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Brief over instructie tegemoetkomingen
faunaschade door vogels

Geachte mevrouw Van der Endt,
Met het besluit van 17 januari 20171 hebben Gedeputeerde Staten u gemandateerd om namens Gedeputeerde
Staten besluiten te nemen als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming.2 Er is thans aanleiding om
u een instructie op basis van artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te geven ten
aanzien van dit verleende mandaat.
Met het besluit van 1 november 20163 zijn de Beleidsregels natuur en landschap vastgesteld op basis waarvan

vezoeken om een tegemoetkoming in de schade moeten worden beoordeeld. Op basis van artikel 3.7, aanhef
en onder g, sub ll, van deze beleidsregels geldt, kort gezegd, dat schade aan zacht fruit en pit- en
steenvruchten als appels en peren aangericht door vogels niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.
Op basis van sub lll van hetzelfde artikel geldt dat de tegemoetkomingen door vogelschades bedoeld onder sub
ll voor het jaar 201 6 worden bepaald op 30% van de getaxeerde schade.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hiema: Afdeling) heeft op 9 mei 20184 meerdere

uitspraken gedaan over schade aan zacht fruit en pit- en steenvruchten als appels en peren aangericht door
vogels. Uit deze uitspraken volgt dat een tegemoetkoming van 60% door de Afdeling als redelijk wordt geacht
en dat een tegemoetkoming van 30% (en lager) gezien wordt als een onevenredige zware last.
Op basis van artikel 4:84 van de Awb wordt overeenkomstig de beleidsregels gehandeld, tenzij dat voor een of
meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Gezien de uitspraken van de Afdeling geldt de huidige
beleidsregel (vooralsnog) als onevenredig.
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Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 januari 2017, nummer 81þCÁ28E, tot het verlenen van mandaat aan
BlJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie
Utrecht 201 7 aan BIJ 12), Provinciaalblad 23 januari 2017 , 247 .
2 Dilz¡n besluiten waarbij tegemoetkomingen van schade worden verleend.
3
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 'l november 2016, nr. 819E06E9, tot vaststelling van de Beleidsregels
natuur en landschap Provincie Utrecht 201 7 (Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017), Provinciaal blad 30
december 2016, nr. 7058.
a
O.a. ABRvS, 9 mei 2018, 201707374111Á2, ECLI:NL:RVS:2018:1530.
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nstructie teqemoetkominq faunaschade
Op basis van het voorgaande geven wij u op basis van artikel 10:6, eerste lid, van de Awbs de instructie om:
I

1) ln afwijking van artikel 3.7, aanhef en onder g, sub ll, van de beleidsregels de tegemoetkoming in het jaar
2016 en 2017 te bepalen op 60% van de getaxeerde schade;

2) Een onder 1 bedoelde tegemoetkoming over 2016 wordt verleend in die gevallen waar tijdig beroep is
aangetekend en deze voor het overige voldoet aan de voonruaarden voor een tegemoetkoming;
3) Een onder 1 bedoelde tegemoetkoming over 2017 wordt verleend in die gevallen waar tijdig bezwaar is
aangetekend, waar de aanvraag is onderbouwd met een deugdelijke onafhankelijke taxatie en deze voor het
overige voldoet aan de vooruvaarden voor een tegemoetkoming;
4) De door aanvragers gemaakte redelijke kosten voor taxatie van de betreffende schade in 2017 worden
vergoed na overlegging van de factuur en tegen maximaal de werkelijke kosten;
5) Naar aanleiding van aanvragen in 2018 de schade te taxeren en indien de beleidsregels niet (tijdig) worden
gewijzigd deze schades overeenkomstig het voorgaande te beoordelen.
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5 ln d¡t artikel is bepaald dat de mandaatgever, in casu Gedeputeerde Staten, de gemandateerde per geval of in het
algemeen instructies kan geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.
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