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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heren G. en P. van
Leeuwen van de SGP betreffende
ganzenvergoeding (d.d. 1 4-09-201 5)

Toelichtinq
ln het Algemeen Dagblad stond eind juli een artikel met als titel "Boeren zijn ontevreden over
'ganzenvergoeding"'. ln dit artikel stelt een woordvoerder van LTO Noord dat de geboden schadevergoeding
van 50 euro per hectare in de ganzenrustgebieden veel te weinig is. De woordvoerder van de provincie stelt
daar tegenover dat de schade nooit meer dan 50 euro per hectare kan zijn.

De SGP-fractie heeft de woordvoerder van LTO Noord gesproken en heeft naar aanleiding hiervan de volgende
vragen:

Heeft de provincie kennisgenomen van dit artikel en de oozaak hiervan, namelijk onrust onder
boeren uit noordwest Utrecht over de aangeboden 'ganzenschadevergoeding'?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met dit artikel en de onrust onder boeren. Om deze onrust weg te nemen zal er in oktober
gecommuniceerd worden met agrariërs die percelen hebben binnen de ganzenrustgebieden in Noordwest
Utrecht (delen van het Noorderpark en aangrenzend Vechtplassengebied), in de Lopikerwaard en langs de

Nedenijn.

2. Kan het College onderbouwen waarom een bedrag van 50 euro per hectare voldoende moet zijn?

Graag een grondige berekening op basis waarvan onomstotelijk vaststaat dat de gemiddelde

schade nooit meer is dan 50 euro per hectare.

Antwoord:
De woordvoerder van de provincie is in het artikel verkeerd geciteerd. De € 50 per hectare, waarover gesproken
wordt, komt bovenop de tegemoetkoming van de getaxeerde schade. Deze schade wordt bovendien voor 100%

vergoed. Gebruikelijk is dat de grondgebruiker een eigen risico draagt van 5%o van de door de taxateur
vastgestelde schade, met een minimum van € 250. Dit eigen risico vervalt in de rustgebieden voor de door
ganzen veroorzaakte schade. Bovendien worden er geen behandelkosten, zijnde € 300, in rekening gebracht.
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Utrechtse grondgebruikers, die in het winterseizoen binnen de rustgebieden schade hebben geconstateerd en
daaruoor een verzoekschrift bij het Faunafonds hebben ingediend, ontvangen per schadehectare een
vergoeding van € 50,00. Grondgebruikers in het rustgebied dat aangewezen is voor de brandgans ontvangen
daarboven nog € 16,66 extra per schadehectare omdat de beperkingen in dit gebied tot 1 mei gelden. De
maximale vergoeding kan daarmee uitkomen op € 66,66 per schadehectare. Voordat de vergoeding betaald
kan worden, dient de grondgebruiker aan een aantal formaliteiten te voldoen, waaronder de ondeftekening van
de zogenaamde de-minimisverklaring. De benodigde formulieren ontvangt de grondgebruiker per post van het
Faunafonds namens de provincie Utrecht.

De vergoeding komt vaak neer op compensatie van inkomstenderving van de zogenaamde eerste
snede gras (die overigens het meeste waard is). Door het plattrappen, bemesten en uittrekken
van graspollen ontstaat er ook (vervolg)schade (en derhalve inkomstenderving) aan de aan de
tweede en derde snede. ls het college zich hiervan bewust? ls het College bereid om, mede
gezien bovenstaande, de vervolgschade eveneens te vergoeden. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, het College is zich bewust van de zorg bij agrariërs over zogeheten vervolgschade en verslemping. Over
deze schade zijn landelijke afspraken gemaakt, die inhoudelijk neerkomen op het niet vergoeden van deze
schade. Het Faunafonds raadt ook af deze schade te vergoeden.
Echter, naar aanleiding van eerdere communicatie fussen gedeputeerde Krol, ambtenaren van de provincie
Utrecht, afgevaardigden van LTO Noord en een aantal veehouders die veruolgschade constateren als gevolg
van het rustgebied, heeft erreeds een gesprek plaatsgevonden op het bedrijfvan een van de betrokken
veehouders, waarin deze problematiek besproken is. De uitkomst van dit gesprek was dat er bekeken wordt of
er een pilot kan plaatsvinden, waarmee de aard en omvang van de problematiek inzichtelijk kan worden
gemaakt. Een voorstel voor zo'n pilotonderzoek zal mede op basis van door de betreffende veehouders
aangedragen informatie worden opgesteld. lndien een pilot onderzoek zinvol blijkt al deze nog de komende
winter worden gestart.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,

3

2


