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Geen

Geachte heer Van Leeuwen,

Toelichtinq:
Op 12 september heeft u namens uw fractie vragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State op 9 mei

2O1B naar aanleiding van berichtgeving op RTV Utrecht met het vezoek om het faunaschadebeleid op de

uitspraak aan te passen. De rechter oordeelt dat de redenering dat de schade tot het normale

ondernemersrisico behoort onjuist is. Het wordt billijk geacht om 60% van de schade uit te keren, 0% is

onredelijk. Door middel van deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. ls het college op de hoogte van de aangehaalde uitspraak van Raad van State?

Antwoord:
Ja, we zijn op hoogte van deze uitspraak.

2. Waarom is het beleid nog niet aangepast naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak?

Antwoord:
De Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 worden op 25 september 2018 gewijzigd

en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 vastgesteld en onze werkorganisatie Bij12, unit

Faunafonds krijgt de instructie om de fruittelers die tijdig een bezwaar hebben ingediend over de jaren

2016 en 2017 tegemoet te komen. Daarmee is invulling gegeven aan de uitspraak van de Raad van

State. De voorbereiding duurde wat langer vanwege het zomerreces en we wilden tegel'tjkertijd motie

67 d.d. 9-7-2018 "Schade eerlijk delen" meenemen.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

3. Wanneer kunnen we aanpassing van het beleid uiterlijk verwachten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2
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