Das is in de Wet natuurbescherming bejaagbaar ter voorkoming van schade op bijvoorbeeld
sportvelden

In de huidige Flora-&faunawet kan de das niet bejaagd worden,
omdat de das is een strikt beschermde inheemse diersoort, die
wordt gezien als een soort waarvan de gunstige staat van
instandhouding in het geding is. Om die reden kan niet zonder
meer op grond van artikel 68 van de Flora-&faunawet ontheffing
worden verleend van het verbod om deze diersoort te doden.
Artikel 68 biedt in beginsel de mogelijkheid om ontheffing te
verlenen van het verbod om de das te doden, zij het dat de das
is opgenomen in bijlage 1 van het Besluit vrijstelling
beschermde dier- en plantensoorten. Dit betekent op grond van
artikel 75, vijfde lid Flora- en faunawet dat alleen ontheffing kan
worden verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de soort.
In de huidige Flora-&faunawet is de is de staat van instandhouding in de wet verankerd en is de das
gevrijwaard van interpretaties van deze staat van instandhouding.

In de nieuwe Wet natuurbescherming is het aan GS om die staat van instandhouding te
interpreteren. Omdat het zeer lastig is objectieve gegevens te verkrijgen over het aantal dassen in een
bepaald gebied, is het niet ondenkbaar dat subjectieve gegevens (bijvoorbeeld van degene, die de
overlast ondervind) hierbij een rol gaan spelen. Daarmee is het dus niet meer uitgesloten dat een
provincie een ontheffing kan afgeven voor het afschieten van dassen.

De das wordt genoemd in bijlage A. van de Wet natuurbescherming.
Het verbod op het doden van dassen staat beschreven in art.3.10.1.
Artikel 3.10.1
1.Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
In art. 3.10.2. wordt verwezen naar de in art. 3.8.1. genoemde mogelijkheid dat GS een ontheffing kan verlenen voor
het verbod op vangen en doden; daarna worden in dit artikel nog aanvullende redenen genoemd ( in aanvulling van
de in art.3.8.), voor een ontheffing of vrijstelling van de verboden handelingen. Bij die aanvullingen wordt het
voorkomen van schade aan onder meer sportvelden genoemd.
Artikel 3.10.2
2.Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het
vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met
handelingen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden,
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
c. …..
In art. 3.10.2 wordt dus verwezen naar art. 3.8.1, waar staat beschreven dat GS een ontheffing kan verlenen voor de
verboden handelingen, namelijk het vangen of doden.
Artikel 3.8.1.
1.Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in de
artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel
ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen
soorten.

Hoewel in artikel 3.8.1. verwezen wordt naar 3.5 en 3.6., is geldt volgens art.3.10.2. die beschreven
ontheffingsmogelijkheid ook voor de diersoorten van bijlage A, waaronder de das.
In art. 3.8.5.. worden voorwaarden gesteld aan het afgeven van een ontheffing. Voor het verlenen van een ontheffing
moet aan alle voorwaarden zijn voldaan, dus de voorwaarden genoemd onder a., b. en c..
3.8.5.. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de
volgende voorwaarden:
3.8.5.a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing

Onder 3.8.5.b. worden specifieke voorwaarden gesteld aan het afgeven van een ontheffing, zoals onder 2. “ter
voorkoming van ernstige schade aan gewassen
3.8.5.c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
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