
Notulen Jaarvergadering Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging 
Weststellingwerf (GVW)  d.d. 20 maart 2013 
 
1. Opening 
Voorzitter Nico van der Weerd heet ruim 60 leden, vogelwachters en jagers welkom. Een bijzonder 
woord van welkom is er voor de gastsprekers Alle Klaver en Marten Wesselius. 
Het afgelopen jaar hebben er veel activiteiten plaatsgevonden binnen de ANV. Begin maart werd de 
2e prijs van de Sulveren Skries gewonnen voor het ecologisch berm- en slootbeheer in 
Weststellingwerf.  Het contract met de gemeente hiervoor is verlengd tot en met 2016 en mogelijk 
volgt er een uitbreiding naar meer gebieden binnen de gemeente. Door het zeer koude voorjaar van 
2012 vielen de aantallen weidevogels tegen. Mogelijk is er een rol weggelegd voor het agrarisch 
natuurbeheer ten aanzien van de vergroeningsmaatregelen binnen het GLB. De ganzenproblematiek 
in Nederland blijft toenemen en vooral de overzomerende ganzen zorgen voor veel gewasschade.  
 
2. Mededelingen 
- Vogelbescherming Nederland geeft elk jaar het magazine Erfvogels in beeld uit in samenwerking 
met andere landelijke natuurorganisaties. Het is een uitgave  met veel foto’s en met verhalen over 
(erf)vogels. Ook het werk van ANV’s wordt in beeld gebracht. Alle belangstellenden kunnen na afloop 
van de vergadering een exemplaar meenemen. 
- Alle consumpties zijn voor rekening van de vereniging. 
 
3. Presentatie door de heren Marten Wesselius  en Alle Klaver  
De heer Marten Wesselius is werkzaam bij de Provincie Fryslân en is ambtelijk verantwoordelijk voor 
het ganzendossier. Hij gaat in op de ontwikkeling van de ganzenpopulaties in Nederland en Fryslân, 
het gevolgde beleid voor de ganzen tot nu toe en het G7-akkoord. Dit akkoord van vele organisaties 
is op hoofdlijnen eind 2012 gesloten en wordt per provincie uitgewerkt.  
In Friesland zijn de hoogste aantallen trekganzen te vinden en ze verblijven hier het langst.  Het 
huidige beleid van opvangen van trekganzen in aangewezen foerageergebieden en het verjagen 
daarbuiten werkt niet goed. Veel trekganzen zitten buiten de foerageergebieden, de ligging van de 
foerageergebieden is niet altijd optimaal. Het totaal aan schadevergoedingen is sterk toegenomen. 
Verwacht wordt dat het aantal standganzen zal toenemen, vooral de grauwe gans.  
In het nieuwe ganzenbeleid worden trekganzen beschermd d.m.v. rustperiode en rustgebieden en 
standganzen en exoten worden in aantal gereduceerd d.m.v. bestrijding.  
  
De heer Alle Klaver is consulent faunazaken van het Faunafonds voor de drie noordelijke provincies. 
In Weststellingwerf is in 2011 € 98000,- aan ganzenschade uitbetaald door het Faunafonds.  De 
procedure en voorwaarden bij de schadebetaling worden toegelicht. Ingegaan wordt o.a. op het 
verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade, adequaat gebruik maken van provinciale vrijstelling en 
ontheffing en schadevaststelling door taxateur. Na 2014 wordt de Provincie verantwoordelijk voor de 
uitkering van schadevergoedingen vanuit het Faunafonds. 
 
PAUZE 
 
4. ELAN 
Met ingang van oktober 2012 is Wilco de Jong uit Nijeholtwolde benoemd als  voorzitter van ELAN. 
Hij geeft aan dat het nieuwe GLB via vergroening kansen en mogelijkheden biedt voor agrarisch 
natuurbeheer. Om geld te behouden voor agrarisch natuurbeheer zal er in de toekomst gewerkt 
gaan worden via grotere collectieven en gebiedsoffertes. ELAN zal hier op inspelen. 
René Vree Egberts is vanaf april 2012 werkzaam als steunpuntcoördinator en geeft invulling aan de 
speerpunten uit de Gebiedsvisie. Daartoe lopen al verschillende projecten of starten binnenkort. 
 
 



5. Notulen jaarvergadering van 14 maart 2012 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 
7. Financiën 
a. Ecologisch bermbeheer: Alle uitgaven en inkomsten voor 2012 zijn verrekend en 2012 kan met een 
positief saldo worden afgesloten. De gemeente Weststellingwerf heeft besloten om het ecologisch 
bermbeheer voor de jaren 2013 tot en met 2016 te continueren. Vanwege de bereikte verschraling in 
een aantal bermen wordt er minder geld beschikbaar gesteld. 
b. Weidevogelbeheer: Het beheerjaar 2012 is financieel nog niet afgesloten, op basis van ingediende 
declaraties vindt in de loop van 2013 een nabetaling van organisatiekostensubsidie plaats. Er wordt 
een negatief resultaat verwacht. 
c. Ganzenbeheer: Het beheerjaar 2012 is financieel nog niet afgerond, er vindt nog een nabetaling 
van organisatiekostensubsidie plaats.  Er wordt een positief resultaat verwacht. 
Voor het komende jaar 2013 blijven de organisatiekostensubsidies voor weidevogel- en 
ganzenbeheer ongeveer gelijk aan 2012. 
Gevraagd wordt naar de verklaring voor het negatieve eindresultaat voor 2012 terwijl het eigen 
vermogen wel is toegenomen. Aangegeven wordt dat er nog verrekeningen in 2012 plaatsvonden 
voor het weidevogelbeheer 2010. 
 
8a. Verslag kascommissie 
De kascommissie wordt gevormd door Martin Kuiper en Arjan Schoonhoven. Ze hebben de financiële 
administratie gecontroleerd en geven aan dat  alles er keurig uit zag en netjes was uitgewerkt op 
papier en ze gaan akkoord. 
8b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve 
Martin Kuiper  treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet, Arjan Schoonhoven blijft nog een jaar in 
functie. Jan Kraak wordt benoemd als nieuw kascommissielid en reserve wordt Tjeerd Dijkstra.  
 
9.  Rondvraag. 
- Hoe zijn de kansen op vervolg in het nieuwe weidevogelbeheer? Voor de toekomst wordt door de 
Provincie ingezet op kerngebieden groter dan 250 hectare en een sterke inzet op de grutto. Kleine 
mozaïeken met weinig weidevogels maken weinig kans op vervolg. 
- Kan asbestsanering ook zonder combinatie plaatsing zonnepanelen? De regeling die binnenkort 
wordt opengesteld staat dit niet toe. 
- Kunnen de door ganzen kaalgevreten graslandpercelen een nadelige invloed hebben op 
weidevogels? Voor soorten die van hogere vegetatie houden, zoals grutto en tureluur, zijn die 
percelen als broedplek niet geschikt. In de kuikenperiode valt de dekking weg, waardoor predatie kan 
toenemen. 
- Aangegeven wordt dat het op prijs wordt gesteld om vooraf bericht te krijgen van de loonwerker of 
Wetterskip als er gesloot gaat worden. De aanliggende ecologische berm kan dan op tijd gemaaid 
worden. 
- Met de deelnemers aan het ecologisch bermbeheer wordt binnenkort gecommuniceerd over de 
hoogte van de te ontvangen vergoeding voor 2013-2016. 
 
10.  Sluiting. 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 


