Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Anton Geluk en Rinus van 't Westeinde (CDA) ingevolge artikel 44
reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland nummer 088.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Zwanen- en ganzenoverlast

Antwoorden van gedeputeerde staten:

(ingekomen 18 mei 2016)

V1.2

statenstukken

1.

Is het college het met het CDA eens
1.
dat de hoogte van het behandelbedrag
geen belemmering mag zijn voor het
aanvragen van schadevergoeding en
dat de provincie de behandelbedragen
over 2015 in ieder geval geheel of gedeeltelijk terug dient te betalen wanneer blijkt dat de tegemoetkomingen
van het Rijk in 2015 hoger waren dan
de uitgekeerde schadevergoedingen?

Nee. Het behandelbedrag is bewust ingevoerd om een drempel op te werpen voor
zeer lage tegemoetkomingsverzoeken.
Voor het vaststellen en uitkeren van tegemoetkomingsverzoeken in faunaschade
moeten kosten worden gemaakt. Het laten
vaststellen van het schadebedrag door een
onafhankelijk en deskundig taxatiebureau
en de administratieve afhandelingen kosten geld. In de praktijk bleek dat de uiteindelijk geleden schade in veel gevallen lager was dan de kosten die moesten worden gemaakt om de schade vast te stellen
en af te handelen. Om die reden is er een
behandelbedrag ingesteld. Agrariërs betalen nu de helft van de kosten die gemoeid
zijn met het afhandelen van schadeverzoeken. In het eerste jaar dat deze behandelkosten zijn ingevoerd is gebleken dat er
slimmer wordt ingediend. Afzonderlijke
schadegevallen worden nu meer gebundeld aangevraagd waardoor de uitvoeringskosten dalen.
Kenmerk van de uitgaven schadetegemoetkomingen is dat zij een zeer grillig
karakter hebben. Het ene jaar zijn ze torenhoog, het andere relatief laag. Dit komt omdat veel en wisselende factoren hier
invloed op hebben: het weer, de marktprijzen van dat jaar, aantallen aanwezige dieren. In de begroting wordt uitgegaan van
een gemiddelde. Het kan dus zijn dat er
het ene jaar wat over is maar een ander
jaar zal er een tekort zijn.
De bijdragen van het Rijk voor uitvoering
van de gedecentraliseerde natuurtaken is
niet gelabeld. Van een tegemoetkoming
van het Rijk voor schade-uitkeringen is
geen sprake. De uitgaven van de provincie
zijn door de staten vastgesteld in de begroting en het Bestedingenplan. Binnen deze
post wordt over- en onderbesteding opgevangen. Een structureel overschot is hier
(helaas) niet aan de orde.

2.

Is het college bekend met het gegeven 2.
dat er dit jaar door Staatsbosbeheer
geen en/of minder nest preventie is uitgevoerd (prikken van eieren) waardoor
de populatie jonge ganzen is toegenomen?

Nee.

3.

Welke acties gaat het college onderne- 3.
men om er voor te zorgen dat er de
komende jaren wel nestpreventie door
Staatsbosbeheer plaats gaat vinden?

Met de partijen in de Faunabeheereenheid
Zeeland zijn afspraken gemaakt over het
terugdringen van de populatie(s) van ganzen. Dit om economische schade terug te
dringen. Daarbij staan bedrijven en uitvoerende organisaties diverse maatregelen ten
dienst waarvoor door de provincie de benodigde ontheffingen zijn verleend. Nestpreventie is er daar één van.
Het is aan de uitvoerders zelf om een
keuze te maken uit de verschillende maatregelen. De provincie gaat daarin niet sturend optreden.
Met de partijen zijn doelen bepaald: het terugdringen van de economische schade
door middel van populatiereductie. Wij zullen de partijen houden aan deze doelen.

4.

Wat gaat het college verder ondernemen om de financiële schade voor
grondeigenaren in de toekomst te beperken?

De Provincie zet in op preventie van
schade. Daartoe zijn de afspraken zoals bij
vraag 3 vermeld ook met de betrokkenen
gemaakt.
Het uittrekken van extra financiële middelen voor schadetegemoetkomingen is, gelet op de huidige financiële positie van de
provincie, niet mogelijk. Bij de behandeling
van de Voorjaarsnota en het daarin gebaseerde 0-based uitgangspunt, is dit onlangs nog in uw Staten bevestigd.

4.
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