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Geacht College,
Gelukkig gaat het steeds beter met de populatie aan dassen in Noord-rabant. Dassen maken ook
veel gebruik van het agrarisch cultuurlandschap. Veel agrariërs hebben er geen problemen mee dat
de dassen op hun gronden foerageren. Maar ze willen wel hun schade die ze hierdoor lijden
vergoed hebben. De Dassenwerkgroep Brabant en de ZLTO willen uw aandacht vragen voor het
restitueren van het behandelbedrag van 300 euro. In juni 2015 heeft de Dassenwerkgroep er bij u
op aangedrongen om het behandelbedrag te restitueren bij het vergoeden van schade van dassen.
Belangrijkste argument daarvoor is dat het te verhalen bedrag per ha zo laag is dat het met een
behandelbedrag van 300 euro per schademelding weinig zin heeft om de schade te melden en te
verhalen. Bovendien kunnen agrariërs weinig tot geen maatregelen nemen om dassenschade te
voorkomen. Een behandelbedrag is daarom niet te rechtvaardigen. Met terugwerkende kracht heeft
u per 1 januari 2016 besloten om het behandelbedrag niet langer te restitueren. We zijn in de
eerste plaats verbaasd dat u dit niet met ons overlegd heeft en eenzijdig besloten heeft het
behandelbedrag niet langer te restitueren. Daarnaast zijn we het inhoudelijk niet eens met het
besluit. Als agrariërs in de praktijk hun geleden schade niet kunnen verhalen bestaat het risico dat
er dasonvriendelijke maatregelen genomen worden. Het hanteren van een behandelbedrag is dus
slecht voor de das en voor de agrariër. We vragen u om met ons in overleg te treden en het besluit
terug te draaien.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Willy Thijssen

Jeanette van de Ven
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