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DATUM 17-1-2022 

AAN Commissie RGW / PS 

VAN Gedeputeerde Huib van Essen 

ONDERWERP Schriftelijk antwoord vervolg rondvraag CU Goudjakhals t.b.v. RGW 19-01-2022 

De fractie van de ChristenUnie heeft ten bate van de RGW-commissie van 19 januari 2022 een rondvraag gesteld 

over de goudjakhals. Daarop is op 20 december jl., ter voorbereiding van de commissievergadering, een schriftelijke 

beantwoording gestuurd. Naar aanleiding daarvan heeft de ChristenUnie een vervolgvraag gesteld. Hieronder vindt 

u onze beantwoording van die vervolgvraag:  

 

Vervolgvraag: 

We hebben begrepen dat het nog wel even kan duren voordat de landelijke regeling af is. Onze fractie vindt dat we 

er alles aan moeten doen om te voorkomen dat een veehouder te maken krijgt met een faunaschade die niet 

vergoed kan worden omdat we als overheid te laat zijn met onze regeling. We hebben begrepen dat de provincie 

Gelderland een eigen regeling heeft gemaakt. Is het mogelijk om op korte termijn deze regeling voor de provincie 

Utrecht te kopiëren?  

 

Antwoord: 

Zoals in ons eerdere schriftelijke antwoord uiteengezet is er nu geen wettelijke grondslag in de Wet 

natuurbescherming voor een regeling tegemoetkoming schade voor de Goudjakhals. Het IPO heeft de minister van 

LNV in januari 2019 verzocht om de soort te beschermen waarmee de soort ook onder de tegemoetkomingsregeling 

bij schade zou komen te vallen. Namens de minister is in maart 2019 aangegeven dat dit niet meer onder de Wet 

natuurbescherming zou gebeuren maar dat pas aan het voorstel tegemoet gekomen kon worden als de 

Omgevingswet van kracht werd en het opgenomen kon worden in het Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

Daarnaast is in interprovinciaal verband met de overname van het faunafonds als onderdeel van het 

Bestuursakkoord LNV-IPO afgesproken om de op basis van de Wet Natuurbescherming vastgestelde beleidsregels 

tegemoetkoming faunaschade op gelijke wijze te hanteren uit het oogpunt van uniformiteit en rechtsgelijkheid 

(Beleidskader Wet natuurbescherming pag. 54, PS 12-12-2016). We kunnen toezeggen dat we de goudjakhals 

opnieuw zullen agenderen in de IPO werkgroep Natuurwetgeving om na te gaan of er steun is bij de andere 

provincies om de minister van LNV opnieuw te vragen de Goudjakhals onder de bescherming van artikel 3.10 Wnb 

te brengen waardoor voor de verschillende provincies een wettelijke grondslag ontstaat om voor deze soort 

tegemoetkomingen te verstrekken.    

 

Tenslotte blijkt uit navraag bij Gelderland dat om hiervoor genoemde redenen er geen regeling is. Vanwege het 

incident met een Goudjakhals in de Ooijpolder in 2019 heeft deze provincie op eigen initiatief besloten dat de 

schapenhouder in kwestie niet de dupe mag worden van het ontbreken van die grondslag en heeft voor dat 

specifieke geval uit anderen hoofde schade vergoed. Wij kiezen er voor om eerst de wettelijke grondslag te regelen 

alvorens in IPO-verband te gaan investeren in een draaiboek en nieuwe regeling. Ook omdat de aanwezigheid van 

de goudjakhals in Nederland, voor zover bekend, heel laag is.        


