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Geachte heer Fokkinga,
In de hierna volgende brief willen de AJF, LTO Noord, NAV en NMV u in het belang van de bij ons aangesloten
leden wijzen op het volgende.
Tot en met 31 oktober 2020 zal de Provincie Fryslân geen ontheffing verlenen voor het toepassen van ondersteunend afschot bij de verjaging van kol- en brandganzen. Dit valt de agrarische sector in Fryslân rauw op het dak.
Immers dit betekent dat de belanghebbende grondgebruikers de mogelijkheid wordt ontnomen om belangrijke
schade aan gewassen te voorkomen. En daar komt bij dat de schade die vervolgens in de maand oktober optreedt
aan blijvend grasland, conform geldende regels niet vergoed zal worden.
De agrarische sector in Fryslân vindt het onacceptabel dat de rekening van het feit dat de Provincie er niet in slaagt
om de sector te faciliteren in het beperken van faunaschade, bij die sector wordt neergelegd.
In deze stellingname wordt de sector gesterkt door voorbeelden uit Gelderland en Noord Holland waar ingevolge het
feit dat ganzen rond Natura 2000-gebieden niet verjaagd mogen worden schade aan oktobergras wel vergoed
wordt.
Teneinde de pijn voor de sector in deze situatie te verzachten vragen wij u (desnoods met terugwerkende kracht)
voor oktober 2020 de volgende maatregelen te treffen:
1. Eigen risico op 0
In Fryslân is het eigen risico eerder verhoogd naar 20% (met een minimum van € 250,00 per bedrijf per
meldingsjaar). Gelet op het feit dat het in deze situatie niet redelijk is om de betrokken grondgebruiker eerst te
verbieden om zich inspanningen te getroosten om de schade te beperken en vervolgens wel een korting toe te
passen, achten wij het vanzelfsprekend dat dit niet op deze situaties wordt toegepast.
2. Leges voor aanvraag tegemoetkoming in de schade terugstorten
Fryslân kent een regeling voor terugbetaling van leges bij aanvragen schadetegemoetkoming voor soorten als
de wolf, das en dergelijke. De motivatie hierachter is dat hier geen preventie van schade mag en kan plaatsvinden. De ontstane situatie rond kol- en brandganzen in oktober is in onze ogen volstrekt vergelijkbaar met die
van Das en Wolf, waarmee er een argument ligt om in dit geval de leges (behandelbedrag) van 300 Euro per
ommegaande aan de aanvrager van de schadetegemoetkoming terug te betalen.
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3. Oktoberschade wel uitbetalen
Op de website van BIJ12 wordt duidelijk dat oktoberschade in blijvend grasland niet wordt uitbetaald. Er zijn
meerdere argumenten waarom wij van mening zijn dat dit in dit geval in 2020 wel zou moeten plaatsvinden.
Allereerst klopt de oude stelling dat oktobergras voor een agrarische ondernemer nauwelijks waarde zou
hebben niet (meer). Ruwvoer wordt in de afgelopen decennia meer en meer over een langere periode
gewonnen, domweg omdat het groeiseizoen langer wordt. Daar komt bij dat ook in de discussie over het (niet)
uitkeren van oktoberschade steeds door provincies is betoogd dat het niet nodig is, omdat een boer preventieve
handelingen kan verrichten die de schade op de eigen percelen zal beperken. (Hoe dat voor de buurman is, is
hierbij een ander verhaal). Voorgaande argumenten brengen ons tot de conclusie dat 2020 in Fryslân een jaar
is waar de terughoudende opstelling van provincie ten aanzien van de uitkering van oktoberschade, niet op zijn
plaats is. Ook hiervoor zou derhalve in voorkomende gevallen een uitzondering moeten worden gemaakt.
Doorkijk naar volgend jaar
Afgezien van de punten zoals hiervoor beschreven, mag duidelijk zijn dat er volgend jaar weer een groeiseizoen
komt waarin boeren niet zitten te wachten op schade en schadevergoeding, maar graag willen dat hen de faciliteiten
worden gegeven om schade te voorkomen.
De agrarische sector verwacht van de provincie Fryslân dat zij die faciliteiten, in het bijzonder als wij het hebben
over ondersteunend afschot in het kader van de schadepreventie en -bestrijding, in 2021 op orde heeft. De
agrarische sector is daarin bereid mee te denken en mee te helpen.
In dit kader hebben wij onlangs richting onze achterbannen een oproep doen uitgaan waarin het melden van schade
serieus wordt aangemoedigd. De data die dit op kan leveren, gevoegd bij een dosis wil en overtuiging, moet wat ons
betreft de basis kunnen leggen voor een adequate regeling in 2021.
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