Aan de statenleden van Provincie Zeeland.

Betreft verordening leges
Kruiningen, 06 December 2018
Geachte mevrouw, heer,
Onthutst hebben wij kennis genomen van de nieuwe legesverordening. Hierin is opgenomen
dat de leges voor het verkrijgen van een ontheffing tot vangen of doden van een dier ter
voorkoming van schade wordt verhoogd van Euro 750,-- naar Euro 1.450,--. In onze ogen was
Euro 750,-- al exorbitant hoog, een verhoging naar Euro1.450,-- is onacceptabel.
De individuele grondgebruiker wordt hierdoor ernstig gedupeerd. Als deze te maken krijgt
met schade veroorzaakt door een diersoort waarvoor geen ontheffing op voorhand
beschikbaar is bij de Faunabeheereenheid is hij veroordeeld tot het aanvragen van een
individuele ontheffing met voornoemde kosten. Voorbeelden zijn het vangen van kauwen met
behulp van een vangkooi (boomgaarden), schade door ree, brandgans, holenduif e.d.
Met het invoeren van de verplichting om 1.450,-- Euro aan leges te betalen zal de ambitie om
een ontheffing aan te vragen reduceren tot nagenoeg NUL. Daar komt nog bij dat de
behandeltijd kan oplopen tot dertien weken, waardoor het niet eens zeker is of de
grondgebruiker zijn ontheffing op tijd zal krijgen. In de tussentijd zal de schade oplopen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming van het Faunafonds moet de
grondgebruiker er alles aan gedaan hebben om (verdere) schade te voorkomen. Daar hoort
ook bij het aanvragen van de ontheffing. Het niet aanvragen van een ontheffing levert voor de
grondgebruiker een afwijzing op voor zijn tegemoetkoming in de schade. Met andere
woorden, om in aanmerking te komen voor schadevergoeding is de grondgebruiker verplicht
Euro 1.450,-- aan leges te betalen voor een ontheffing, waarbij niet is gegarandeerd, dat de
ontheffing wordt verleend. Dus wordt er 1450,00 euro betaald en komt er niets voor terug.
Als het voor de provincie de bedoeling is om in de toekomst geen tegemoetkomingen in de
schade te hoeven betalen dan lijkt dit met het invoeren van voornoemde leges te gaan slagen.
Wij verwachten niet dat een grondgebruiker deze drempel nog zal willen gaan nemen.
Ook voor de FBE zal dit grote gevolgen hebben. Immers grondgebruikers gaan geen
ontheffingen meer aanvragen. Tegemoetkomingen in de schade aanvragen heeft dan ook geen
zin meer en taxaties van schade zullen ook niet meer plaatsvinden. Daarmee zal op termijn de
noodzaak om faunabeheerplannen te schrijven ter onderbouwing van ontheffingen ook
verdwijnen. Immers zonder schadehistorie zullen aangevraagde ontheffingen in rechterlijke
procedures geen stand houden.
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Kortom, de gevolgen zijn enorm niet alleen op korte termijn maar vooral ook voor de
toekomst.
Los van bovenstaande bezwaren wijkt de provincie Zeeland met dit beleid ook nog eens
enorm af van wat er in de andere provincies gebeurd.
Een rondje provincies levert de volgende informatie ter vergelijk.
Groningen
€ 300,- (geldt niet als aanvraag door FBE wordt ingediend)
Friesland
€ 112,Drenthe
€ 266,76
Overijssel
€ 931,- (geldt niet als aanvraag door de FBE wordt ingediend, alle
aanvragen lopen via de FBE)
Gelderland
€ 400,- (geldt niet voor de FBE en de WBE’s, alle aanvragen lopen
via de FBE)
Flevoland
0
Utrecht
0
Noord-Holland
0
Zuid-Holland
€ 1800,- (geldt niet voor de FBE, alle ontheffingsaanvragen lopen
via de FBE)
Noord-Brabant
€ 2380,- (geldt niet voor de FBE, alle ontheffingsaanvragen lopen
via de FBE)
Limburg
0
Zeeland
€ 1450,- geldt voor iedereen
Bovenstaande uitleg geeft denken wij duidelijk aan hoeveel ongewenste en structuur
verstorende effecten dit legesbeleid zal hebben. Ook het vergelijk met de aanpak van andere
provincies opent wellicht de ogen.
De consequenties van deze legesverhoging zijn enorm en hebben gevolgen voor de
grondgebruiker en het natuurbeheer via provincie en FBE.
Wij roepen u als statenlid dan ook nadrukkelijk op om op basis van bovenstaande uw
beslissing te heroverwegen.
Voor een toelichting ben ik uiteraard graag beschikbaar. U kunt mij mailen op
of bellen naar
Met vriendelijke groeten,
WBE Reimerswaal
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