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Geachte Statenleden,

BIJ12 Faunafonds verleent namens de provincie Zuid-Holland en alle andere provincies in 

voorkomende gevallen tegemoetkomingen in de schade die wordt aangericht aan gewassen bij 

agrarische bedrijven door in het wild levende dieren. Hieronder valt ook de schade aan fruit die 

door vogels wordt veroorzaakt. Ten behoeve van de uitvoering van deze (wettelijke) taak zijn 

landelijk beleidsregels opgesteld en afgestemd in IPO-verband. In Zuid-Holland zijn deze regels 

opgenomen in de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (hierna: de 

Beleidsregel) zoals vastgesteld bij besluit van 6 december 2016. Hierbij is besloten om de

tegemoetkoming bij schade door vogels in zacht fruit en pit- en steenvruchten af te bouwen van 

de oorspronkelijke 95% naar 60% in 2015, 30% in 2016 en 0% in 2017 en verder. Deze 

afbouwregeling is landelijk afgestemd.

Naar aanleiding van diverse tegemoetkomingsbesluiten waarbij toepassing is gegeven aan 

voornoemde afbouwregeling, hebben enkele belanghebbenden bezwaar gemaakt en zijn in 

beroep gegaan. Uiteindelijk is de toepassing van voornoemde Beleidsregel getoetst in hoger 

beroep. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 mei 2018 in diverse 

uitspraken bevestigd dat een tegemoetkoming mag worden vastgesteld op 60% van de geleden 

schade en dat dit niet leidt tot een onevenredig zware last voor fruittelers. Naar het oordeel van 

de Afdeling leidt het vergoeden van 30% van de schade daarentegen wel tot een onevenredig 

zware last voor de fruittelers. 
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In lijn met de hiervoor genoemde jurisprudentie is in IPO-verband afgesproken dat de provinciale 

beleidsregels voor de tegemoetkomingen in de fruitschade zullen worden aangepast. Om die 

reden wijzigen wij de Beleidsregel. De tegemoetkoming voor schade door vogels aan fruit wordt 

vastgesteld op 60%. Wij volgen daarin het oordeel van de Afdeling dat dit niet leidt tot een 

onevenredig zware last voor fruittelers. 

Het aanpassen van de Beleidsregel heeft naar verwachting een financieel gevolg. De precieze 

omvang van dit gevolg is echter onmogelijk aan te geven omdat het hier gaat om het verlenen 

van tegemoetkomingen in de door dieren aangerichte schade. Hierbij spelen in ieder geval de 

volgende onzekere factoren een rol:

- Het is onbekend hoeveel schade er in de toekomst feitelijk zal worden aangericht door 

vogels aan fruit;

- Het is onbekend hoeveel ondernemers een verzoek tot tegemoetkoming zullen indienen;

- Het is onbekend wat de fruitprijzen zullen zijn, waarop de tegemoetkomingen zijn 

gebaseerd.

De bekostiging van BIJ12 Faunafonds vindt jaarlijks plaats door middel van een voorschot op 

basis van de begroting van BIJ12. Na afronding van ieder jaar volgt er een eindafrekening waarbij 

eventueel resterend budget wordt gerestitueerd of het tekort in rekening gebracht bij de provincie.  

De totale som van de tegemoetkomingen is niet aan een maximum gebonden en kan van jaar tot 

jaar behoorlijke schommelingen vertonen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door 

bovengenoemde factoren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
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