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AAN Provinciale Staten  

VAN Gedeputeerde Bart Krol 

DOORKIESNUMMER 030-2583297  

ONDERWERP 

Toezegging aan Provinciale Staten in vergadering van 7 juli 2014 bij het onderwerp 
Voorjaarnota. 2014. Het geven van een reactie op de aanbevelingen uit het rapport ”De 
economische aspecten van het Faunafonds in Nederland” opgesteld door de 
Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Partij van de Dieren.  

 

Geachte Statenleden, 

 

Begin dit jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Partij van de Dieren onderzoek gedaan naar 

de efficiëntie en effectiviteit van het huidige Faunafonds. De primaire taak van het Faunafonds is dat het in 

opdracht van de provincies tegemoetkomingen verstrekt in de schade veroorzaakt door beschermde diersoorten 

aan hoofdzakelijk de landbouw. Van belang hierbij is dat de taken van het Faunafonds nu worden uitgevoerd 

onder de paraplu van de provincies.  

 

Op 13 maart 2014 ontvingen Gedeputeerde Staten de reactie van het Faunafonds op het rapport en het 

persbericht. Deze brief heb ik aan dit memo gehecht. Het Faunafonds concludeert onder andere dat op basis van 

rapport niet de conclusie kan worden getrokken dat het Faunafonds inefficiënt en niet effectief zou zijn. Voorts 

constateren ze dat het persbericht verder strekkende conclusies bevat dan het rapport. Ik kan heel ver meegaan 

in hun reactie. 

 

U vraagt van mij vooral een reactie op de beleidsaanbevelingen in het rapport. De aanbevelingen zijn in principe 

voor alle provincies op gelijke wijze van belang omdat ze raken aan de beleidsmatige en financiële 

uitvoeringtaken van het Faunafonds. Daarom is er weinig regionale beleidsvrijheid, vooral bij de financieel 

gerelateerde aanbevelingen 1 en 4. Op deze aanbevelingen ga ik daarom hier niet verder in. Deze zaken zullen 

zo nodig via de interprovinciale besluitenlijn (BACVP) op de agenda komen. Omdat de aanbeveling 2 en 3 ook 

raken aan het provinciale beleid staat mijn antwoord cursief onder de tekstpassages.  

 

Uit het rapport ”De economische aspecten van het Faunafonds in Nederland”, paragraaf 6.2: 
 
6.2 Beleidsaanbevelingen 

1. Een economisch optimaal beleid ten aanzien van schade aan de landbouw door beschermde inheemse 
diersoorten kan alleen worden gerealiseerd wanneer rekening wordt gehouden met de wederzijdse effecten van 
faunabeheer ten aanzien van de schade aan de landbouw en van bestrijding van de schade door de landbouw 
ten aanzien van de fauna. Faunabeheer heeft daardoor grotere maatschappelijke baten dan alleen die voor 
natuurbeheer, terwijl de bestrijding van de schade door de landbouw met grotere maatschappelijke kosten 
gepaard gaat dan die van de sector zelf. In het Nederlandse beleid is een dergelijke integrale analyse niet te 
vinden, wat economisch inefficiënt is. 
 
2. Faunabeheer zou daarom naast natuurbeheer meer gericht moeten zijn op het voorkomen van schade van in 
het wild levende dieren aan de landbouw. Daarbij valt te denken aan het uitrasteren van landbouwgebieden, 
wildwallen en -greppels graven, prikkelhagen aanplanten, hekken plaatsen langs wegen door natuurgebieden en 
daar de maximumsnelheid verlagen tot 60 kilometer per uur, zoals onlangs door Natuurmonumenten is 
voorgesteld. (Trouw, 17 december 2013). 
 
Antwoord 
Waar mogelijk worden genoemde alternatieve methoden al ingezet om schade te voorkomen. Ik noem 
bijvoorbeeld het in rasteren van nieuwe (Rijks)wegen om dieren naar ecoducten te leiden, het minder 
aantrekkelijk maken van percelen als foerageergebied, denk aan Schiphol, het afsluiten van wegen voor auto’s 
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(bijv. NPUH). Op dit punt moet men wel reëel blijven. Zo mag het bijvoorbeeld niet ten koste gaan van een 
verhekking van landschapsschoon. 

 
3. Zowel bij de preventie- en bestrijdingsmaatregelen van de landbouwschade door natuurbeheer als door de 
landbouw heeft structurele maatregelen op termijn een groter effect met betrekking tot het terugdringen van de 
schade dan symptoombestrijding op korte termijn. Een recent voorbeeld hiervan is het pleidooi van de 
Dierenbescherming Afdeling Friesland voor meer duurzame bestrijdingsmethoden van ganzenoverlast (Friesch 
Dagblad, 2014). Ganzen veroorzaken volgens Guldemond e.a. (2013) de meeste schade aan de landbouw. Met 
het sneuvelen van het landelijk ganzenakkoord eind 2013 vreest de Dierenbescherming dat provincies nu groen 
licht gaan geven voor het afschieten van ganzen, ook in de wintermaanden. Er wordt betoogd dat afschot alleen 
op korte termijn effect resulteert, omdat hierdoor meer ruimte komt voor jonge ganzen waardoor de populatie 
weer toeneemt. Het gevaar daarvan is dat men volgend jaar weer wordt geconfronteerd met hetzelfde probleem. 
In plaats daarvan pleit de Dierenbescherming Afdeling Friesland voor meer duurzame alternatieven om de 
schade terug te dringen. Een overzicht daarvan is te vinden in een notitie van de Dierenbescherming (2011). 
 
Antwoord: 
Gedeputeerde Staten gaat voor breed gedragen winterrust van 1 november tot 1 maart. Daarnaast vinden 
Gedeputeerde Staten dat alternatieve maatregelen waar mogelijk zeker moeten worden benut, maar dat deze 
pas echt effectief zullen zijn, reagerend op het voorbeeld, zodra de populatieomvang van de jaarrond verblijvende 
ganzen qua aantal en schade is teruggebracht tot de afgesproken niveaus in lijn met het Ganzenakkoord.  
 
4. In een aantal andere landen, waaronder Canada, is de compensatieregeling voor landbouwschade gebaseerd 
op kostendeling, waarbij het risico van schade gelijk is verdeeld tussen de landbouw en de overheid. In de 
Nederlandse compensatieregeling geldt sinds 2006 een beperkt risico van 5% van de schade. Hoe dit eigen risico 
percentage is onderbouwd is onduidelijk. Bij een kostendeling zou een eigen risico van 50% meer in de lijn der 
verwachtingen liggen. 
 
 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Krol 

 

 

 

Bijlage: Reactie van het Faunafonds op het Rapport en persbericht 


