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Betreft: Beantwoording vraag commissie NLWM 24 september 2018
Kenmerk

Geachte leden,

918138/1132586

Hierbij sturen wij u de beantwoording van de openstaande vraag van de
commissie NLWM van 24 september 201 8.

Uw kenmerk

Zoals gebruikelijk worden de vragen beantwoord in een brief aan
Provinciale Staten. Wij hechten er namelijk aan dat alle leden van
Provinciale staten op de hoogte worden gebracht van het antwoord,
opdat eenieder over dezelfde informatie kan beschikken.
Onderstaande vraag is bestemd voor de commissie M&F wordt daarom
door de betreffende portefeuillehouder beantwoord.
Jachtverhuurtarieven
Naar aanleiding van het antwoord op de technische vraag
inzake jachtvethuurtarieven heeft Partij voor de Dieren een
vervolgvraag gesteld. Deze luidt: Waarom zijn de
jachtverh uurtarieven verlaagd.

Antwoord:
De WEE stichting jachtraad Wieringermeer heeft op 1 april 2011 een
jachthuurovereenkomst met de provincie afgesloten met een looptijd
van 6 jaar voor € 0,--, maar als tegenprestatie voerde de WEE beheer en
schadebestrijdingsactiviteiten uit.
Omdat de huur voor de jacht op BEL-gronden, die na 2011 in het bezit
kwamen van de provincie, € 7,50 per ha waren, is besloten alle
huurcontracten hier op aan te gaan passen.
Om financiële redenen wilde de WEE Wieringermeer deze overeenkomst
niet aangaan.
Dit zou als gevolg hebben dat er geen schadebestrijding (ganzen) meer
plaats zou vinden. De provincie zou in dat geval mogelijk met hoge
schadeposten worden geconfronteerd. Deze zouden aanzienlijk hoger
kunnen zijn dan de inkomstenderving door lagere huuropbrengsten.
De WEE ging wel akkoord met een huurprijs van € 3,00/ha.
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In verband met het gelijkheidsbeginsel is vervolgens besloten om deze
hectareprijs door te voeren bij alle jachthuurovereenkomsten, wat de
eerder genoemde inkomstenderving tot gevolg had.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Di
beslissing is namens gedeputeerde staten
van het college dat met dit onderwerp is belast
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