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Geachte leden van het Interprovinciaal Overleg, Gedeputeerde Statenleden, Provinciale Statenleden,
Voor de Nederlandse Melkveehouders Vakbond is het behandelbedrag van 300,- bij faunaschade al langere tijd een doorn in het oog.
Agrari rs moeten dit bedrag betalen als zij een verzoek tot een tegemoetkoming voor faunaschade indienen.
Behandelbedrag
Het behandelbedrag legt een volstrekt onrechtvaardige last bij agrarische ondernemers. Deze regeling, geeft extra financi le lasten en worden
gestapeld boven op het eigen risico van 250,De agrari rs nemen al een heel groot deel van de faunaschade voor hun eigen rekening.
Uit onderzoek van CLM over de periode 2008-2010 blijkt dat de geschatte faunaschade
96 miljoen euro per jaar is. (bron: rapport CLM 813).
Daarvan wordt 22 miljoen euro vergoed door middel van tegemoetkomingen door het Faunafonds. Verder komt 74 miljoen euro voor eigen
rekening van de grondgebruikers. Dit noemt men, eigen risico.
Inzichtelijkheid faunaschade
Het behandelbedrag geeft agrari rs een belemmering om faunaschade te melden en een verzoek voor een tegemoetkoming in te dienen.
Hierdoor zijn de afgelopen jaren het aantal meldingen teruggelopen.
Wanneer faunaschade niet gemeld wordt heeft dat gevolgen voor een goed inzichtelijk faunabeleid.
Meldingen zijn belangrijk. Meten is weten!
\qjDe meldingen worden op uniforme wijze verzameld om een goed beeld van de verspreiding van dieren en schade door Nederland te krijgen.
Bovendien geeft dat een sneller beeld van waar de overlast toeneemt, zodat er op tijd, de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Hier
kunnen beleidsmakers dan op anticiperen. Een win-win situatie dus.
Verzoek
De NMV verzoekt u om het behandelbedrag in alle provincies af te schaffen.
Deze brief zullen we ook sturen aan alle leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van alle provincies van Nederland, zodat zij
kennis kunnen nemen van onze inbreng over het behandelbedrag bij faunaschade.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Harm Wiegersma (voorzitter)
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Betreft: behandelbedrag faunaschade
Geachte leden van het Interprovinciaal Overleg,
Voor de Nederlandse Melkveehouders Vakbond is het behandelbedrag van € 300,- bij faunaschade al
langere tijd een doorn in het oog. Agrariërs moeten dit bedrag betalen als zij een verzoek tot een
tegemoetkoming voor faunaschade indienen.
Behandelbedrag
Het behandelbedrag legt een volstrekt onrechtvaardige last bij agrarische ondernemers. Deze regeling,
geeft extra financiële lasten en worden gestapeld boven op het eigen risico van € 250,De agrariërs nemen al een heel groot deel van de faunaschade voor hun eigen rekening.
Uit onderzoek van CLM over de periode 2008-2010 blijkt dat de geschatte faunaschade
96 miljoen euro per jaar is. (bron: rapport CLM 813).
Daarvan wordt 22 miljoen euro vergoed door middel van tegemoetkomingen door het Faunafonds.
Verder komt 74 miljoen euro voor eigen rekening van de grondgebruikers. Dit noemt men, eigen risico.
Inzichtelijkheid faunaschade
Het behandelbedrag geeft agrariërs een belemmering om faunaschade te melden en een verzoek voor
een tegemoetkoming in te dienen. Hierdoor zijn de afgelopen jaren het aantal meldingen teruggelopen.
Wanneer faunaschade niet gemeld wordt heeft dat gevolgen voor een goed inzichtelijk faunabeleid.
Meldingen zijn belangrijk. Meten is weten!
De meldingen worden op uniforme wijze verzameld om een goed beeld van de verspreiding van dieren en
schade door Nederland te krijgen. Bovendien geeft dat een sneller beeld van waar de overlast toeneemt,
zodat er op tijd, de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Hier kunnen beleidsmakers dan op
anticiperen. Een win-win situatie dus.
Verzoek
De NMV verzoekt u om het behandelbedrag in alle provincies af te schaffen.
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Deze brief zullen we ook sturen aan alle leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van alle
provincies van Nederland, zodat zij kennis kunnen nemen van onze inbreng over het behandelbedrag bij
faunaschade.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Harm Wiegersma (voorzitter)
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