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De bever is het grootste knaagdier van Europa en één van de grootste knaagdieren

ter wereld. 

Bevers leven in kleine familiegroepen in de buurt van water en zijn afhankelijk van

gebieden met water en de aangrenzende bosgebieden. Dankzij natuurlijke

herkolonisatie en herintroducties heeft de bever een comeback gemaakt in de

Benelux. Ook in de Alblasserwaard heeft zich een bever familie gevestigd in en

rondom de Alblas, gemeente Molenwaard. Het is gebleken dat de bevers schade

aanrichten aan beschoeiing en begroeiing en ook aan primaire en secundaire

waterkeringen. Historisch gezien is de Alblasserwaard geen natuurlijke leefomgeving

voor bevers. Schade aan begroeiing is ook geconstateerd bij een particulier

grondbezitter.

 

Naar aanleiding hiervan heeft het CDA de volgende vragen:

1. Bent u van mening dat de Alblasserwaard geen natuurlijke leefomgeving voor bevers

is? 

 

Antwoord

De vraag of de Alblasserwaard een natuurlijke leefomgeving van de bever is, is een

kwestie van definitie. Ooit leefden er naar schatting 60 miljoen bevers in Eurazië, wat

in het begin van de 20e eeuw was teruggelopen tot ongeveer 1 .200 dieren. Toen

kwamen er uiteraard allang geen bevers meer voor in de Alblasserwaard; de vraag of

er zonder bejaging wel bevers in de Alblasserwaard zouden zijn gebleven, is nu niet

meer gemakkelijk te beantwoorden.

Na de herintroductie eind jaren ’90 heeft de bever in de afgelopen jaren de

Alblasserwaard op eigen kracht bereikt. Daarmee behoort dit gebied nu tot het

natuurlijke verspreidingsgebied van de bever. Wel is de Alblasserwaard een gebied

waar de aanwezigheid van de bever kan botsen met menselijke belangen, eerder dan

dat dat bijvoorbeeld in de Biesbosch zou kunnen gebeuren.
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 2. Indien u van mening bent dat dit het geval is, wat kunt of gaat u doen om de bever dan

in deze omgeving te weren en een definitieve vestiging te ontmoedigen?

 

Antwoord

Het staat de bewoners en ondernemers in de Alblasserwaard vrij om maatregelen te

treffen om de aanwezigheid van bevers op hun gronden te weren. Hierbij kan gedacht

worden aan het plaatsen van afrasteringen en het behandelen van bomen en struiken

met een middel dat vraat door bevers tegengaat. Verdergaande maatregelen, zoals

het vernielen van verblijfplaatsen of het vangen van bevers, zijn op dit moment niet

toegestaan.

 

3. Schade aangericht door dieren aan percelen en gewassen (faunaschade) wordt

conform de provinciale regelgeving aan bedrijven vergoed. Waarom staat deze

regeling niet open voor particulieren?

 

Antwoord

In de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland is nader uitgewerkt

welke schades onder welke voorwaarden in aanmerking komen voor een

tegemoetkoming. Deze regels zijn tot stand gekomen in afstemming met de andere

provincies. 

In de Beleidsregel is bepaald dat uitsluitend personen die hun hoofdberoep in de

landbouw hebben voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.1 Allerlei personen

kunnen schade lijden door in het wild levende beschermde diersoorten. Wij achten het

echter redelijk dat alleen personen die voor wat betreft hun inkomen (mede)

afhankelijk zijn van de beschadigde gewassen worden gecompenseerd.

 

4. Bent u bereid de faunaschade regeling open te stellen voor particuliere

grondbezitters?

 

Antwoord

Vooralsnog zien wij daar geen noodzaak toe. Schade door wilde dieren aan

particuliere eigendommen, niet zijnde bedrijfsmatige landbouwgronden, behoort naar

onze mening tot het normaal maatschappelijk risico.

 

                                                          
1 Tenzij de schade door de wolf is aangericht.
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 5. In de PS vergadering van 27 juni 2018 is besloten om de leges gemoeid met het

melden van faunaschade per 2019 af te schaffen. Is de uitvoering van dit

amendement ook van toepassing op particuliere grondbezitters?

 

Antwoord

Besloten is om de leges te restitueren in het geval dat het verzoek om

tegemoetkoming wordt toegekend. Dat is niet afhankelijk van de persoon van de

verzoeker maar dus wel van de vraag of er sprake is van bedrijfsmatige

landbouwgronden.
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