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Geachte statenleden, 

 

De afgelopen jaren is er in de Provincie Noord-Brabant veel discussie geweest over het 

faunabeleid zoals over de ganzen, de wilde zwijnen en de dassen. De emoties lopen daarbij 

vaak hoog op, ook bij onze gezamenlijke achterbannen. Grondgebruikers hebben hinder en 

schade van deze diersoorten. Bij wilde zwijnen speelt nog expliciet de angst voor het 

overbrengen van dierlijke ziekten zoals de varkenspest. Het risico is niet zo groot maar als 

de ziekte uitbreekt zijn de gevolgen desastreus. Ondanks de groeiende aantallen dassen, 

ganzen en wilde zwijnen en daarmee samenhangend de extra schade neemt het aantal 

meldingen en getaxeerde schade juist af. Ook bij de overige diersoorten die schade 

veroorzaken is er weinig animo bij grondgebruikers om de schade te melden.  

 

De groeiende irritatie van grondgebruikers wordt niet alleen veroorzaakt door de 

toegenomen schade maar vooral ook omdat het lastig is om schade vergoed te krijgen. Het 

behandelbedrag van €300 en het eigen risico van minimaal € 250 vormen een te hoge 

drempel om schade te melden.  

 

Voor een goede uitvoering en draagvlak van het faunabeleid is het belangrijk dat er wel 

schade gemeld wordt. Dit bevordert en versterkt de samenwerking en het begrip. Het blijft 

een verantwoordelijkheid van de grondgebruikers om schade te melden. In Gelderland 

wordt een app ontwikkeld die de drempel om schade te melden lager maakt. Dit juichen we 

toe. De ZLTO heeft inloopdagen georganiseerd om haar leden te ondersteunen bij het 

melden van de schade. We hopen dat dit bijdraagt aan de bereidheid om in actie te komen. 

Maar willen we de bereidheid tot melden substantieel vergroten, is er meer nodig. Wij 

vinden het belangrijk dat er geen behandelbedrag meer in rekening wordt gebracht.  

Veel provincies werken al met een dergelijke regeling voor bepaalde diersoorten. Zo hebben 

alle provincies (behalve Noord-Brabant) waar de das veelvuldig voorkomt, het 

behandelgedrag voor dassen afgeschaft en brengt Limburg voor geen enkele diersoort een 

behandelbedrag in rekening.  

  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-

faunaschade/beleidsregels-tegemoetkoming-faunaschade/leges-behandelbedrag/ 
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Het voorstel heeft ook draagvlak bij andere partijen. Zo hebben eind 2016 de 

Dassenwerkgroep Brabant en ZLTO een verzoek gedaan aan Gedeputeerde Staten om het 

behandelbedrag in geval van dassen af te schaffen. Ook bij het opstellen van het Wilde 

Zwijnendadvies was er breed draagvlak voor het afschaffen van het behandelbedrag. We 

verzoeken u daarom het behandelbedrag voor alle diersoorten bij faunaschade af te 

schaffen. Laagdrempelig melden van schade is een must; tevens dient er getaxeerd te 

worden, om de schades te kunnen becijferen. 

 

Deze brief wordt ondersteund door Stichting Das & Boom, de Dassenwerkgroep Brabant, de 

vereniging Brabants Particulier Grondbezit, SBNL Natuurfonds, de KNVJ, Brabants 

Landschap, Natuurmonumenten en de Dierenbescherming. 

  

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Herman Litjens (0621232585, 

herman.litjens@zlto.nl) of ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

      

Jeannette van de Ven 

Portefeuillehouder fauna ZLTO 

Jeannette.van.de.ven@zlto.nl 
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