
ADVIES VOOR EEN GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN 

VERNIEUWING SCHADEREGELING VAN HET 

PROVINCIALE FAUNASCHADEBELEID

VERBINDEN EN VERNIEUWEN

In Nederland gaat het met veel van de beschermde diersoorten goed. De 

populaties groeien omdat we zorgvuldige beheersmaatregelen nemen. Maar soms 

brengen deze dieren ook schade toe, vooral aan landbouwgewassen.   

 

Provincies zijn verantwoordelijk voor het faunaschadebeleid. Dat komt vooral 

neer op het tegemoetkomen in de schade die beschermde diersoorten 

veroorzaken in de landbouw. Maar er zijn ook andere manieren om faunaschade 

aan te pakken. 

 

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft zijn - eerste - advies aan 

provincies over het provinciale faunaschadebeleid verwoord in het advies 

‘Verbinden en vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en 

vergoeding’. Daarin roept de Adviesraad provincies en stakeholders op meer 

integraal om te gaan met beschermde diersoorten door juist ‘aan de voorkant 

van de aanpak’ de mogelijke schade te voorkomen. 

 

Om dat te bereiken, stelt de Adviesraad voor om in het beleid voor de 

bescherming van diersoorten een betere balans tussen preventie en 

schadevergoeding te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het uiteindelijke doel van het 

beleid; gezonde populaties en een vreedzame co-existentie tussen mens en dier. 

De Adviesraad schetst twee oplossingen; een gebiedsgerichte benadering en 

vernieuwing van de huidige schadevergoedingsregeling. 



VERNIEUWING SCHADEREGELING  
De tweede oplossing ziet de Adviesraad in de vernieuwing van de huidige regeling

voor de schadetegemoetkoming. De nieuwe regeling moet logischer en

consistenter worden vormgegeven, goed uit te leggen en te begrijpen zijn en een

positieve stimulans vormen om meer in te zetten op preventie en bestrijding.

Provincies wordt aangeraden om hun huidige regeling te vervangen door een

regeling die gebaseerd is op het normaal maatschappelijk risico op schade, het

zogenaamde drempelmodel.  

 

In de nieuwe regeling wordt voorgesteld dat provincies, aanvullend op een

uniforme, relatief lage minimumdrempel voor alle faunaschades, kunnen

overwegen om risicoverhogingsfactoren in te voeren. De invoering zou na een

overgangsperiode en afhankelijk van de vorderingen op preventiegebied kunnen

plaatsvinden.  

 

Met deze vernieuwing verwacht de Adviesraad dat het bredere doel van natuur-

en faunabeleid wordt gediend en het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak

van de faunaschade blijft behouden. Ook worden publieke middelen beter ingezet

en beheerst.  
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GEBIEDSGERICHTE BENADERING 
Gebiedsgericht werken betekent dat je zorgt dat alle partijen die rondom

beschermde diersoorten met elkaar te maken hebben, goed gaan samenwerken.

Elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden. De kwaliteit van dit proces is

volgens de Adviesraad doorslaggevend voor het succes van een gebiedsgerichte

aanpak. Want als partijen inhoudelijk bereid zijn in elkaar te investeren, wordt

eerder resultaat geboekt en wordt schade steeds beter voorkomen. 

 

Voor de invulling van de gebiedsgerichte aanpak beveelt de Adviesraad de

provincies aan programmatisch te werk te gaan en de regie te voeren op een

proactief beheer van dierpopulaties. Ook vindt de Adviesraad naast het stimuleren

van de eigen verantwoordelijkheid van grondgebruikers en jagers, meer

betrokkenheid van de natuurterreinbeheerders bij het voorkomen en beperken van

de schade belangrijk. Verder is versterking van de organisatie van de provinciale

Faunabeheereenheden voor een effectieve coördinatie van de schadepreventie en

–bestrijding noodzakelijk. 


