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Onderwerp

Instructie aan BIJ12 inzake het verlenen van
tegemoetkomingen in de schade aan suikerbieten

Geachte Statenleden,

BIJ12 voert namens de provincie Zuid-Holland diverse taken uit op het gebied van schade door in
het wild levende dieren. Zo kunnen agrarische ondernemers bij de afdeling Faunazaken van
BIJ12 een tegemoetkoming aanvragen in de schade die wordt aangericht door in het wild levende
dieren, maar ook doet BIJ12 onderzoek naar methoden om schade te voorkomen.

De Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (de beleidsregel) bevat de
kaders voor het verlenen van tegemoetkomingen in de faunaschade. In deze beleidsregel is
opgenomen dat geen tegemoetkoming wordt verleend indien de schade is aangericht aan o.a.
suikerbieten die na 1 december van het teeltseizoen worden geoogst. Uit de toelichting hierbij
blijkt dat wanneer de gewassen langer dan gebruikelijk op het land blijven staan, de kans stijgt
dat dieren schade aan de gewassen toebrengen. Het ging hier in beginsel om een bewust risico
dat de grondgebruiker zelf neemt omdat in het verleden suikerbieten namelijk bijna altijd voor 1
december werden geoogst. Die situatie is echter veranderd. Door betere teelt- en
oogsttechnieken kunnen suikerbieten langer op het land blijven staan. Bovendien zijn van de
voormalige vijf suikerfabrieken in Nederland er nog slechts twee over, die vanwege de beperktere
verwerkingscapaciteit grondgebruikers stimuleren de oogst over een langere periode uit te
spreiden. Het komt dus vaker voor dat grondgebruikers, met een goede reden, tot na 1 december
wachten met oogsten.

Gelet op het vorenstaande heeft BIJ12 de provincies verzocht om op dit punt af te mogen wijken
van de beleidsregel. Het voorstel van BIJ12 is om de voorwaarde dat suikerbieten uiterlijk 1
december worden geoogst, te laten vervallen. Het taxeren van de schade vindt nog wel uiterlijk
op 1 december plaats. Wanneer de bieten worden geoogst, wordt de faunaschade uitgekeerd die
op het moment van taxeren is geconstateerd. Voor bieten die niet worden geoogst wordt geen
tegemoetkoming uitgekeerd. Om uitvoering te geven aan dit voorstel is het nodig om aan BIJ12
de instructie te geven om te handelen in afwijking van de beleidsregel. Op een later moment kan
hier de beleidsregel op worden aangepast. Een goed moment hiervoor kan worden gevonden bij
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de uitwerking van het ophanden zijnde beleid op het gebied van soortenbescherming,
faunabeheer en exoten.

De instructie aan BIJ12 kan leiden tot een hoger bedrag aan uitgekeerde tegemoetkomingen. Wij
gaan er echter van uit dat deze verhoging ten opzichte van het totale schadebedrag zeker niet
substantieel zal zijn.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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