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Motie Schade eerliik delen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018,

constaterende dat

agrariërs een behandelbedrag van €300,- moeten betalen voor het in behandeling nemen

van een aanvraag voor tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door beschermde

vogels of dieren,

agrariërs toenemende problemen hebben met de alsmaar groeiende wildpopulatie in onze

provincie,

de Provinciale Staten van Gelderland deze premie onlangs hebben omgezet in een

statiegeldregeling,

overwegende dat

de €300,- proceskosten vergezeld gaan met €250,- eigen risico en een minimum

schadebedrag van €50,- en de agrariërs dus het risico lopen alleen maar geld kwijt te raken

door hun melding,

er op deze manier geen eerlijk beeld meer is van de schade,

de schade een direct gevolg is van het beschermingsbeleid van de overheid,

de agrariërs de schade dus zelf niet kunnen afwenden,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten op:

bij de behandeling van de begroting met een voorstel te komen om de €300,- proceskosten

om te zetten in een statiegeldregeling,

En gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekend door

PvdA PVV

van euwen D c.de Mevr. E. J. Broere



Toelichting: ln2074 werd een behandelbedrag van €300,- ingesteld, die betaald zou moeten worden
bij het aanvragen van een tegemoetkoming voor wildschade. De achterliggende reden is helder:
grondgebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade aan hun gewassen. De

praktische uitwerking van die verantwoordelijkheid wordt echter door het beleid van de provincie
belemmerd. De dieren die schade aanrichten zijn immers door ons provinciale beleid beschermd.
Door deze bescherming neemt de schade steeds verder toe. Aangezien deze schade dus rechtstreeks
is terug te leiden op het provinciale beleid, vinden wij het niet rechtvaardig een behandelbedrag van
€300,- te handhaven. Zeker niet omdat er ook al sprake is van een eigen risico van €250,-. Bovendien
zorgt deze drempel van maar liefst €550,- ervoor dat agrariërs hun (kleinere) schade niet langer
melden. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld over de daadwerkelijke wildschade in onze
provincie. We zien de schademeldingen in de afgelopen jaren dan ook afnemen, terwijl de dieren die
de schade aanrichten, steeds verder toenemen. We hebben dus niet langer een eerlijk beeld van de
reële schade.

Een statiegeldregeling houdt in dat het behandelbedrag van €300,- bij behandeling wordt betaald,
maar bij een gehonoreerde aanvraag weer wordt teruggegeven. Dit voorkomt onredelijke of
kansloze aanvragen, maar zal de bereidheid om schade te melden weer doen toenemen. Op die
manier kunnen we weer een eerlijk beeld krijgen van de wildschade in onze provincie.




