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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
het door de colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies
gezamenlijk ingenomen standpunt naar aanleiding van het advies van de
Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.
Aanleiding
Gedeputeerde Staten zijn sinds 1 januari 2017 op grond van de Wet
natuurbescherming bevoegd tegemoetkoming in faunaschade te verlenen en in
dat kader beleidsregels vast te stellen. Bij de decentralisatie hebben provincies
uitgesproken bij de uitvoering van deze bevoegdheden één lijn te willen trekken.
Begin 2017 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf
provincies de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MArF) ingesteld. De
MArF adviseert Gedeputeerde Staten over het voorkomen en bestrijden van
faunaschade. De MArF bestaat uit leden vanuit de jacht, landbouw,
natuurbescherming, dierenbescherming en wetenschap onder leiding van een
onafhankelijk voorzitter.
In december 2018 heeft de MArF het advies ‘Verbinden en vernieuwen, naar een
nieuwe balans tussen preventie en vergoeding’ uitgebracht. Dit advies bestrijkt de
gehele trits ‘voorkomen – bestrijden – betalen’ en bestaat uit twee lijnen:
1. een meer gebiedsgebiedsgerichte aanpak, en
2. meer focus op preventie en in dat kader een nieuwe systematiek voor
het verlenen van tegemoetkoming in faunaschade ontwikkelen.
Naar aanleiding van dit advies hebben de colleges van Gedeputeerde Staten in
december 2019 in de IPO-Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland een
gezamenlijk standpunt ingenomen waarover wij uw Staten graag informeren.
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Kernboodschap
1. Provincies onderschrijven dat zij een gebiedsgerichte aanpak goed kunnen
faciliteren
De MArF doet de aanbeveling een planmatige, integrale aanpak op
gebiedsniveau te faciliteren, in lijn met het Faunabeheerplan en zorg te
dragen voor de kwaliteit van het gebiedsproces. De MArF pleit hierbij ook
voor een proactief en op alle schaalniveaus samenhangend beheer.
De provincies onderschrijven dat zij een planmatige, integrale aanpak op
gebiedsniveau goed kunnen faciliteren. Dat past bij de rol en het
schaalniveau waarop provincies werken. Provincies willen er wel voor waken
om niet op de stoel van de Faunabeheereenheden te gaan zitten die het
planmatig faunabeheer op provinciaal niveau coördineren. Wat betreft het
landelijke schaalniveau, vinden provincies dat slechts in bepaalde gevallen
landelijke afstemming nodig is; uitgangspunt is dat de aanpak op provinciaal
of regionaal niveau uitgevoerd wordt.
2.

Provincies willen een nieuwe tegemoetkomingssystematiek voor faunaschade
eerst testen
Volgens de MArF bevat het huidige uitvoeringsbeleid voor faunaschade
onvoldoende positieve prikkels om schade te voorkomen, is het
onvoldoende consistent en valt er nog winst te behalen door meer focus te
richten op het voorkomen van schade aan de voorkant in plaats van het
verlenen van tegemoetkoming van schade achteraf. De MArF adviseert
daarom een nieuwe tegemoetkomingssystematiek voor faunaschade te
ontwikkelen met meer prikkels om faunaschade te voorkomen. Aanbeveling
van de MArF is om de huidige tegemoetkomingsregeling van inhouding van
een eigen risico op de getaxeerde schade (het kortingsmodel) te vervangen
door een regeling gebaseerd op het normaal maatschappelijk risico op
schade (het drempelmodel).
Provincies staan positief tegenover dit advies, maar hebben gezamenlijk
besloten een mogelijk nieuwe tegemoetkomingssystematiek eerst te willen
testen.

Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
BIJ12 zal het in december 2019 gezamenlijk ingenomen standpunt zoals
hierboven beschreven op haar website plaatsen.
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LTO Nederland en de Dierenbescherming hebben in september c.q. november
een brief gestuurd aan IPO met een reactie op het advies van de MArF. Kern van
deze brieven is dat verzocht wordt om bij het vaststellen van een IPO-standpunt
over het MArF-advies de door de MArF voorgestelde drempelsystematiek verder
uit te (laten) werken, te testen in een praktijkproef en bij deze verdere uitwerking
de adviezen van Dierenbescherming en LTO mee te laten wegen.
Vervolg
De provincies hebben BIJ12, die namens de provincies uitvoering geeft aan de
tegemoetkomingsregeling, opdracht gegeven om samen met provincies de door
de MArF voorgestelde drempelsystematiek uit te laten werken en deze te testen
in een praktijkproef om te bezien hoe wijzigingen uitwerken.
Deze uitwerking en praktijkproef zullen naar verwachting geheel 2020 duren.
Mede op basis hiervan kan vervolgens beoordeeld worden of een praktisch
uitvoerbare, transparante, consistente systematiek met prikkels voor preventie en
bestrijding haalbaar is, alvorens deze in te voeren. Dit is in lijn met het advies van
de MArF om ruim de tijd te nemen voor invoering van een mogelijk nieuwe
tegemoetkomingssystematiek.
Bijlagen
-

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (06) 52 79 43 01, hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw S. Kardon, (06) 52 79 43 36, skardon@brabant.nl.

3/3

11 februari 2020
Documentnummer

GS: 4647987
PS: 4653912

