
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Jan van der Gaast
provincie Drenthe
Fwd: Wilde varkens in Vorrelveen en Brunstingerveld 
maandag 9 november 2020 23:07:26
brief Jumelet.odt
Reactie op mail d.d. 18 oktober 2020.PDF

Bijgaand de mail die ik zojuist naar gedeputeerde dhr Jumelet heb gestuurd.

Graag ook doorgeven aan de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet,

J van der Gaast.

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Wilde varkens in Vorrelveen en Brunstingerveld

Datum:Mon, 9 Nov 2020 22:52:15 +0100
Van:Jan van der Gaast <jan@gaast.net>
Aan:hg.jumelet@wxs.nl, cdafractiedrenthe@outlook.com, drenthe@cda.nl

Geachte heer Jumelet

Op 18 oktober heb ik u een mail gestuurd met als onderwerp ‘Wilde varkens in Vorrelveen
en Brunstingerveld’

Een reactie op die mail kwam 29 oktober, uit de begeleidende mail maken we op dat het
bericht van 18 oktober u niet bereikt heeft maar is blijven steken bij het VTH team.

Bijgevoegd is nogmaals genoemde mail van 18 oktober aangezien de daarin genoemde
zorgen en vragen nog steeds actueel zijn, ook de reactie van het VTH team is bijgevoegd.

Adressering aan u op 18 oktober was mede naar aanleiding van het bericht op 31 januari
2020 bij RTV Drenthe waarin u als verantwoordelijk gedeputeerde aangeeft dat de
provincie Drenthe heeft besloten dat de Drentse jagers van de 22 wildbeheer eenheden op
korte termijn de opdracht krijgen alle wilde zwijnen in hun eigen gebied te doden. Als
reden wordt genoemd de schade in landbouwgewassen en vooral ook de verkeersveiligheid
en het gevaar van de oprukkende Afrikaanse varkenspest.

Derhalve verwachten we reactie van u als verantwoordelijk gedeputeerde.

Overigens heeft de reactie van het VTH team ook de nodige vraagtekens bij ons
opgeroepen, in dit bericht gaan we daar op in.

Als gezamenlijke boeren en jagers in Vorrelveen en Brunstingerveld hebben we de
behoefte om een en ander nog maar eens breder onder de aandacht te brengen en dan met
name ons ook te richten tot de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Wij
gaan er vanuit dat er ook buiten verkiezingstijd geen ivoren toren bestaat in Drenthe.

Inmiddels is het al ruim 2 maanden duidelijk dat er een rotte varkens in bovengenoemd
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Geachte mijnheer Jumelet,



In het verleden hebben wij via de mail al eens van gedachten gewisseld (12 mrt 2019) over o.a. weidevogels en lichtbak vergunningen in Brunstingerveld en Vorrelveen gemeente Midden-Drenthe.



Momenteel verblijven in dat zelfde gebied wilde varkens en ondanks de inzet van de provinciale BOA’s, waarbij kosten nog moeite worden gespaard, veroorzaken de varkens nog steeds veel schade.

Ter plekke wonen overigens 5 jagers, die in binnen- en buitenland daadwerkelijk deelnemen aan het beheer van wilde varkens, maar dat in tegenstelling tot andere provincies hier niet mogen doen.



De meeste mais is inmiddels geoogst, naar ik heb begrepen zijn er tijdens het maishakselen geen varkens geschoten. 

De schade welke de varkens in de mais en op het weiland veroorzaken zal hopelijk vergoed worden, de aanvraag voor schadevergoeding wordt overigens door de boeren ervaren als bijzonder omslachtig en niet klantvriendelijk.

Aangezien de provincie afschot toestaat is het ook de vraag of BIJ-12 de schade gaat vergoeden immers de schade veroorzaakt door nijlganzen en Canadese ganzen wordt ook niet vergoed.



Bijgaand een foto van de schade aan een weiland toegebracht in het afgelopen weekend, praktisch 2 ha grasland moet opnieuw ingezaaid worden en aangezien dit pas volgend voorjaar is toegestaan is de zgn eerste snede ook verloren.

En zolang de varkens er nog lopen heeft her-inzaai ook geen zin.



De verkeersveiligheid speelt in dit geval hopelijk ook een belangrijke rol bij de provincie, het gebied grenst aan de N381.



Ander punt van aandacht is de steeds verder oprukkende Afrikaanse Varkens Pest.

In het blad De Jager nr 10, oktober 2020, licht Laurens Hoedemakers lid van het Preventieteam Afrikaanse varkenspest de consequenties voor ons land toe.

Hij zegt: “Zo vind ik het schrijnend dat in Drenthe het schieten van een wild zwijn niet provinciaal is vrijgesteld maar voorbehouden is aan een beperkt aantal BOA’s, die in dienst zijn van de provinciale overheid. Terwijl je de populatie nu nog binnen de perken kunt houden of terug kunt brengen naar nul. Men beseft blijkbaar niet dat een uitbraak van AVP – ook als die alleen de Nederlandse wilde zwijnenpopulatie betreft – betekent dat binnen een aantal weken de Nederlandse varkenshouderij failliet is”.



In de andere provincies kunnen de plaatselijke jagers wel de wilde varkens beheren, zij worden hierbij zelfs financieel ondersteund door de provincie.



U gaf al eens aan bevreesd te zijn voor het bezwaar maken door derden of zoals ik het ook wel eens hoor “de oppositie door de anti-jachtlobby”, argumenten welke al jaren gebruikt worden in Drenthe.

Als de andere provincies in staat zijn om met voldoende gekwalificeerde juristen een en ander zonder problemen te regelen dan zal dat toch ook in Drenthe eindelijk een keer moeten lukken op korte termijn!



Met vriendelijk groeten,



Jan van der Gaast








 


 


Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202003248 te vermelden. 


 


 


 


Aan: 


de heer J. van der Gaast 


  


   


 


 


 


Soortenbescherming - Koningklijke Nederlandse Jagersvereniging - wilde varkens Vorrelveen 


Brunstingerveld - oproep inzet jagers         202003248-00906873  


   Soortenbescherming - Koningklijke Nederlandse Jagersvereniging - wilde varkens Vorrelveen 


Brunstingerveld - oproep inzet jagers 


Assen, 28 oktober 2020 


Ons kenmerk 202003248-00906925 


Behandeld door mevrouw L. Kuin (0592) 36 55 55 


Onderwerp: Reactie op mail d.d. 18 oktober 2020 - wilde varkens Vorrelveen Brunstingerveld - oproep 


inzet jagers 


de heer J. van der Gaast           Uitgaande besluitpost routeren        V     lisanne.kuin@drenthe.nl 


Geachte heer Van der Gaast, 


 


Hartelijk dank voor uw schrijven d.d. 18 oktober 2020 waarin u uw zorgen uit over de naleving van de 


0-stand in Drenthe. Wij hebben kennisgenomen van uw brief. Met deze brief ontvangt u onze reactie 


op de door u aangedragen punten. 


 


Tegemoetkoming schade  


Indien de wilde zwijnen op een natuurlijke wijze in Drenthe terecht zijn gekomen, komt de schade die 


door de wilde zwijnen wordt veroorzaakt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Nu de eerste twee 


zwijnen zijn geschoten, zal de DNA-analyse uitsluitsel geven over de herkomst van de wilde zwijnen. 


 


De schade die wordt ondervonden kan worden gemeld bij BIJ12, die dat proces uitvoert voor 


provincies. Een onafhankelijk taxateur komt de schade opnemen en de getaxeerde schade wordt bij 


voldoende schade uitbetaald. Dat het aanvragen van een tegemoetkoming door agrariërs wordt 


ervaren als omslachtig en niet klantvriendelijk is ons bekend. BIJ12-Faunafonds heeft de laatste jaren 


het aanvraagproces verbeterd en ook instructiefilmpjes gemaakt welke agrariërs helpen bij het 


aanvragen van een tegemoetkoming. Dat het aanvragen van een tegemoetkoming zorgt voor enige 


administratieve last kan helaas niet volledig voorkomen worden. 


 


Afrikaanse varkenspest 


Ten aanzien van de Afrikaanse varkenspest kunnen jagers bijdragen aan het indammen hiervan, 


maar ook aan de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Er is namelijk een kans aanwezig dat 


de Drentse jagers deze zelf mee terugnemen naar Nederland vanuit hun buitenlandse jachtreizen. De 


insleep bijvoorbeeld van de Afrikaanse varkenspest in België is ook veroorzaakt door jagers.  


Tevens wegen wij hierin mee dat in de provincies Noord-Brabant en Limburg, de twee provincie met 


de meeste varkens in Nederland, niet actief de 0-stand wordt gehandhaafd.  


 


  







 


 


Ontheffing Wet natuurbescherming 


Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen ontheffingen voor het beheer van wilde zwijnen 


enkel worden verleend op basis van één van de belangen die in de wet zijn opgenomen. De 


voornaamste reden voor het verlenen van een ontheffing is “ter voorkoming van belangrijke schade 


aan gewassen”. In Drenthe is in de afgelopen 10 jaar echter geen enkele melding ingediend over 


schade veroorzaakt door wilde zwijnen. In de provincies waar u aan refereert, Limburg, Overijssel, 


Brabant, is de afgelopen jaren wel schade getaxeerd. Deze getaxeerde schade kan dienen als 


onderbouwing bij het verlenen van een ontheffing. Nu wij geen enkele schademelding hebben 


ontvangen, bestaat hierdoor onvoldoende onderbouwing om een ontheffing te kunnen verlenen.  


 


Afstemming 


Er vindt tussen de provincies voldoende afstemming plaats. U kunt er daarmee op vertrouwen dat als 


andere provincies een oplossing hebben voor de Drentse situatie deze met ons gedeeld zal worden. 


Tevens wijzen wij u nog op de door de portefeuillehouder gegeven uitleg, met betrekking tot de 0-


stand, in de commissievergadering Omgevingsbeleid van 21 oktober jl. 


 


De provincie handhaaft de nulstand bij wilde zwijnen volgens vastgesteld beleid en geeft hier 


uitvoering aan. De opdracht om de zwijnen te beheren ligt bij specifiek aangewezen Boa's van de 


provincie, politie en terrein beherende organisaties.  Vanuit verschillende kanten wordt gevraagd om 


een nieuwe opdracht ook te verstrekken aan andere jagers, echter dat is niet zo eenvoudig. Er zitten 


ook juridische haken en ogen aan en mogelijk heeft dit uiteindelijk ook consequenties voor het in 


stand blijven van de nulstand. Om deze redenen kiest de provincie hier niet voor. 


 


Gezien bovenstaande zullen we in Drenthe vooralsnog doorgaan met de huidige uitvoering van de 0-


stand. 


 


Wij vertrouwen erop dat wij uw schrijven hiermee voldoende hebben beantwoord. 


 


Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  


 . 


 
A. Venekamp, 
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  


 







gebied verblijft, het gebied grenst direct aan de zgn Friesland route N381.

De druk op de provinciale Boa’s is groot en wanneer we de vele nachtelijk uren welke zij
in het gebied doorbrengen aanschouwen zou het ons niet verbazen dat de kosten voor de
provincie (belasting betalers) voor o.a. uren en km vergoeding inmiddels richting 40
duizend euro gaan.

De lokale jagers zijn op gezette tijdens inmiddels kosteloos behulpzaam bij het signaleren
van de varkens.

De opmerking; indien de wilde zwijnen op een natuurlijke wijze in Drenthe terecht zijn
gekomen, komt de schade die door de wilde zwijnen wordt veroorzaakt in aanmerking
voor een tegemoetkoming, stelt ons nou niet direct gerust. Wat wordt gesuggereerd met
natuurlijke wijze en wat moeten we ons voorstellen bij een tegemoetkoming?

De opmerking dat ‘het aanvragen van een tegemoetkoming (weer dat woord) zorgt voor
enige administratieve last’ doet geen recht aan de inspanning die verricht moeten worden
om een correcte aanvraag de deur uit te krijgen.

De boeren die aanvraag voor schadevergoeding hebben ingediend hebben tot op heden taal
noch teken vernomen.

Onderhand wordt het wel eens tijd om de betrokkenen formeel te informeren over de
genomen acties en afhandeling van de schade.

Overigens zal van de 2 geschoten varkens middels het DNA onderzoek de herkomst toch
bekend zijn?

Ten aanzien van de Afrikaanse varkenspest wordt opgemerkt dat de kans bestaat dat de
Drentse jagers dit zelf mee terugnemen van hun buitenlandse jachtreizen…. Een
bijzondere opmerking om meerdere redenen; de Boa’s welke momenteel in ons gebied
bezig zijn zijn volgens ons ook allemaal jagers uit Drenthe, en sommigen van hen jagen
ook in het buitenland, verschil in zorgvuldigheid mag toch niet worden verondersteld.

In dit verband kan echter wel worden opgemerkt dat de plaatselijke jagers binnen de
grenzen van hun eigen jachtveld blijven terwijl de Boa’s zijn genoodzaakt zich tijdens 1
actie door de verschillende terreinen en landerijen te verplaatsen, ontsmetten van schoeisel
zoals bij het betreden van verschillende bedrijven gebruikelijk is, krijgt hopelijk de nodige
aandacht.

Door de plaatselijke jagers wordt de opmerking in elk geval als een onnodige negatieve
suggestie ervaren.

Inmiddels zijn 2 van de 6 varkens geschoten. Uit ervaring in het binnen- en buitenland
weten we dat het niet eenvoudig is om wilde varkens te bemachtigen, hoewel het ook
voorkomt dat 1 persoon in 1 dag 6 varkens schiet.

Het argument dat als de lokale jagers de taak krijgen de varkens te schieten de 0-optie
komt te vervallen en daarmee ook de schadevergoeding voor de boeren, is bijzonder.

Voor de wolf en de das is er immers ook geen 0-optie maar wordt de schade wel vergoed.

Dat er tussen de provincies voldoende afstemming plaats vindt zal zo zijn, maar wij
hebben daar toch onze vraagtekens bij.

In de commissie vergadering van 21 oktober jl is door u als portefeuillehouder aangegeven
dat de opdracht om de wilde zwijnen te beheren specifiek bij de aangewezen Boa’s, politie
en terrein beherende instanties ligt.

Dit is toch in tegenspraak met het besluit dat de provincie heeft genomen op 31 januari,
door u toegelicht bij RTV-Drenthe.



Wat de juridische haken en ogen mbt de 0-optie betreft is onze mening duidelijk.

Bijzonder in Nederland dat conform de vigerende provinciale opdracht de provinciale
handhavers naast uitvoering tegelijkertijd ook zijn belast met het toezicht en de
handhaving op deze uitvoering.

Zij controleren zichzelf dus?

Navraag heeft opgeleverd dat reeds op 4 maart jl toegezegd is om dit incorrecte deel van
de provinciale opdracht aan te passen.

Als gezamenlijke boeren en jagers in Vorrelveen en Brunstingerveld zien wij graag uw
persoonlijke reactie tav de verschillende stukken tegemoet.

Namens hen met vriendelijke groet,

Jan van der Gaast.



Aan: 

de heer J. van der Gaast 

Soortenbescherming - Koningklijke Nederlandse Jagersvereniging - wilde varkens Vorrelveen 

Brunstingerveld - oproep inzet jagers         202003248-00906873  

   Soortenbescherming - Koningklijke Nederlandse Jagersvereniging - wilde varkens Vorrelveen 

Brunstingerveld - oproep inzet jagers 

Assen, 28 oktober 2020 

Ons kenmerk 202003248-00906925 

 

Onderwerp: Reactie op mail d.d. 18 oktober 2020 - wilde varkens Vorrelveen Brunstingerveld - oproep 

inzet jagers 

de heer J. van der Gaast           Uitgaande besluitpost routeren        V     lisanne.kuin@drenthe.nl 

Geachte heer Van der Gaast, 

Hartelijk dank voor uw schrijven d.d. 18 oktober 2020 waarin u uw zorgen uit over de naleving van de 

0-stand in Drenthe. Wij hebben kennisgenomen van uw brief. Met deze brief ontvangt u onze reactie 
op de door u aangedragen punten.

Tegemoetkoming schade 

Indien de wilde zwijnen op een natuurlijke wijze in Drenthe terecht zijn gekomen, komt de schade die 

door de wilde zwijnen wordt veroorzaakt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Nu de eerste twee 

zwijnen zijn geschoten, zal de DNA-analyse uitsluitsel geven over de herkomst van de wilde zwijnen. 

De schade die wordt ondervonden kan worden gemeld bij BIJ12, die dat proces uitvoert voor 

provincies. Een onafhankelijk taxateur komt de schade opnemen en de getaxeerde schade wordt bij 

voldoende schade uitbetaald. Dat het aanvragen van een tegemoetkoming door agrariërs wordt 

ervaren als omslachtig en niet klantvriendelijk is ons bekend. BIJ12-Faunafonds heeft de laatste jaren 

het aanvraagproces verbeterd en ook instructiefilmpjes gemaakt welke agrariërs helpen bij het 

aanvragen van een tegemoetkoming. Dat het aanvragen van een tegemoetkoming zorgt voor enige 

administratieve last kan helaas niet volledig voorkomen worden. 

Afrikaanse varkenspest 

Ten aanzien van de Afrikaanse varkenspest kunnen jagers bijdragen aan het indammen hiervan, 

maar ook aan de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Er is namelijk een kans aanwezig dat 

de Drentse jagers deze zelf mee terugnemen naar Nederland vanuit hun buitenlandse jachtreizen. De 

insleep bijvoorbeeld van de Afrikaanse varkenspest in België is ook veroorzaakt door jagers.  

Tevens wegen wij hierin mee dat in de provincies Noord-Brabant en Limburg, de twee provincie met 

de meeste varkens in Nederland, niet actief de 0-stand wordt gehandhaafd.  

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202003248 te vermelden. 



Ontheffing Wet natuurbescherming 

Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen ontheffingen voor het beheer van wilde zwijnen 

enkel worden verleend op basis van één van de belangen die in de wet zijn opgenomen. De 

voornaamste reden voor het verlenen van een ontheffing is “ter voorkoming van belangrijke schade 

aan gewassen”. In Drenthe is in de afgelopen 10 jaar echter geen enkele melding ingediend over 

schade veroorzaakt door wilde zwijnen. In de provincies waar u aan refereert, Limburg, Overijssel, 

Brabant, is de afgelopen jaren wel schade getaxeerd. Deze getaxeerde schade kan dienen als 

onderbouwing bij het verlenen van een ontheffing. Nu wij geen enkele schademelding hebben 

ontvangen, bestaat hierdoor onvoldoende onderbouwing om een ontheffing te kunnen verlenen.  

Afstemming 

Er vindt tussen de provincies voldoende afstemming plaats. U kunt er daarmee op vertrouwen dat als 

andere provincies een oplossing hebben voor de Drentse situatie deze met ons gedeeld zal worden. 

Tevens wijzen wij u nog op de door de portefeuillehouder gegeven uitleg, met betrekking tot de 0-

stand, in de commissievergadering Omgevingsbeleid van 21 oktober jl. 

De provincie handhaaft de nulstand bij wilde zwijnen volgens vastgesteld beleid en geeft hier 

uitvoering aan. De opdracht om de zwijnen te beheren ligt bij specifiek aangewezen Boa's van de 

provincie, politie en terrein beherende organisaties.  Vanuit verschillende kanten wordt gevraagd om 

een nieuwe opdracht ook te verstrekken aan andere jagers, echter dat is niet zo eenvoudig. Er zitten 

ook juridische haken en ogen aan en mogelijk heeft dit uiteindelijk ook consequenties voor het in 

stand blijven van de nulstand. Om deze redenen kiest de provincie hier niet voor. 

Gezien bovenstaande zullen we in Drenthe vooralsnog doorgaan met de huidige uitvoering van de 0-

stand. 

Wij vertrouwen erop dat wij uw schrijven hiermee voldoende hebben beantwoord. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Geachte mijnheer Jumelet, 

In het verleden hebben wij via de mail al eens van gedachten gewisseld (12 mrt 2019) over o.a. 
weidevogels en lichtbak vergunningen in Brunstingerveld en Vorrelveen gemeente Midden-Drenthe. 

Momenteel verblijven in dat zelfde gebied wilde varkens en ondanks de inzet van de provinciale 
BOA’s, waarbij kosten nog moeite worden gespaard, veroorzaken de varkens nog steeds veel 
schade. 
Ter plekke wonen overigens 5 jagers, die in binnen- en buitenland daadwerkelijk deelnemen aan het 
beheer van wilde varkens, maar dat in tegenstelling tot andere provincies hier niet mogen doen. 

De meeste mais is inmiddels geoogst, naar ik heb begrepen zijn er tijdens het maishakselen geen 
varkens geschoten. 
De schade welke de varkens in de mais en op het weiland veroorzaken zal hopelijk vergoed worden, 
de aanvraag voor schadevergoeding wordt overigens door de boeren ervaren als bijzonder 
omslachtig en niet klantvriendelijk. 
Aangezien de provincie afschot toestaat is het ook de vraag of BIJ-12 de schade gaat vergoeden 
immers de schade veroorzaakt door nijlganzen en Canadese ganzen wordt ook niet vergoed. 

Bijgaand een foto van de schade aan een weiland toegebracht in het afgelopen weekend, praktisch 2 
ha grasland moet opnieuw ingezaaid worden en aangezien dit pas volgend voorjaar is toegestaan is 
de zgn eerste snede ook verloren. 
En zolang de varkens er nog lopen heeft her-inzaai ook geen zin. 

De verkeersveiligheid speelt in dit geval hopelijk ook een belangrijke rol bij de provincie, het 
gebied grenst aan de N381. 

Ander punt van aandacht is de steeds verder oprukkende Afrikaanse Varkens Pest. 
In het blad De Jager nr 10, oktober 2020, licht Laurens Hoedemakers lid van het Preventieteam 
Afrikaanse varkenspest de consequenties voor ons land toe. 
Hij zegt: “Zo vind ik het schrijnend dat in Drenthe het schieten van een wild zwijn niet provinciaal 
is vrijgesteld maar voorbehouden is aan een beperkt aantal BOA’s, die in dienst zijn van de 
provinciale overheid. Terwijl je de populatie nu nog binnen de perken kunt houden of terug kunt 
brengen naar nul. Men beseft blijkbaar niet dat een uitbraak van AVP – ook als die alleen de 
Nederlandse wilde zwijnenpopulatie betreft – betekent dat binnen een aantal weken de Nederlandse 
varkenshouderij failliet is”. 

In de andere provincies kunnen de plaatselijke jagers wel de wilde varkens beheren, zij worden 
hierbij zelfs financieel ondersteund door de provincie. 

U gaf al eens aan bevreesd te zijn voor het bezwaar maken door derden of zoals ik het ook wel eens 
hoor “de oppositie door de anti-jachtlobby”, argumenten welke al jaren gebruikt worden in Drenthe. 
Als de andere provincies in staat zijn om met voldoende gekwalificeerde juristen een en ander 
zonder problemen te regelen dan zal dat toch ook in Drenthe eindelijk een keer moeten lukken op 
korte termijn! 

Met vriendelijk groeten, 

Jan van der Gaast 
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