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Voordracht Zomernota 2018
De voorzitter licht het agendapunt toe en geeft het in bespreking.
COMMISSIEBEHANDELING
De heer Bouberg Wilson (ONH) heeft zijn opmerkingen ingebracht in de commissie M&F.
De heer Klein (CU/SGP) vraagt waarom natuurinclusieve landbouw niet is begroot voor 2019 en 2020
en of dit in de begroting wordt gerepareerd.
Mevrouw De Meij (50PLUS), mevrouw Jellema (PvdA) en de heer De Kam (CDA) hebben geen
opmerkingen.
De heer Van Liere (PvdD) vraagt waarom de jachthuurtarieven in Noord-Holland zijn verlaagd.
Mevrouw Pels (GroenLinks) sluit zich bij deze vraag aan.
Mevrouw De Groot (SP) meldt dat haar technische vragen zijn beantwoord en heeft geen andere
opmerkingen.
De heer Van der Sluijs (PVV) vraagt waarom de provincie het opruimen van drugsafval niet volledig
vergoedt.
De heer Struben (D66) heeft geen opmerkingen over de Zomernota voor deze commissie en zal in PS
vragen stellen over de Duinpolderweg.
Mevrouw Rommel (VVD) vraagt naar de ontwikkeling in faunaschade.
De heer Tekin (ged.) weet dat motie 110 ziet op natuurinclusieve landbouw in 2018 en 2019. Voor
deze periode zijn de middelen door PS toegekend. In de loop van 2019 wordt bezien of en hoeveel
geld nodig is voor de jaren daarna.
Hij zegt toe aanvullende informatie over de jachthuurtarieven vóór de PS-vergadering aan de
commissie toe te sturen.
Voor het vergoeden van het opruimen van drugsafval is een landelijke regeling van kracht. Die wordt
namens alle provincies uitgevoerd door Noord-Brabant. Het gaat om het opruimen van drugsafval in
natuurgebieden. In IPO-verband wordt gesproken over mogelijke verlenging van de regeling.
De heer Van der Sluijs (PVV) vraagt of GS inzetten op actie op landelijk niveau.
De heer Tekin (ged.) herhaalt dat dit in IPO-verband wordt besproken.
De faunaschade is de afgelopen jaren flink gestegen. De provincie moet 95% hiervan vergoeden en
wil het bedrag anders begroten. Het is afwachten hoe het schadebedrag voor het komende jaar
uitpakt.
De voorzitter concludeert dat de Voordracht Zomernota 2018 met het verslag van deze vergadering
wordt doorgeleid naar PS van 8 oktober 2018

