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Motie ‘Compensatie behandelbedrag Faunafonds’
Van Statenleden Geluk, van Burg en Rijksen,
Ontvangen 1 5 juli 2016
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 15juli,
Constaterende dat
Zeeuwse boeren forse schade ondervinden als gevolg van onder andere vraat door ganzen
aan gewassen;
Alleen vraatschade wordt gecompenseerd en geen gevolgschade zoals structuurschade aan
de grond;
Het Faunafonds per schadeverzoekschrift een behandelbedrag van €300,- hanteert.
-

-

-

Overwegende dat
Veel Zeeuwse agrariërs de geleden schade niet melden omdat de mogelijke vergoeding niet
opweegt tegen de administratieve lasten en de investering van eigen geld (behandelb cra
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n zijn geheel te compenseren.
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over tot de orde van de dag.

Geluk
CDA
.

J.J. van Burg
SGP
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M. Rijksenlokj/Z
ChristenUnieJ

Toelichting:
Agrariërs dienen behandelingskosten, het zogenaamde behandelbedrag, te betalen bij het indienen
van een schadeclaim bij het Faunafonds. Het behandelbedrag is ingevoerd op 1 oktober 2014 om er
voor te zorgen dat het aantal “onnodige” claims zou dalen. Vanuit het ambtelijk apparaat werd
verondersteld dat er binnen de agrarische sector sprake zou zijn van een zogenaamde ‘claimcultuur’.
In de praktijk bleek hiervan geen sprake te zijn. Het invoeren van het behandelbedrag heeft niet geleid
tot een noemenswaardige afname van het aantal schadeclaims of een daling van het geclaimde
schadebedrag. Vooral ook omdat agrarische ondernemers opzien tegen de bijbehorende
administratieve rompslomp. Kleine schades worden daardoor vrijwel niet gemeld.
Wij vinden dat deze behandelbedragen aan de getroffenen, net zoals in Limburg, terugbetaald dienen
te worden, mede gezien er per schade al sprake is van een eigen risico (eigen risico per bedrijf
bedraagt 5% met een minimum van € 250,-). Dit eigen risico draagt bij aan het beperken van het
aantal “onnodige claims”.
Actief beheer van bijvoorbeeld de ganzenpopulatie om schade aan gewassen op voorhand te
voorkomen heeft onze voorkeur en is een goed middel om te zorgen voor een daling van de
geclaimde schade. Wanneer ondanks actief beheer toch nog schade optreedt, dient deze schade
volledig betaald te worden en dienen agrariërs geen verdere belemmeringen te ondervinden bij het
indienen van hun schadeclaims (Het totaal aan schade-uitkeringen in 201 5: 208 met een totaalbedrag
van € 755.077).
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