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Geachte heer 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






