In opdracht van uw provincie

Inkomen en subsidie
• Nederlands

Subsidie voor Ganzenbeheer
Aanvraagperiode 2008
Beheert u landbouwgrond die begrensd
is als ganzenfoerageergebied? Dan kunt
u binnen de Provinciale subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer subsidie
aanvragen voor ganzenbeheer.
U krijgt dan een bijdrage om rust,
ruimte en voedsel te bieden aan ganzen
en smienten die overwinteren op uw
grond.
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Nederland is binnen West-Europa
een belangrijk overwinteringsgebied
voor ganzen en smienten. Wij
hebben een internationale
verantwoordelijkheid in de opvang
van deze vogels. Maar ganzen
kunnen ook overlast veroorzaken op
landbouwgronden.
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Nederland wil de overwinterende
ganzen ruimte, rust en voedsel
bieden. Aan de andere kant willen
we ook de overlast binnen de perken
houden. Daarom heeft de minister
de provincies verzocht
opvanggebieden voor ganzen en
smienten aan te wijzen, de
zogenaamde foerageergebieden.
Heeft u percelen binnen deze
foerageergebieden? Dan kunt u in
aanmerking komen voor subsidie
voor de opvang van overwinterende
ganzen en smienten.

De ganzenpakketten maken
onderdeel uit van het Beleidskader
Faunabeheer. Dit Beleidskader is tot
stand gekomen door samenwerking
van vertegenwoordigers van het
ministerie van LNV, Interprovinciaal
Overleg (IPO), Land- en
Tuinbouworganisatie Nederland
(LTO), Vereniging
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging
(KNJV), Vogelbescherming
Nederland en de provinciale
Landschappen.

De PSAN-ganzenpakketten hebben
betrekking op overwinterende
ganzen en smienten. Voor het gemak
spreken we hierna alleen over
ganzen.

Deze subsidie vraagt u aan voor een
periode van zes jaar. De zogenaamde
‘ganzenpakketten’ vallen onder de
Provinciale subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer (PSAN).
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1 Ganzenpakketten en andere pakketten

In deze brochure vindt u
informatie over de ganzen
pakketten. Deze zijn onderdeel van
de PSAN. In dit hoofdstuk leest u
meer over de relatie met andere
pakketten en regelingen.
De aanvraagperiode voor de
ganzen- en smientenpakketten is
waarschijnlijk van 16 juni tot en
met 31 juli 2008. Voor de defini
tieve openstellingsperiode kunt u
terecht bij Het LNV-Loket. De
provincies publiceren de open
stellingsperiode ook in een
openstellingsbesluit.

_	1.1 Cumulatie

_	1.2 Roulatie van percelen/
beheerseenheden

De ganzenpakketten mogen
overlappen met een aantal andere
beheerspakketten uit de PSAN.

Om de ganzenpakketten optimaal te
kunnen inpassen in de
bedrijfsvoering, is het belangrijk dat
ondernemers het beheer niet zes
jaar op dezelfde percelen hoeven te
voeren. De pakketten bieden daarom
de mogelijkheid het beheer elk jaar
ergens anders te voeren. Dit is de
zogenaamde ‘roulatie’. Tussen
1 oktober en 1 april moet u het
beheer op hetzelfde perceel voeren.
Als u met percelen/beheerseenheden
wilt rouleren, dan geeft u dit aan in
de volgende aanvraagperiode voor
de ganzenpakketten (zie verder
hoofdstuk 4).

Cumulatie met de volgende
pakketten is toegestaan:
·	Landschappelijk waardevol
grasland (beheerspakket 10)
·	Weidevogelgrasland met een
rustperiode (beheerspakketten
11, 12, 13, 14)
·	Vluchtheuvels (beheerspakket 17)
·	‘Landbouw met natuurlijke
handicaps’, ook wel Probleem
gebiedenvergoeding
Cumulatie met andere PSANpakketten en PSN-pakketten is niet
toegestaan.
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De beheerder moet, voor alle
beheerseenheden die hij voor de
ganzenbeschikking beheert,
beschikken over het duurzaam
gebruiksrecht. Dit geldt dus ook
voor percelen waar u het
ganzenbeheer heen rouleert.
Duurzaam gebruiksrecht conform de
PSAN wil zeggen dat u voor de hele
subsidieperiode over het gebruiks
recht beschikt.

De mogelijkheid tot roulatie is onder
voorbehoud van goedkeuring van de
Europese Commissie. Op dit moment
(mei 2008) heeft de Europese
Commissie de ganzenpakketten nog
niet goedgekeurd. Zodra hierover
meer informatie bekend is, kunt u
deze vinden op de website van Het
LNV-Loket en de websites van de
provincies.
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_	1.3 Probleemgebieden
vergoeding
Ligt uw landbouwgrond in een
gebied waarin u door fysieke
omstandigheden in het landschap
concurrentienadeel ondervindt?
Dan komt u misschien in aanmerking
voor een probleemgebieden
vergoeding. De vergoeding is een
compensatie voor het nadeel dat u
ondervindt door de fysieke
omstandigheden op uw perceel.
Voorbeelden van deze omstandig
heden zijn reliëf en hoge grond
waterstanden.
Als u de PSAN-subsidie Ganzen
beheer krijgt, kunt u ook in
aanmerking komen voor een
probleemgebiedenvergoeding.
Uw percelen moeten dan binnen de
vastgestelde probleemgebieden
liggen. Of uw percelen in een
‘probleemgebied’ liggen, kunt u
navragen bij uw provincie of
Dienst Landelijk Gebied.
Krijgt u al een probleemgebieden
vergoeding voor de beheers
eenheden waarvoor u nu ganzen
beheer aanvraagt? Dan krijgt u bij de
aanvraag voor ganzenbeheer niet
nogmaals de probleemgebieden
toeslag. De toeslag wordt één keer
verstrekt voor dezelfde oppervlakte.
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_	1.4 Subsidie organisatie
kosten samenwerkings
verbanden
Meer informatie over de probleem
gebiedenvergoeding vindt u in
paragraaf 3.2 van de ‘Brochure
PSAN’.

De Provinciale subsidie organisatie
kosten samenwerkingsverbanden,
de PSAN-OS, is een vergoeding voor
de kosten van de organisatie van
agrarisch natuurbeheer en is
bedoeld voor agrarische natuur
verenigingen in een opstartfase.
De vereniging is zelf geen beheerder,
maar houdt zich bezig met de
promotie en professionalisering van
agrarisch natuurbeheer.
Krijgt uw samenwerkingsverband op
dit moment al PSAN-OS subsidie?
Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag
voor organisatiekosten in te dienen.
Het ganzenbeheer kan meetellen
voor het subsidiemaximum PSAN-OS
voor de resterende looptijd van uw
PSAN-OS overeenkomst.
Ontvangt uw samenwerkings
verband nog geen PSAN-OS
subsidie? Dan kunt u in de komende
aanvraagperiode een aanvraag
indienen. De aanvraagperiode is
jaarlijks van 1 januari tot en met
30 april.

Bijdrage organisatiekosten
ganzenbeheer
De maximale bijdrage per hectare
voor de organisatiekosten voor
ganzenbeheer verschilt van de
bedragen per hectare voor ander
PSAN-beheer in de PSAN-OS. De
maximale bijdrage voor de
organisatiekosten voor ganzen
beheer is:
·	€ 10,20 per hectare per jaar voor
ganzenbeheer waar geen overlap
is met PSAN-weidevogelbeheer
·	€ 5,00 per hectare per jaar voor
ganzenbeheer waar wel overlap is
met PSAN-weidevogelbeheer
Meer informatie over de PSAN-OS en
de activiteiten die voor subsidie in
aanmerking komen, vindt u in de
brochure ‘PSAN organisatiekosten
samenwerkingsverbanden’.
De PSAN wordt ook mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit de
financiële middelen van de Europese
Unie. Daarom moet u ook voldoen
aan de Europese Verordeningen
ELFPO Vo. 817/2004 en GBCS Vo.
796/2004.
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2 Beleidskader Faunabeheer

De algemene regels voor het weren,
verstoren en verjagen in ganzen
foerageergebieden staan in het
Beleidskader Faunabeheer. Jacht en
schadebestrijding mogen binnen de
foerageergebieden plaatsvinden
onder de voorwaarden van dit
Beleidskader.
1	Tot 12.00 uur zijn jacht, beheer en
schadebestrijding in foerageer
gebieden niet toegestaan. Ganzen
hebben zo de gelegenheid om
vanuit de slaapplaatsen zonder
verstoring te zoeken naar plaatsen
om te foerageren.
2	Na 12.00 uur zijn jacht, beheer en
schadebestrijding toegestaan op
een afstand van minimaal 500
meter tot foeragerende ganzen.
Hiermee wordt verstoring
voorkomen.
3	Het is tot 1 januari toegestaan om
van tevoren gepland eenmalig één
dag per jachtveld te jagen, van een
half uur voor zonsopgang tot een
half uur na zonsondergang.
Voorwaarde is dat betrokkenen de
activiteit afstemmen binnen het
kader van de wildbeheereenheid.
Daarbij moet rekening worden
gehouden met de grootte van de
gebieden; er mag niet overal
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tegelijkertijd gejaagd worden en
er moet voldoende rekening
worden gehouden met de
foerageerfunctie.
Volgens het Beleidskader Fauna
beheer geldt ongeacht de grootte
van het jachtveld altijd één jachtdag
per jachtveld.
Reewild
Reewildbeheer is alleen mogelijk
met inachtneming van de
beperkingen onder 1 en 2 (dus ná
12.00 uur en op minimaal 500 meter
afstand van ganzen). Dat geldt ook
voor de periode na 1 januari; bij
reewildbeheer is immers geen
sprake van ‘jacht’. Voorwaarde 3 is
daarom niet van toepassing.
Exoten
Als schade wordt veroorzaakt door
zogenoemde exoten (bijvoorbeeld
de nijlgans) wordt geen tegemoet
koming in de schade verleend. Bij
schade door exoten geldt dat de
jachthouder extra inspanningen
moet leveren om de schade te
beperken. Hij kan de exoten
bestrijden door afschot op percelen
die zijn aangewezen als foerageer
gebied, maar dan wel volgens de

bepalingen van het Beleidskader
Faunabeheer.
Kraaien en mollen
Afschot van bijvoorbeeld kraaien
binnen foerageergebieden is alleen
toegestaan op de percelen waar
kraaien schade hebben veroorzaakt.
Ook dan moeten de voorwaarden in
het Beleidskader Faunabeheer in
acht worden genomen. Mollen
bestrijding valt ook onder schade
bestrijding en is dus pas toegestaan
ná 12.00 uur.
De foerageergebieden moeten rust
garanderen voor overwinterende
ganzen en smienten. Verstoring
moet dus worden voorkomen. De
voorwaarden voor de jacht leest u in
hoofdstuk 2. Andere voorbeelden
van niet toegestane verstoring zijn
het rapen van kievitseieren of het
zonder noodzaak betreden van de
percelen.
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3 Taxaties

De ganzenpakketten hebben een
vast deel beheersvergoeding. Bij het
pakket Grasland en het pakket
Bouwland (voor ganzen) kan daar
nog een variabel deel inkomsten
derving bij komen. Heeft u een
overeenkomst voor ganzenbeheer
met een variabele component
inkomstenderving (pakket Grasland
en pakket Bouwland bestaande
gewassen)? Dan wordt de hoogte
van de variabele inkomstenderving
op de percelen waarvoor u een
overeenkomst heeft, automatisch
door een deskundige getaxeerd. Het
variabele deel inkomstenderving is
gebonden aan een maximum. Bij het
onderdeel ‘Pakketten’ vindt u de
bijbehorende bedragen.
Percelen waarop u geen ganzen
beheer heeft aangevraagd, worden
niet automatisch getaxeerd. Als u
schade heeft op percelen buiten de
aanvraag ganzenbeheer, dan moet
u hiervoor een ‘Verzoekschrift
tegemoetkoming faunaschade’
indienen bij het Faunafonds.
Dit moet u doen binnen zeven werk
dagen nadat u schade constateert.
Het verzoekschrift kunt u aanvragen
bij Het LNV-Loket of downloaden via
www.faunafonds.nl.
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4 Pakketten

U mag zowel aan het ganzenbeheer
deelnemen als aan het weidevogel
beheer. Als het weidevogelpakket
een pakket is met een rustperiode
die ingaat op 1 april, betekent dit
dat een eindtaxatie plaatsvindt vlak
voor het einde van de rustperiode.
Zie voor de richtlijnen van taxatie de
gepubliceerde richtlijnen van het
Faunafonds (www.faunafonds.nl).

In dit hoofdstuk vindt u informatie
over de verschillende beheers
pakketten. Hoofdstuk 4.1 tot en
met 4.4 beschrijft de pakketten
zoals ze op dit moment van
toepassing zijn. Als de Europese
Commissie de herziene voor
waarden goedkeurt, vervalt
hoofdstuk 4.1 tot en met 4.4 en is
hoofdstuk 4.5 van toepassing.
Heeft u in 2007 een ganzenaanvraag
ingediend? Dan kunt u nu over
stappen naar het nieuwe pakket
‘Ganzenfoerageergebied’. Dit is niet
verplicht. U kunt er ook voor kiezen
om het beheer volgens de bestaande
ganzenpakketten te blijven voeren.
Dit betekent wel dat u dan geen
gebruik kunt maken van roulatie.

_	4.1 Beheerspakket:
Grasland voor ganzen
Pakketcode
3360
Minimale grootte
De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare. Bij de aanvraag bedraagt de
minimumoppervlakte van de
verzameling beheerseenheden 200

hectare en deze moet liggen binnen
één provincie.
Voorwaarden
·	De beheerseenheid bestaat uit
grasland.
·	Op 1 november moet een gras
snede aanwezig zijn met een
voederwaarde van minimaal 500
kVEM.
·	De beheerseenheid kan jaarlijks in
locatie wijzigen. Jaarlijks moet u
tijdens de opengestelde aanvraag
periode voor de pakketten 28c tot
en met 28f op een kaart aangeven
waar (het deel van) de beheers
eenheid ligt. U moet een kopie van
deze kaart op de bedrijfslocatie
bewaren. Gewasrotatie geldt voor
een hele beheersperiode. Een
beheersperiode begint volgens dit
beheerspakket op 1 oktober en
eindigt op 1 april.
Beheersvoorschriften
·	Maaien of bloten om te lang gras
te voorkomen, is toegestaan van
27 oktober tot 1 november.
·	Beweiding met melkvee is
toegestaan tot 15 november,
waarbij van 1 november tot 15
november minimaal 500 kVEM/ha
beschikbaar moet blijven.
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Na 15 november is beweiding met
melkvee op de percelen met een
beschikking Ganzenbeheer niet
toegestaan.
·	Beweiding (uitgezonderd melkvee)
is per beheerder vanaf 1 november
tot 1 februari toegestaan met
maximaal 0,45 GVE/ha (voor
namelijk jongvee, paarden en
schapen). Beweiding met schapen
maakt onderdeel uit van deze 0,45
GVE. Beweiding met maximaal
0,45 GVE is na 1 februari wel
toegestaan, maar de beweide
percelen worden in dat geval niet
getaxeerd en er wordt geen
variabele inkomstenderving
uitgekeerd.
·	Binnen de periode van 1 oktober
tot en met 1 april mag u binnen de
verzameling beheerseenheden
geen handelingen verrichten of
toelaten, die de foerageerfunctie
van het gebied voor ganzen en/of
smienten negatief beïnvloeden.
Dit houdt in dat u geen
handelingen mag verrichten die
ganzen en/of smienten weren of
verontrusten.
·	Onderhoud van sloten, walkanten
en drainagesystemen is toegestaan
van 1 oktober tot 1 februari.
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Beheersbijdrage:
€ 102,00 per hectare.
Maximum bedrag variabele
inkomstenderving:
€ 134,00 per hectare.

_	4.2 Beheerspakket:
Bouwland voor ganzen
Pakketcode
3370
Minimale grootte
De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare. Bij de aanvraag bedraagt
de minimumoppervlakte van de
verzameling beheerseenheden 200
hectare en deze moet binnen één
provincie liggen.
Voorwaarden
·	De beheerseenheid bestaat uit
bouwland.
·	Voor 15 november moet één van
de volgende gewassen zijn
ingezaaid, waarbij u de begroeiing
tot 1 april in stand moet houden:
winterkoolzaad, wintertarwe,
wintergerst, winterrogge of
graszaad.

·	De beheerseenheid kan jaarlijks in
locatie wijzigen. Jaarlijks moet u
tijdens de opengestelde aanvraag
periode voor de pakketten 28c tot
en met 28f op een kaart aangeven
waar (het deel van) de beheers
eenheid ligt. U moet een kopie van
deze kaart op de bedrijfslocatie
bewaren. Gewasrotatie geldt voor
een hele beheersperiode. Een
beheersperiode begint volgens dit
beheerspakket op 1 oktober en
eindigt op 1 april.
Beheersvoorschriften
·	Niet beweiden.
·	Binnen de periode van 1 oktober
tot en met 1 april mag u binnen de
verzameling beheerseenheden
geen handelingen verrichten of
toelaten, die de foerageerfunctie
van het gebied voor ganzen en/of
smienten negatief beïnvloeden.
Dit houdt in dat u geen
handelingen mag verrichten die
ganzen en/of smienten weren of
verontrusten.
·	Onderhoud van sloten, walkanten
en drainagesystemen is toegestaan
van 1 oktober tot 1 februari.
Beheersbijdrage:
€ 48,00 per hectare.

Maximum bedrag variabele
inkomstenderving:
€ 342,00 per hectare

_	4.3 Beheerspakket:
Grasgroenbemester
Pakketcode
3380
Minimale grootte
De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare. Bij de aanvraag bedraagt de
minimumoppervlakte van de
verzameling beheerseenheden 200
hectare en deze moet binnen één
provincie liggen.
Voorwaarden
·	De beheerseenheid bestaat uit
bouwland.
·	Voor 1 oktober moet één van de
volgende gewassen zijn ingezaaid,
waarbij u de begroeiing tot
1 februari in stand moet houden:
Italiaans raaigras, Engels raaigras,
snijrogge of een mengsel van deze
gewassen.
·	Op 1 november moet een gewas
aanwezig zijn met een voedings
waarde van minimaal 500 kVEM.
·	De beheerseenheid kan jaarlijks in
locatie wijzigen. Jaarlijks moet u
13
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_	4.4 Beheerspakket: Gras
groenbemester maïsland
tijdens de opengestelde aanvraag
periode voor de pakketten 28c tot
en met 28f op een kaart aangeven
waar (het deel van) de beheers
eenheid ligt. U moet een kopie van
deze kaart op de bedrijfslocatie
bewaren. Gewasrotatie geldt voor
een hele beheersperiode. Een
beheersperiode begint volgens dit
beheerspakket op 1 oktober en
eindigt op 1 april.
Beheersvoorschriften
·	Niet beweiden.
·	Binnen de periode van 1 oktober
tot en met 1 april mag u binnen de
verzameling beheerseenheden
geen handelingen verrichten of
toelaten, die de foerageerfunctie
van het gebied voor ganzen en/of
smienten negatief beïnvloeden.
Dit houdt in dat u geen
handelingen mag verrichten die
ganzen en/of smienten weren of
verontrusten.
·	Onderhoud van sloten, walkanten
en drainagesystemen is toegestaan
van 1 oktober tot 1 februari.
Beheersbijdrage:
€ 252,00 per hectare
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Pakketcode
3390
Minimale grootte
De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare. Bij de aanvraag bedraagt de
minimumoppervlakte van de
verzameling beheerseenheden 200
hectare en deze moet binnen één
provincie liggen.
Voorwaarden
·	De beheerseenheid bestaat uit
maïsland.
·	De groenbemester is voor
1 november ingezaaid met één van
de volgende gewassen: Italiaans
raaigras, Engels raaigras, snijrogge
of een mengsel van deze
gewassen.
·	De beheerseenheid kan jaarlijks in
locatie wijzigen. Jaarlijks moet u
tijdens de opengestelde aanvraag
periode voor de pakketten 28c tot
en met 28f op een kaart aangeven
waar (het deel van) de beheers
eenheid ligt. U moet een kopie van
deze kaart op de bedrijfslocatie
bewaren. Gewasrotatie geldt voor
een hele beheersperiode. Een
beheersperiode begint volgens dit
beheerspakket op 1 oktober en
eindigt op 1 april.

Beheersvoorschriften
·	Onderploegen van de grasgroen
bemester is niet toegestaan voor
1 april.
·	Niet beweiden.
·	Binnen de periode van 1 oktober
tot en met 1 april mag u binnen de
verzameling beheerseenheden
geen handelingen verrichten of
toelaten, die de foerageerfunctie
van het gebied voor ganzen en/of
smienten negatief beïnvloeden.
Dit houdt in dat u geen
handelingen mag verrichten die
ganzen en/of smienten weren of
verontrusten.
·	Onderhoud van sloten, walkanten
en drainagesystemen is toegestaan
van 1 oktober tot 1 februari.
Beheersbijdrage:
€ 252,00 per hectare

_	4.5 Beheerspakket:
Ganzenfoerageergebied
Het pakket Ganzenfoerageergebied
vervangt, onder voorbehoud van
goedkeuring door de Europese
Commissie, de pakketten die in de
vorige paragrafen zijn beschreven.
Er is gekozen voor één pakket met
daarin keuzemogelijkheden voor de
verschillende beheersvormen. Als de

goedkeuring door de Europese
Commissie uitblijft, kunt u ervoor
kiezen uw ingestuurde ganzen
aanvraag zonder sanctie in te
trekken.
Minimale grootte
Bij aanvang van de subsidieperiode
is de minimumoppervlakte van de
verzameling beheerseenheden 200
hectare en deze moet binnen één
provincie liggen.
Let op: per subsidieontvanger
geldt een jaarlijkse minimale
deelname van één beheerseenheid
en een minimale beheerde
oppervlakte van 0,5 hectare.
Beheersvoorschriften
·	Van 1 oktober tot 1 april mag u
binnen de verzameling beheers
eenheden geen handelingen
verrichten of toelaten, die de
foerageerfunctie van het gebied
voor ganzen en/of smienten
negatief beïnvloeden. Dit betekent
dat u geen handelingen mag
verrichten die ganzen en/of
smienten weren of verontrusten.
·	Onderhoud van sloten, walkanten
en drainagesystemen is toegestaan
van 1 oktober tot 1 februari.
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De verschillende beheerseenheden
kunnen jaarlijks in oppervlakte, in
aantal, van type en van locatie
wijzigen. Hiervoor moet de
aanvrager een verzoek tot wijziging
van de subsidiebeschikking insturen
in de aanvraagperiode die
Gedeputeerde Staten hebben
ingesteld voor ganzenfoerageer
gebied.
U kunt de volgende typen beheers
eenheden in het ganzenfoerageer
gebied afsluiten:
A: Beheerseenheid: Grasland
·	De beheerseenheid bestaat uit
grasland.
·	De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare.
·	Op 1 november moet een gras
snede aanwezig zijn met een
voederwaarde van minimaal 500
kVEM/ha.
·	Maaien of bloten om te lang gras
te voorkomen mag van 27 oktober
tot 1 november.
·	Beweiding met melkvee mag tot
15 november, waarbij na
15 november minimaal 500 kVEM/
ha beschikbaar moet blijven. Na
15 november is beweiding met
melkvee niet toegestaan.
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·	Beweiding (uitgezonderd melkvee)
mag per beheerder vanaf
1 november tot 1 februari met
maximaal 0,45 GVE/ha. Beweiding
met schapen maakt onderdeel uit
van deze 0,45 GVE. Beweiding met
maximaal 0,45 GVE/ha is na
1 februari wel toegestaan, maar de
beweide percelen worden dan niet
getaxeerd en er wordt geen
variabele inkomstenderving
uitgekeerd.
Pakketcode: 3360
B: Beheerseenheid: Bouwland
·	De beheerseenheid bestaat uit
bouwland.
·	De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare.
·	Voor 15 november moet u één van
de gewassen winterkoolzaad,
wintertarwe, wintergerst,
winterrogge of graszaad hebben
ingezaaid.
·	Het ingezaaide gewas wordt tot
1 april in stand gehouden.
·	U mag de beheerseenheid niet
beweiden.
Pakketcode: 3370

C: B
 eheerseenheid: Vroege
groenbemester
·	De beheerseenheid bestaat uit
bouwland.
·	De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare.
·	Een groenbemester moet u vóór
1 oktober hebben ingezaaid met
één van de gewassen Italiaans
raaigras, Engels raaigras of
snijrogge, of met een mengsel van
deze gewassen.
·	De groenbemester wordt tot
1 februari in stand gehouden.
·	U mag de beheerseenheid niet
beweiden en/of maaien.

·	De groenbemester wordt tot
1 april in stand gehouden.
·	U mag de beheerseenheid niet
beweiden en/of maaien.
Pakketcode: 3390
Op dit moment (mei 2008) is nog
niet bekend wat de tarieven voor het
beheerspakket ‘Ganzenfoerageer
gebied’ zijn.
De Europese Commissie moet de
tarieven namelijk nog goedkeuren.
Zodra meer bekend is over de
tarieven, kunt u deze vinden op de
website van Het LNV-Loket. De
provincies publiceren de tarieven ook
in de openstellingsbesluiten.

Pakketcode: 3380
D: Beheerseenheid: Late groen
bemester
·	De beheerseenheid bestaat uit
bouwland.
·	De beheerseenheid heeft een
oppervlakte van minimaal 0,50
hectare.
·	Een groenbemester moet u vóór
1 november hebben ingezaaid met
één van de gewassen Italiaans
raaigras, Engels raaigras of snij
rogge, of met een mengsel van
deze gewassen.

_	4.6 Werkwijze beheer
ganzenfoerageergebieden
Het beheer in de ganzenfoerageer
gebieden gaat uit van een aanvraag
die bestaat uit verschillende
beheerseenheden met een totale
beschikte oppervlakte van minimaal
200 hectare aan het begin van de
subsidieperiode.
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5 Vragen en Antwoorden

Het eerste jaar doet u een aanvraag
in de aanvraagperiode voor de
ganzenpakketten (juni, juli). Vóór de
start van het ‘ganzenseizoen’ krijgt u
een beschikking/subsidieverlening
met een looptijd van zes jaar
(reguliere subsidieperiode). Na het
eerste beheersseizoen (in de winter)
kunt u besluiten om het volgende
seizoen het beheer anders in te
regelen. U kunt ervoor kiezen om op
andere, meer, of minder percelen
ganzenbeheer te gaan voeren.
U kunt ook kiezen voor andere
ganzenpakketten. Van belang is wel
dat iedere subsidieontvanger tijdens
elk jaar van de subsidieperiode op
minimaal 0,5 hectare ganzenbeheer
voert.
Wat moet ik doen bij wijzigingen?
Wilt u de ganzenaanvraag wijzigen?
Geef dan op een topografische kaart
aan welke beheerseenheden
wijzigen of nieuw zijn binnen de
lopende ganzenaanvraag. Wijzigt de
oppervlakte van uw beheers
eenheden? Dan tekent u de nieuwe
situatie in op de kaart. Beheers
eenheden die komen te vervallen,
hoeft u niet in te tekenen.
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Blijven de oppervlakte en de ligging
van de beheerseenheden gelijk en
wilt u alleen het pakket dat u
beheert wijzigen? Geef dan het
nieuwe beheerspakket op.
Kiest u ervoor om het beheer het
komende seizoen anders in te
regelen? Stuur een verzoek in tot
wijziging van de beschikking in de
eerstvolgende aanvraagperiode.
Iedere deelnemer in de aanvraag (bij
een collectief) geeft dus vóór die
periode bij de aanvrager aan waar
hij/zij het volgende winterseizoen
beheer wil voeren. De wijzigingen
worden vastgelegd voor de rest van
de subsidieperiode. Binnen één
subsidieperiode kunt u vijf keer (een
keer per jaar) een verzoek tot
wijziging van de beschikking in
sturen. Dit verzoek stuurt u in tijdens
de aanvraagperiode voor de ganzen
pakketten (juni, juli).
Belangrijk
Als de wijziging leidt tot een
verhoging van het subsidiebedrag
dat oorspronkelijk is toegekend, dan
is het doorvoeren van de wijziging
alleen mogelijk als het provinciale
budget dit toelaat.

Ganzenfoerageergebieden

Taxatie en schadevergoeding

Mijn perceel valt gedeeltelijk in
een aangewezen ganzenfoerageer
gebied. Kan ik voor het hele
perceel een vergoeding krijgen?
Nee, alleen het deel van het perceel
dat in het foerageergebied valt, kan
in aanmerking komen voor een
beheersvergoeding. Een beheerder
kan voor het deel dat buiten het
foerageergebied ligt overigens wel
een ‘Verzoekschrift tegemoetkoming
faunaschade’ indienen bij het
Faunafonds. Meer informatie vindt u
op www.faunafonds.nl.

Wie taxeert de schade die de
hoogte van de inkomsten
dervingcomponent uit de subsidie
bepaalt?
De provincies hebben voor de
taxatie van de gederfde inkomsten
het Faunafonds ingeschakeld. Het
Faunafonds wijst hiervoor taxateurs
aan. Zij taxeren de schade die u
daadwerkelijk heeft geleden volgens
de taxatierichtlijnen. Het Bestuur van
het Faunafonds heeft de richtlijnen
vastgesteld. Voor grasland zijn de
taxatierichtlijnen vastgelegd in het
rapport ‘Meten is Weten’. Dit rapport
is tot stand gekomen met
medewerking van LTO Noord.

Komt ‘groene braak‘ in aanmerking
voor vergoeding?
Cumulatie met groene braak is
toegestaan. Cumulatie met natuur
braak uit de SAN en de PSAN is niet
toegestaan.

Wanneer wordt de schade aan
mijn gewas getaxeerd?
Boeren in de ganzenfoerageer
gebieden die een beschikking voor
beheerpakket 3360 en/of 3370
‘Bouwland’ en/of ‘Grasland’ hebben,
hoeven voor deze percelen geen
melding te doen van schade op hun
land die door ganzen is aangericht.
Het Faunafonds taxeert de schade
vlak voordat u het perceel in gebruik
neemt. U hoeft hier zelf geen actie
voor te ondernemen.
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De taxateur taxeert de weidevogel
percelen vlak voor het einde van de
rustperiode.
Na de uiteindelijke aftaxatie wordt
het formulier ‘Bevestiging taxatie
grondgebruiker’, met daarop de
omvang van de schade (zonder
schadebedrag), aan de grond
gebruiker overhandigd,
toegezonden of op het bedrijf
achtergelaten. Een grondgebruiker
die het niet eens is met de
bevindingen van de taxateur, kan
binnen acht dagen zijn bedenkingen
uiten bij het bestuur van het
Faunafonds (de schade moet
intussen aantoonbaar blijven).
Het Faunafonds stelt de taxateur in
de gelegenheid op de bedenkingen
te reageren en beslist of eventueel
een tweede taxateur de schade gaat
beoordelen. Afhankelijk van de
reactie op de bedenking wordt het
definitieve taxatierapport opgesteld
en naar het Faunafonds terug
gestuurd.
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Waarom wordt er binnen een
foerageergebied gerekend met 120
kilogram droge stof/centimeter en
buiten een foerageergebied met
150 kilogram droge stof/
centimeter?
Het Faunafonds hanteert als norm
voor opbrengstverlies 150 kilogram
droge stof/centimeter. Hiervan kunt
u 120 kilogram droge stof als
werkelijk verlies/schade beschouwen
(dit blijkt uit praktijkonderzoek) en
30 kilogram droge stof/cm als een
‘spaarpotje’. Hiermee kunt u (voor
een deel) de kosten van achter
uitgang van de grasmat dekken met
bijvoorbeeld herinzaai of onkruid
bestrijding. In de beheersbijdrage
voor pakket 3360 Grasland voor
ganzen is rekening gehouden met
deze kosten. Dus als het pakket
Grasland is aangevraagd, hanteert
het Faunafonds terecht de norm van
de werkelijke schade (120 kilogram
droge stof/centimeter).
Belangrijk
Als u geen ganzenpakket heeft
aangevraagd en het perceel ligt wel
in een ganzenfoerageergebied, dan
moet u een ‘Verzoekschrift
tegemoetkoming faunaschade’
aanvragen. Bij schade wordt dan
gerekend met 150 kilogram droge
stof/centimeter opbrengstderving.

Mijn percelen liggen binnen een
ganzenfoerageergebied. Als ik
geen ganzenpakketten aanvraag,
kan ik dan wel in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming
faunaschade?
Ja. U moet in dit geval wel zelf een
‘Verzoekschrift tegemoetkoming
faunaschade’ indienen bij het
Faunafonds. Meer informatie
hierover vindt u op
www.faunafonds.nl.
Hoe wordt mijn schade getaxeerd
als mijn perceel binnen een
ganzenfoerageergebied ligt en ik
niet deelneem aan de PSAN?
Boeren in de ganzenfoerageer
gebieden die niet deelnemen aan de
PSAN kunnen een ‘Verzoekschrift
tegemoetkoming faunaschade’
indienen bij het Faunafonds. Het
Faunafonds neemt dan contact met
u op voor een afspraak voor de
taxatie. Meer informatie vindt u op
www.faunafonds.nl.
Welke varianten van het beheers
pakket Ganzenfoerageergebied
kennen een vast en een variabel
vergoedingsdeel?
De varianten A en B (Grasland en
Bouwland) kennen een vast en een
variabel deel aan beheers
vergoeding.

Als ik niet met alle percelen
deelneem aan de PSAN, worden
dan toch automatisch al mijn
percelen getaxeerd?
Nee, alleen de percelen waarvoor
een beschikking voor PSAN ganzen
pakketten is afgegeven, worden
automatisch getaxeerd. Heeft u dus
voor een deel van uw percelen wel
een beschikking en voor andere
delen niet? Dan moet u voor de
percelen waarvoor u geen aanvraag
ganzenbeheer heeft, zelf een
schadetaxatie aanvragen bij het
Faunafonds. Meer informatie over
deze verzoekschriften vindt u op
www.faunafonds.nl.
Hoe en in welke mate heeft SAN
en PSAN-weidevogelbeheer
invloed op de hoogte van de
taxatie?
Het weidevogelbeheer met een
uitgestelde maaidatum kan invloed
hebben op de hoogte van het
getaxeerde bedrag aan inkomsten
derving. De aftaxatie van het schade
perceel vindt volgens de vast
gestelde richtlijnen vlak voor de
ingebruikname (tijdstip maaien of
beweiden) plaats. Bij een weide
vogelbeheersovereenkomst met
uitgestelde maaidatum tot
bijvoorbeeld 15 juni vindt aftaxatie
21

Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, openstelling ganzen- en smientenpakketten

Wilt u meer informatie?

zo kort mogelijk voor 15 juni plaats.
Ervaringen van het Faunafonds met
een aftaxatiedatum die zo laat in het
groeiseizoen ligt (regulier is dit eind
april/begin mei), leren dat het
groeiverschil door de ganzenvraat
op dat late tijdstip nauwelijks tot
niet meer waarneembaar en
meetbaar is. Er is dan nauwelijks
sprake van schade door ganzenvraat.
Bij sommige vormen van schade
moet ik overgaan tot herinzaai van
grasland. Vallen de kosten hier
voor onder het schadedeel (de
inkomstenderving) of onder de
vaste beheersvergoeding?
In de beheersvergoeding zit een
component voor doorzaaien. Dit
omdat door het jaarlijks terugkerend
bezoek van de ganzen de kwaliteit
van de grasmat langzaam achteruit
gaat en versneld doorzaaien of
graslandvernieuwing nodig is.
Daarnaast is het mogelijk dat in een
bepaald opvangseizoen de smienten
en ganzen een perceel zo zwaar
bezocht/begraasd hebben dat het
perceel doorgezaaid moet worden.
Het Faunafonds biedt hiervoor
mogelijkheden. De taxateur moet dit
eerst melden en toestemming
krijgen van het Faunafonds, voordat
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hij dit in het taxatierapport mag
opnemen. Op deze manier blijft
doorzaaien beperkt tot
uitzonderingen.
Krijg ik sancties opgelegd als er
geen ganzen op mijn land komen?
Nee, voor de percelen waar geen
ganzen komen, wordt geen sanctie
opgelegd. In deze gevallen vervalt
bij beheerspakket Bouwland voor
ganzen (pakketcode 3370) en
Grasland voor ganzen (pakketcode
3360) wel de component ‘gederfde
inkomsten’ van de vergoeding,
omdat er geen schade zal optreden.
De vergoeding blijft dan beperkt tot
de vaste componenten van het
vergoedingsbedrag.

Relatie met Beleidskader Fauna
beheer
Hoe moet worden omgegaan met
de eis van één jachtdag per jacht
veld als het veld 800 ha groot is en
niet in één dag te belopen valt?
In het Beleidskader Faunabeheer is
afgesproken dat ongeacht de
grootte van het jachtveld altijd één
jachtdag per jachtveld geldt.

Kijk dan op internet:
www.minlnv.nl/loket of bel met Het
LNV-Loket: 0800 – 22 333 22 (op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur).

Deze brochure is informatief. U kunt
er geen rechten aan ontlenen.
De oorspronkelijke tekst van de
Provinciale subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer vindt u op
www.minlnv.nl/loket.

Alle brochures en formulieren waar
in deze brochure naar verwezen
wordt, vindt u ook op de website
van Het LNV-Loket:
www.minlnv.nl/loket.
Over Dienst Regelingen
Dienst Regelingen is een uitvoerings
instantie die regelingen en wetten
uitvoert voor rijks- en provinciale
overheden, zoals:
·	EU-regelingen, verordeningen en
verplichtingen
·	de identificatie en registratie van
percelen, dieren en relaties
·	vergunningen en ontheffingen
voor het landelijk gebied
·	regelingen rond het mestbeleid
·	nationale subsidieregelingen
·	regelingen rond het plattelands
ontwikkelingsbeleid.
Dienst Regelingen is betrokken bij
crisisbestrijding. Ook werkt zij steeds
vaker voor andere (semi-)overheids
organisaties.
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