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Instructie m.b.t. tegemoetkomingen in schade aan
suikerbieten

Geachte

,

Door middel van deze brief geven wij u enkele instructies inzake het verlenen van
tegemoetkomingen in de schade die wordt veroorzaakt aan suikerbieten.

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.1 van de Wet
natuurbescherming, artikel 4.5 aanhef en onder o van de Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland1

(de beleidsregel) en artikel 4, vijfde lid van het “Mandaatbesluit

verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan

BIJ12” zoals gepubliceerd in het Provinciaal blad 2016 nr. 6736, geven wij u de volgende
instructie.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

In artikel 4.5, aanhef en onder o, van de beleidsregel is bepaald dat er geen tegemoetkoming
wordt verleend indien de schade is aangericht aan knol-, bol- en wortelgewassen die na 1
december van het teeltseizoen worden geoogst met uitzondering van onderdekkersteelten en van

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

bloembollen. In afwijking van dit artikel wordt er wel een tegemoetkoming verleend indien de
schade is aangericht aan suikerbieten die na 1 december van het teeltseizoen worden geoogst.
De taxatie van de schade aan suikerbieten dient echter wel voor 1 december plaats te vinden.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

1

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 6 december 2016 met kenmerk PZH-2016-572390356

(DOS-2015-0004556) tot vaststelling van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (Prov.
Blad 2016, 6787) en gewijzigd bij besluit van 26 september 2017 (Prov. Blad 2017, 4369)
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

