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Ook kan de provincie aanschuiven bij de FBE-vergaderingen. Daarnaast 

overlegt de provincie minimaal twee keer per jaar op bestuurlijk niveau met de 

voorzitter van de FBE over lopende zaken. 

Vraag 2 

De faunabeheerplannen zijn door het college van GS goedgekeurd en vormen een 

onderbouwing voor aangevraagde en verleende ontheffingen. Toch gaat de FBE 

Drenthe met regelmaat in bezwaar tegen de aan haar verleende ontheffing. Acht het 

college van GS deze situatie ongewenst? 

a. Zo ja, hoe interpreteert het college van GS deze situatie?

b. Zo ja, wat gaat het college ondernemen om dit in de toekomst te veranderen?

Vraag 3 

Antwoord 2 

Zoals bij antwoord 1 geformuleerd is er regelmatig overleg over rol- en taak

verdeling. In de afgelopen jaren heeft de FBE slechts eenmaal bezwaar aan

getekend tegen een verleende ontheffing. Indien de FBE het niet eens is met 

de verleende ontheffing, kan zij hiertegen bezwaar indienen. Onze inzet is om 

juist aan de voorkant goede afspraken te maken. Aan het verlenen van een 

ontheffing voor het vangen en doden van beschermde diersoorten ten be

hoeve van schadebestrijding en populatiebeheer gaat altijd een zorgvuldige 

belangenafweging vooraf, waarin alle betrokken belangen nauwgezet en 

evenwichtig worden afgewogen. Het afwegingskader voor de verlening van 

dergelijke ontheffingen en de daarbij te gebruiken middelen ligt vast in de 

Wnb. Onze inzet is bij die afwegingen altijd te streven naar een optimale af

stemming met de FBE, binnen het wettelijk kader en het provinciaal beleid. De 

FBE kan de provincie gevraagd en ongevraagd adviseren over de toepas

baarheid in de praktijk van voorwaarden in de ontheffing. Het is niet altijd te 

voorkomen dat bezwaar wordt ingediend.

Is het college van GS het met FVD Drenthe eens dat een goede verstandhouding 

tussen FBE Drenthe en de ambtelijke organisatie van de Provincie Drenthe noodza

kelijk is om tot een effectief Faunabeheerplan te komen? 

a. Zo ja, waarom?

Antwoord 3 

Voor het uitvoeren van het faunabeleid - waar wij allemaal een eigen rol en

taak hebben - is het van belang om samen te werken en is een goede af

stemming belangrijk. Dit is ook de inzet van ons en van de FBE. 
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Onderwerp: Vragen ex. art. 41 Reglement van Orde over faunabeheereenheid 
  
De Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van 
agrariërs, jachthouders, terreinbeherende- en natuur- en milieubeschermende organisaties. Met als 
doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige 
wijze uitvoering te geven aan: 
• Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten. 
• Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, 

bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.1 

FBE Drenthe ziet toe op de uitvoering van 3 faunabeheerplannen. De FBE Drenthe werkt samen met 
de wildbeheereenheden (WBE’s) in de provincie Drenthe. Wildbeheereenheden zijn verenigingen 
van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders.2 Deze wildbeheereenheden voeren de 
facto de verleende ontheffingen van VTH provincie Drenthe uit.  

De Fractie van Forum voor Democratie vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen 
de FBE Drenthe en de afdeling VTH van de Provincie Drenthe. Dit heeft namelijk invloed op de 
kwaliteit van de Faunabeheerplannen en de uitvoering daarvan door de WBE’s. De fractie van FVD 
Drenthe heeft de afgelopen maanden veelvuldig met beide partijen overleg gehad. Daarom hebben 
wij de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: 

1. Is het college van GS op de hoogte van een slechte verstandhouding tussen de FBE enerzijds en 
de Afdeling VTH anderzijds?  

a. Zo ja, welke signalen hebben u bereikt? 
b. Zo ja, welke acties heeft u ondernomen? 

 

                                                           
1 https://drenthe.faunabeheereenheid.com/organisatie-en-werkwijze/ 
2 https://drenthe.faunabeheereenheid.com/wildbeheereenheden-2/ 
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2. De faunabeheerplannen zijn door het college van GS goedgekeurd en vormen een onderbouwing 
voor aangevraagde en verleende ontheffingen. Toch gaat de FBE Drenthe met regelmaat in 
bezwaar tegen de aan haar verleende ontheffing. Acht het college van GS deze situatie 
ongewenst? 

a. Zo ja, hoe interpreteert het college van GS deze situatie?     
b. Zo ja, wat gaat het college ondernemen om dit in de toekomst te veranderen? 

3. Is het college van GS het met FVD Drenthe eens dat een goede verstandhouding tussen FBE 
Drenthe en de ambtelijke organisatie van de Provincie Drenthe noodzakelijk is om tot een 
effectief Faunabeheerplan te komen? 

a. Zo ja, waarom? 

 
 
Alvast bedankt voor de te nemen moeite, 
 
 
Namens de fractie van de Forum voor Democratie,  
Met vriendelijke groeten, 

Thomas Blinde 

 


