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Door middel van deze brief geven wij u enkele instructies inzake een tweetal onderwerpen: het 

toepassen van de beleidsregels in het kader van onderzoek naar preventieve methoden en het 

verlenen van tegemoetkomingen in de schade die wordt veroorzaakt door ganzen in de 

zomerperiode.

Onderzoek

Namens de provincies doet u onderzoek naar methoden om schade door in het wild levende 

dieren aan bedrijfsmatig geteelde gewassen te voorkomen. Dit onderzoek vindt ondermeer plaats 

door het uitvoeren van praktijkproeven op agrarische bedrijven. Voorheen was het gebruikelijk om 

met de betrokken ondernemers afspraken te maken over de in te zetten methoden en middelen 

en de vergoeding van de schade en terugbetaling van het behandelbedrag. U hebt ons verzocht 

om een instructie om ook in de huidige situatie dergelijke afspraken te kunnen maken.

Gelet op het belang van voornoemd onderzoek stemmen wij in met uw verzoek en geven wij u de 

hierna volgende instructie, conform uw verzoek en op grond van het “mandaatbesluit verlenen 

tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12”, 

Provinciaal blad 2016 nr. 6736. Deze instructie geldt alleen in het kader van praktijkproeven naar 

de effectiviteit van methoden en middelen ter voorkoming van schade:

- De deelnemende grondgebruiker behoeft tijdens de praktijkproef geen maatregelente 

treffen of inspanningen te verrichten ter voorkoming van schade, zoals bedoeld in artikel 

4.3 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dat omvat 

tevens het niet (laten) uitvoeren van schadebestrijding of populatiebeheer door afschot.
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- Op de te verlenen tegemoetkoming dient geen eigen risico als bedoeld in artikel 4.4, 

tweede lid, van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland te 

worden ingehouden.

- U dient de voor het indienen van een verzoek om tegemoetkoming verschuldigde leges 

(behandelbedrag) aan de deelnemende grondgebruiker te vergoeden uit het beschikbare 

onderzoeksbudget. 

Zomerschade ganzen

Op 28 juni 2017 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een motie aangenomen onder de 

titel ‘Vergoeding schade zomerganzen’. Naar aanleiding van deze motie hebben wij op 

22 augustus 2017 besloten om voor de periode 2017-2019 tijdens de zomerperiode 

tegemoetkomingen te verlenen in schade aan bedrijfsmatige landbouw aangericht door 

provinciaal vrijgestelde ganzensoorten. Gelet op het vorenstaande geven wij u de volgende 

instructies:

- U dient in de periode 2017-2019 in afwijking van artikel 4.5, aanhef en onder b, van de 

Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, tegemoetkomingen te 

verlenen in de schade die is aangericht door de soorten grauwe gans, kolgans en 

brandgans.

- U dient in voornoemde gevallen slechts een tegemoetkoming te verlenen indien en voor 

zover de aanvrager de schade niet had kunnen voorkomen of beperken door het treffen 

van maatregelen of inspanningen waartoe hij naar eisen van redelijkheid en billijkheid 

was gehouden. De maatregel of inspanning ter voorkoming of beperking van schade, 

waarvan wij menen dat deze naar eisen van redelijkheid en billijkheid door de aanvrager 

kan worden genomen is het op adequate wijze gebruik maken van de vrijstelling. Dit naar 

analogie van artikel 4.3, vierde lid onder b, van de Beleidsregel uitvoering Wet 

natuurbescherming Zuid-Holland waarin staat dat van een ontheffing op adequate wijze 

gebruik moet worden gemaakt.

Met inachtneming van het vorenstaande dient u overigens alle bepalingen uit de Beleidsregel 

uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland onverkort toe te passen. Wij gaan ervan uit u 

hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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Bijlage 1

Artikelen 4.3, 4.4 en 4.5 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-

Holland

Artikel 4.3 Beoordeling van de aanvraag om een tegemoetkoming

1. Gedeputeerde Staten zullen een tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 4.2, slechts 

verlenen, indien en voor zover naar hun oordeel de aanvrager de schade niet had 

kunnen voorkomen en beperken door het treffen van maatregelen of inspanningen 

waartoe hij naar eisen van redelijkheid en billijkheid was gehouden.

2. Maatregelen of inspanningen ter voorkoming of beperking van schade, waarvan 

Gedeputeerde Staten menen dat deze naar eisen van redelijkheid en billijkheid door de 

aanvrager kunnen wordengenomen, zijn:

a. voor kwetsbare gewassen de inzet van zowel visuele als akoestische middelen 

in voldoende aantallen;

b. voor kapitaalintensieve teelten de inzet van een deugdelijk raster;

c. voor overige gewassen verjaging door menselijke aanwezigheid;

d. alternatieve middelen waarvan het gebruik vooraf schriftelijk aan BIJ12 is 

voorgelegd en BIJ12 daarmee heeft ingestemd.

3. Ter ondersteuning van de voorgaande maatregelen dient een ontheffing als bedoeld in 

het vierde lid van dit artikel te worden aangevraagd.

4. Een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4.2, vanwege schade veroorzaakt door 

natuurlijk in het wild levende beschermde diersoorten en waarvoor ingevolge artikel 3.3, 

eerste lid, artikel 3.8,eerste lid of artikel 3.17, eerste lid van de wet een ontheffing kan 

worden verleend, wordt slechts toegekend indien:

a. de ontheffing tijdig op deugdelijke wijze is aangevraagd en op inhoudelijke 

gronden door de provincie is geweigerd;

b. de ontheffing (of toestemming) tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op de dag van 

schadeconstatering, is aangevraagd en nadat deze is verleend daarvan op 

adequate wijze gebruik is gemaakt, en desondanks, bedrijfsmatige schade aan 

gewassen, teelten of overige producten is opgetreden.

Artikel 4.4 De hoogte van de tegemoetkoming

1. De hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4.2 wordt door Gedeputeerde 

Staten vastgesteld na kennisneming van het door de aanvrager ingezonden 

aanvraagformulier met bijlagen, het door de taxateur opgestelde taxatierapport eventueel 

voorzien van opmerkingen vande aanvrager en eventueel overige op de aanvraag 

betrekking hebbende stukken.

2. Op de door de taxateur vastgestelde schade wordt een eigen risico ingehouden van 5%, 

met een minimum van € 250,00 per bedrijf per meldingsjaar.

3. In afwijking van lid 2 wordt geen eigen risico ingehouden als het gaat om:

a. schade die is aangericht aan een participerend perceel van een agrariër in een 

rustgebied voor trekganzen in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort 

niet mag worden verontrust en gedood;
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b. schade die is aangericht in een Natura 2000-gebied in de periode van 1 

november tot 1 april;

c. schade die is aangericht in een gebied waar op grond van een Natura 2000-

beheerplan ernstige beperkingen worden gesteld aan het verontrusten en doden 

van schadeveroorzakende diersoorten;

d. schade die is aangericht door de wolf.

4. Voor gewassen, teelten, overige producten, of bedrijfsmatig gehouden 

landbouwhuisdieren,welke door de plaats, het moment of de wijze van telen of houden, 

bijzonder kwetsbaar zijn voor schade veroorzaakt door natuurlijk in het wilde levende 

beschermde diersoorten, kunnen Gedeputeerde Staten een verhoogd eigen risico 

instellen.

5. Tegemoetkomingen lager dan € 50,00 worden niet uitgekeerd.

Artikel 4.5 Gevallen waarin geen tegemoetkoming wordt verleend

In de volgende gevallen wordt geen tegemoetkoming verleend:

a. Indien de schade is aangericht door een natuurlijk in het wild levende beschermde diersoort

waarvoor krachtens artikel 3.15, een vrijstelling geldt voor het verontrusten en doden van 

dedesbetreffende diersoort.

b. Indien de schade is aangericht door een natuurlijk in het wild levende beschermde diersoort

welke krachtens de provinciale verordening op grond van artikel 3.15, derde lid van de wet is

aangewezen als soort die schade veroorzaakt en voor het bestrijden van die soort een 

vrijstelling geldt, tenzij aan deze vrijstelling beperkingen zijn verbonden waardoor de 

vrijstelling feitelijk gelijkgesteld moet worden aan een ontheffing verleend op basis van artikel 

3.3, eerste lid, artikel 3.8,eerste lid of artikel 3.17, eerste lid van de wet.

c. Indien de schade is aangericht door een natuurlijk in het wild levende beschermde diersoort

waarvoor Gedeputeerde Staten krachtens artikel 3.18 van de wet opdracht hebben gegeven 

om de omvang van de populatie van soorten te beperken.

d. Indien de schade is aangericht door de huisspitsmuis, de mol, de bosmuis of de veldmuis en 

voor het verontrusten en doden van de schadeveroorzakende diersoort een vrijstelling geldt 

in verband met de bestrijding van schade aan landbouwgewassen.

e. Voor schade veroorzaakt door diersoorten, vermeld in artikel 3.20, tweede lid van de wet, 

waarop de jacht is geopend, met uitzondering van de wilde eend buiten de periode waarop 

de jacht op deze diersoort is geopend.

f. Voor schade veroorzaakt door een natuurlijk in het wild levende beschermde diersoort 

waarvoor een ontheffing krachtens artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid of 3.17, eerste 

lid van de wet is verleend, waarbij in de verleende ontheffing geen bepalingen zijn 

opgenomen die de schadebestrijding in de weg staan.

g. Voor schade door vogels aan:

1. bessen- en kleinfruitteelt;

2. kersen;

3. druiven en wijnbouw;

4. zacht fruit;

5. pit- en steenvruchten. 
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De tegemoetkomingen door vogelschades bedoeld onder 4 en 5 worden voor het jaar 2016 

bepaald op 30% van de getaxeerde schade.

h. Voor schade op gronden welke zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

i. Voor schade op gronden welke zijn gelegen binnen een straal van 500 meter van een 

vuilstortplaats, tenzij de schade is aangericht op gronden die zijn aangewezen als rustgebied 

voor trekganzen door aangewezen soorten die in de periode dat de schade is veroorzaakt 

niet mochten worden verontrust en gedood.

j. Voor schade welke is aangericht aan materialen welke worden aangewend voor het (tijdelijk) 

afdekken van gewassen.

k. Indien het risico van schade door een natuurlijk in het wilde levende beschermde diersoort 

verzekerbaar is bij ten minste twee in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

l. Indien schade is aangericht aan gewassen op gronden:

1. waarvoor met een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bij koninklijk besluit 

aangewezen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie een 

pachtovereenkomst ingevolge artikel 7:388 BW tot verpachting binnen reservaten is 

afgesloten, of

2. waarvoor een erfpachtovereenkomst of pachtovereenkomst is gesloten en aan deze 

gronden beperkingen in het landbouwkundig gebruik zijn verbonden of beperkingen ten 

aanzien van het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten, of

3. die feitelijk niet voor landbouwkundige doeleinden worden aangewend, of

4. die een functie hebben als waterkering, of

5. die in eigendom zijn van een publiekrechtelijke rechtspersoon, tenzij de aanvrager voor 

het gebruik van de gronden een marktconforme pachtprijs betaalt en er geen 

beperkingen gelden ten aanzien van het landbouwkundig gebruik of ten aanzien van het 

bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten.

m. Indien de schade is aangericht aan blijvend grasland in de maand oktober.

n. Indien de schade is aangericht aan blijvend grasland in de periode 1 oktober tot en met 31 

januari daaropvolgend en het grasgewas bestemd is voor beweiding met schapen.

o. Indien de schade is aangericht aan knol-, bol- en wortelgewassen die na 1 december van het

teeltseizoen worden geoogst, met uitzondering van onderdekkersteelten en van bloembollen.

p. Indien de schade is aangericht aan bijproducten van gewassen.

q. Indien de schade is aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde diersoorten 

aan bedrijfsmatig geteelde gewassen in een kas of bedrijfsmatig gehouden landbouw

huisdieren in een stal.

r. Indien schade is aangericht aan gebouwen, installaties, bouwwerken, geoogste gewassen, 

opgeslagen voedergewassen of verpakte voedergewassen.

s. Indien schade is aangericht aan voertuigen, (lucht)vaartuigen of overige vervoermiddelen.

t. Indien, door handelingen of het nalaten daarvan door de aanvrager, de taxateur de schade 

niet meer kan taxeren.

u. Indien de aanvrager het beschadigde gewas niet meer zal oogsten.

v. Indien de aanvrager het betreffende perceel niet meer in gebruik zal nemen.

w. Indien de schade is veroorzaakt door een ziekte.

x. In andere gevallen waarin Gedeputeerde Staten oordelen dat de schade redelijkerwijs ten 

laste van de grondgebruiker behoort te blijven.
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