzen zowel ’s zomers als ’s winters. 


