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Geachte leden,
In uw vergadering van 10juli 2077 heeft u motie 30-2017 inzake tege
moetkoming preventie wildschade aangenomen. Deze motie is bijge
voegd als bijlage bij deze brief. In deze motie verzoekt u om via het IPO
vaart te zetten achter het onderzoek naar regelgeving voor gecoördi
neerd en gebiedsgericht beleid voor faunabeheer, met daarin een tege
moetkoming aan boeren en tuinders ten behoeve van het nemen van
preventieve maatregelen tegen wildschade. Daarnaast verzoekt u om
uw Staten regelmatig (minimaal elk kwartaal) te informeren via de
commissie over de voortgang van dit onderzoek.

Uw kenmerk

Op 5 december 201 8 heeft de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade het advies “Verbinden en vernieuwen” aangeboden aan de voor
zitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO.
In het advies doet de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade een
handreiking aan de provincies voor de gebiedsgerichte benadering van
de aanpak van faunaschade en de vernieuwing van de regeling voor de
tegemoetkomingen.
De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO zal na
mens alle provincies een gezamenlijke reactie formuleren op dit advies.
Dit zal gebeuren na de Provinciale Statenverkiezingen en vorming van
nieuwe colleges, in de loop van 201 9. Uw Staten zijn vanzelfsprekend in
de gelegenheid om het rapport te agenderen in uw commissie Natuur,
Landschap, Water en Milieu en onze portefeuillehouder uw gedachten
over het rapport mee te geven.
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Over de voortgang bij de totstandkoming van het rapport hebben wij
uw Staten de afgelopen tijd via de motielijst geïnformeerd. Wij ver
zoeken u hiermee motie 30-201 7 als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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A.Th.H. van Dijk
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