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Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: tegemoetkoming preventie wildschade

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10juli 2017, gelezen hebbende de
Kaderbrief 2018-202 1,

constaterende dat:

• er ieder jaar meer wildschade wordt uitgekeerd aan boeten en tuinders en de Kaderbrief voor de
komende jaren een flinke stijging voorziet;

• boeren en tuinders steeds meet en intensievere maatregelen moeten nemen om schade te
voorkomen of te verminderen;

• er op dit moment geen goedgekeurd Faunabeheerplan is, waardoor wildschade verder toeneemt
en onnodig meet weidevogelkuikens sterven als gevolg van ptedatie;

• er op dit moment geen landelijke, noch provinciale, noch gemeentelijke tegemoetkoming is in de
kosten van preventieve maatregelen door boeren en tuinders ter voorkoming van wildschade, die
de noodzaak tot faunabeheer mogelijk kan verminderen;

• voor de vergoeding van wildschade door de provincie preventieve maatregelen als voorwaarde
worden gesteld;

van mening zijnde dat:

• de huidige schaderegeling voldoet als compensatieregeling, maar er daarnaast meer aandacht
nodig is voor het ondersteunen van preventieve maatregelen

• het beheer van wildpopulaties achterblijif door het huidige (gebrek aan) beleid en een
onwenselijke toename aan wildschade ontstaat;

• het wenselijk is te investeren in maatregelen ter preventie van schade (voorkomen is beter dan
genezen) in het bijzonder op de percelen die “schadegevoelig” zijn;

• een tegemoetkoming in preventieve maatregelen op korte en lange termijn bijdraagt aan
schadevermindering;
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overwegende dat:

• de provincies nu via het IPO gaan inzetten op een landelijk advies voor gecoördineerd en
gebiedsgericht preventiebeleid in samenwerking met de door de provincies ingestelde
maatschappelijke adviesraad faunaschade;

• de Provincie Noord-Holland hierin een groot belang heeft vanwege het hoogste aantal
schademeldingen van Nederland1;

verzoeken het College:

• vaart te zetten via het lPO achter het onderzoek naar regelgeving voor gecoördineerd en

gebiedsgericht beleid voor faunabeheer met daarin een tegemoetkoming aan boeren- en tuinders

ten behoeve van het nemen van preventieve maatregelen tegen wildschade;

• P5 regelmatig (minimaal elk kwartaal) te informeren via de commissie over de voortgang van dit
onderzoek;

en gaan over tot de orde van de dag.
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bron: https:www.faunaschade.nl


