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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-610748692 (DOS-2016-

0001312)

Contact

W Lambooij

070-441 6491

w.lambooij@pzh.nl

Onderwerp:

Instructie aan Bij12 - Faunafonds inzake zomerschade ganzen en praktijkproeven

Publiekssamenvatting:

Bij12-Faunafonds voert namens de provincie Zuid-Holland diverse taken uit op het gebied van 

schade door in het wild levende dieren. Zo kunnen agrarische ondernemers bij Bij12-Faunafonds 

een tegemoetkoming aanvragen in de schade die wordt aangericht door in het wild levende 

dieren, maar ook doet Bij12-Faunafonds onderzoek naar methoden om schade te voorkomen.

Gedeputeerde Staten kunnen door middel van een instructie aan Bij12-Faunafonds bepalen hoe 

de diverse taken in de provincie Zuid-Holland moeten worden uitgevoerd. In onderhavige 

instructie wordt aangegeven dat de schade door overzomerende ganzen weer in aanmerking 

moet komen voor een tegemoetkoming en dat agrariërs die meedoen met praktijkproeven gericht 

op methoden om schade te voorkomen geen aanvullende maatregelen hoeven te treffen en een 

volledige vergoeding ontvangen van de geleden schade.

Advies:

1. Vast te stellen de instructie aan Bij12-Faunafonds inzake zomerschade ganzen en 

praktijkproeven;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de instructie aan Bij12 - Faunafonds inzake 

zomerschade ganzen en praktijkproeven.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld

Bijlagen:
Instructie_Bij12-Faunafonds_tbv_praktijkproeven_en_zomerschade_ganzen

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W Lambooij Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 augustus 2017 29 augustus 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie de tekst van de instructie. 

Het verlenen van tegemoetkomingen in de schade door overzomerende ganzen is deels 

uitwerking van de Motie nr. 719, zoals aan de orde gekomen tijdens de GS-vergadering van 22 

augustus 2017.

Financieel en fiscaal kader:

Het verlenen van tegemoetkomingen in de schade door ganzen in de zomerperiode gebeurt 

vanuit het aan Bij12-Faunafonds beschikbaar gestelde budget. Pas nadat de jaarafrekening van 

Bij12-Faunafonds is vastgesteld, is bekend wat de totale kosten hiervan zijn. De hoogte van de 

uitgekeerde tegemoetkomingen is afhankelijk van diverse factoren, zoals de jaarlijks fluctuerende 

gewasprijzen. Het financieren van de praktijkproeven gebeurt vanuit het eerder aan Bij12-

Faunafonds toegekende budget voor onderzoek. Hierover zijn via het IPO afspraken gemaakt en 

voorliggende instructie heeft in dat opzicht geen financiële consequenties.

Juridisch kader:

Gedeputeerde staten wijken met deze instructie af van de Beleidsregel uitvoering Wet 

natuurbescherming Zuid-Holland. Deze afwijking is beperkt tot het uitvoeren van praktijkproeven 

en de schade door ganzen in de zomerperiode.

2 Proces

Bij12-Faunafonds voert in mandaat enkele provinciale taken uit, zie hiervoor ook de 

publiekssamenvatting. Het bestaande mandaat biedt echter aan Bij12-Faunafonds niet de ruimte 

om ten behoeve van praktijkproeven af te wijken van de beleidsregels. Ook is er geen ruimte om 

een keuze te maken om bepaalde vormen van schade, zoals in dit geval de schade door 

overzomerende ganzen, wel of niet voor een tegemoetkoming in aanmerking te laten komen.

3 Communicatiestrategie

Er is geen communicatiestrategie nodig.. 
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