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AMENDEMENT

Titelamendement

Datum PS

Voordrachtnr.

Onderwerp

A 6to

Geen leges bij faunaschade

27 juni 2018

7098

Kadernota 2019-2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit toe te voegen:

"Met dien verstande dat:

1. met ingang van 1 januari 2019 bij toegekende faunaschade geen leges meerworden geheven,

waartoe aan Gedeputeerde Staten wordt verzocht voor I januari 2019 een voorstel van wijziging
van de Legesverordening aan Provinciale Staten voor te leggen;

2. ln de begroting 2019 hiertoe een bedrag van € 100.000 wordt opgenomen voor het uitvoeren

van de Natuurbeschermingswet."

Toelichting:

Op 9 november 2016 hebben Provinciale Staten de Legesverordening Uitvoering Wet Natuurbescherming

Zuid-Holland 2017 vastgesteld met de daarbij behorende tarieventabel. Daarin is naast een drempelbedrag
van € 250 (eigen risico) ook een bedrag aan leges van € 300 opgenomen.

Ook toen al rezen er vragen of het wel gerechtvaardigd is om leges bij schade te heffen, maar er was toen

onzekerheid over de beheersbaarheid van de kosten bij het voor het eerst uitvoeren daarvan door de

Provincie.

ln Zuid-Holland is in de achterliggende jaren tussen de € 50.000 en € 80.000 per jaar leges geïnd. Daarmee

wordt de veroorzaakte faunaschade nog te veel op de gedupeerde grondgebruikers afgewenteld.

Deze drempel is er volgens de indieners mede oozaak van dat het beeld van lager schadebedrag ontstaat.

ln IPO-verband is dit ondenrverp besproken, als gevolg waarvan in enkele provincies dergelijke wijzigingen
zijn doorgevoerd.

De verwachting van de indieners is dat er meer meldingen van faunaschade zullen worden ingediend.

Daarom wordt in onderdeel 2 voorgesteld het benodigde budget op te nemen.
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(Voor de tekst van het amendement, zie pagina 2 e.v.)

! Aangenomen I Venrorpen rgenomen door GS I Aangehouden ! lngetrokken

Stemverhouding

Voor: nwo npw !ooo ncon !scp&cu npvdA !sp ncL npvdD !soptus

fl Groep Ellen Verkoelen ! Groep Leefbaar Zuid-Holland

Tegen: Iwo npw Eo00 !coe !scp&cu !pvoR nsp ¡cL npvdD ns0ptus

! Groep Ellen Verkoelen n Groep Leefbaar Zuid-Holland

Stemonthouding : Geen

Aantekening : Geen

Opmerkingen : geen


