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Motivatie voor agendering: 
De Fauna Beheer Eenheid (FBE) Drenthe maakt het beleid en ziet toe op het doden van in het 
wild levende dieren in Drenthe. 
Er zijn grofweg drie redenen om in het wild levende dieren te doden: voor plezier en opeten 
(hobby-jacht), om een populatie onder controle te houden (populatiebeheer) en om schade aan 
landbouwgewassen en landbouwdieren (met name schapen) te voorkomen/verminderen 
(schadebestrijding). 

In het jaarverslag FBE worden alle overwegingen en argumenten om dieren te doden op één 
hoop geveegd, het geheel wordt onder de noemer van ´beheer van de fauna´ geschaard. 
De Partij voor de Dieren is van mening dat het hierdoor voor de inwoners van Drenthe niet 
transparant is waarom er in het wild levende dieren worden gedood in Drenthe. 
Ook vinden we in het jaarverslag niets terug over doelmatigheid (staan de kosten in verhouding 
tot de opbrengsten) en doeltreffendheid (wordt het doel op deze manier bereikt). 

Voor de Partij voor de Dieren wordt het de hoogste tijd dat in het Drents Parlement over het 
doden van in het wild levende dieren een discussie wordt gevoerd, dan wel de standpunten 
worden uitgewisseld. 
De overwegingen en keuzes die de provincie maakt om in het wild levende dieren te doden 
moeten openlijk en eerlijk worden besproken. Ook moet duidelijk zijn of er alternatieven 
voorhanden zijn, en of die zijn ingezet. Een heldere verslaglegging van de FBE kan aan deze 
transparantie bijdragen. 
Hoewel de FBE niet verplicht is om een zo transparant mogelijk jaarverslag in te leveren, willen 
wij graag in de Staten bespreken of dit voor de toekomst wel wenselijk zou zijn. 

In het jaarverslag van de FBE staat dat er een valwildregeling komt en een nieuw beheerplan 
voor de ree en de landelijk vrijgestelde soorten. De Partij voor de Dieren zou graag de discussie 
over deze plannen en regelingen in alle openheid in de Staten willen voeren en wil aan GS 
vragen deze plannen te agenderen in de Staten. 



Visie van de fractie: 
Het standpunt van de Partij voor de Dieren is dat alle argumenten (hobby, beheer en 
schadebestrijding) om dieren te doden niet valide zijn, zowel uit ethische en ecologische 
overwegingen en uit overwegingen van effectiviteit.  
Andere partijen denken hier anders over, nemen we aan. Het is zo dat dit zelden of nooit wordt 
uitgesproken in debatten of verkiezingsprogramma´s. Welke standpunten andere partijen 
innemen met betrekking tot het doden van in het wild levende dieren is voor de inwoners van 
Drenthe niet helder. 
 
Het doden van dieren heeft niet alleen een ethische component, maar ook een ecologische. Het 
wegnemen van een laag van de voedselketen heeft gevolgen voor de hele voedselketen. 
Bijvoorbeeld het doden van vossen heeft gevolgen voor het aantal muizen. 
Het ecosysteem van Drenthe gaat alle inwoners van Drenthe aan. Al was het alleen al vanwege 
plagen en ziektes die kunnen uitbreken bij een verstoord ecosysteem. 
 
Daarnaast zijn er overwegingen te maken in de effectiviteit van het doden van bepaalde 
diersoorten. De jachtdruk op vossen zorgt bijvoorbeeld voor meer nakomelingen. Bij het 
ontbreken van jacht blijkt dat populaties stabiliseren  1

De FBE lijkt echter niet bezig te zijn met het vraagstuk van doeltreffendheid. 
 
De Provinciale Staten hebben tevens geen zicht op een eventuele kosten/baten analyse. Het in 
stand houden van de jacht kost de maatschappij geld. De doelmatigheid van de jacht is niet te 
herleiden uit het jaarverslag van de FBE. 
 
De Partij voor de Dieren verlangt ook openheid over de negatieve maatschappelijke 
consequenties van jacht: wapenbezit door particulieren, jacht-incidenten met menselijke 
gewonden en doden, huisdieren die gewond en gedood worden, overlast voor omwonenden en 
toeristen in Drenthe, dieren die extra lang lijden door onkunde of onverschilligheid van jagers. 
 
Niet in de laatste plaats zijn er voor ons belangrijke ethische overwegingen die meespelen als 
het over doden van in het wild levende dieren gaat. De dieren die gedood worden zijn bewuste 
wezens die pijn en angst ervaren. De dieren hebben familiebanden die door de jacht worden 
verscheurd.  
Bepaalde methodes die jagers gebruiken kan het lijden van de dieren extra vergroten. 
Bijvoorbeeld de methode waarbij jonge vossen worden gevangen in vangkooien en de 
moedervos er niet in kan om ze te redden, wat uiteraard veel stress voor de dieren geeft. 
 
 
 
 

1 
https://www.natuurpunt.be/nieuws/luxemburg-verlengt-verbod-op-vossenjacht-wegens-groot-succes-2018
0621 

https://www.natuurpunt.be/nieuws/luxemburg-verlengt-verbod-op-vossenjacht-wegens-groot-succes-20180621
https://www.natuurpunt.be/nieuws/luxemburg-verlengt-verbod-op-vossenjacht-wegens-groot-succes-20180621


 
Vragen aan de andere fracties: 

1. Is het jaarverslag FBE volgens uw fractie voldoende transparant over de noodzaak 
waarom bepaalde het wild levende dieren in Drenthe worden gedood? 

2. Wat is het standpunt van uw fractie over het doden van dieren voor hobby-doeleinden? 
3. Is uw fractie van mening dat u goed zicht heeft op de toepassing van alternatieven voor 

jacht? 
4. Heeft uw fractie zicht op de effectiviteit van het doden van dieren om schade te 

voorkomen dan wel de populatie onder controle te houden? 
5. Heeft uw fractie zicht op kosten en nadelige maatschappelijke effecten van de jacht?  
6. Wat is de mening van uw fractie over de verstoring van het ecosysteem als gevolg van 

de jacht? 
7. Welke informatie mist uw fractie (nog meer) in de verslaglegging van de FBE? 
8. Wat vindt uw fractie van het tussenadvies van de Maatschappelijke Adviesraad 

Faunaschade ´Op weg naar een robuust ganzenbeheer´?  
9. Is uw fractie van mening dat GS de aanbevelingen uit het tussenrapport moet over 

nemen? 
 
Vragen aan het college van GS: 

1. Het coalitieprogramma zegt niets over de jacht dan wel beheer. Wat is het standpunt van 
het college over het doden van in het wild levende dieren? 

2. Gaat het college nieuwe beheerplannen (ree, vrijgestelde soorten) van de FBE 
voorleggen aan de staten? 

3. Gaat het college de valwildregeling bespreken met de staten? 
4. Vindt u dat het jaarverslag FBE voldoende informatie geeft over alternatieve 

schadebestrijding? 
5. Vindt u dat FBE voldoende alle ecologische afwegingen maakt? 
6. Vindt u dat het college voldoende zicht heeft op doelmatigheid en doeltreffendheid van 

het doden van dieren? 
7. Heeft u kennisgenomen van het tussenadvies van de Maatschappelijke Adviesraad 

Faunaschade  ´Op weg naar een robuust ganzenbeheer´?  
8. Neemt u de aanbevelingen in het rapport over? 
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Geachte griffie,

Bijgaand doe ik u, namens het FBE bestuur, het jaarverslag 2018 van de stichting Faunabeheer

Eenheid (FBE) Drenthe toekomen. Op 1 mei jl. is het jaarverslag gepubliceerd op de website van de

FBE Drenthe (https://drenthe.faunabeheereenheid.com). Het verslag is daar in digitale vorm te

raadplegen.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijk groet,

Piet van Dijk

Voorzitter FBE Drenthe
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Voorwoord 

Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de 
Faunabeheereenheid Drenthe (FBE). 
Het was een bewogen jaar voor de FBE. 
Dat is ook nodig, want het faunabeheer 
vindt nog niet in alle opzichten plaats 
zoals de wetgever het in de Wet Natuur-
bescherming (Wnb) bedoeld heeft. Er zijn 
dan ook veel veranderingen in gang gezet, 
zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
Het doet mij dan ook veel genoegen om 
namens het bestuur hierover verslag uit 
te mogen brengen. 

Organisatorisch was 2018 het jaar dat de 
FBE onder de Wnb meer volwassen en 
zelfstandig werd. Er is kritisch gekeken 
naar organisatiestructuren die voor de 
FBE te weinig brachten. Onder andere het 
herstructureren van de Faunaloket en de 
verzelfstandiging van het secretariaat 
hebben de nodige inspanningen gekost. 
De herstructurering heeft geleid tot 
een organisatie die beter past bij de 
onafhankelijke rol die de FBE onder de 
Wnb heeft. Hierbij is een welgemeend 
woord van dank aan de Provincie en 
Prolander die dit voor ons mogelijk 
gemaakt hebben zeer op zijn plaats. 

Inhoudelijk is een aanvang gemaakt met 
het schrijven van de faunabeheerplannen 
ree en de landelijk vrijgestelde soorten. 
Dat proces, dat door een bestuurlijke 
delegatie is opgestart, is uitdagend, maar
het toont ook de constructieve sfeer in
het bestuur. De notie dat een breed samen-
gesteld bestuur voor draagvlak onder het 
beheer kan zorgen is alom aanwezig en 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
daarvoor was steeds zichtbaar in houding
en handelen. Ook om die reden kon worden
genoten van onze heidag afgelopen juli. 

De maatschappelijke betrokkenheid bij 
het beheer van onze fauna is de afgelopen 
jaren enorm toegenomen. Dat zal de 
komende jaren niet anders zijn. Dat 
betekent dat het belang van een breed 
gedragen en planmatig beheer verder toe 
zal nemen. Dat is wat de wetgever heeft 
willen bewerkstelligen met de erkenning 
van de positie van de FBE´s in ons land. 
Het afgelopen jaar zijn we begonnen 
met vernieuwingen die daarvoor nodig 
zijn en daarop blijven we  de komende 
jaren inzetten. Dit samen met de WBE´s, 
Provincie en onze partners, want alleen 
een goede samenwerking tussen deze 
partijen kan een goed en planmatig 
faunabeheer dat het maatschappelijk 
draagvlak weet te behouden tot resultaat 
hebben. 
Dat die samenwerking nog niet in alle 
opzichten goed gaat is gebleken in 
het proces van de goedkeuring van de 
werkplannen Ree. Ik verwacht dat uit de 
evaluatie zal blijken dat onduidelijkheid 
over rollen en verantwoordelijkheden een 
van de onderliggende oorzaken is. Daar 
gaan we samen met de Provincie mee aan 
de slag. Ons voorstel om de werkplannen 
een langere werkingsduur te laten
hebben zal de administratieve last van 
de WBE´s beperken en dat is in een tijd 
waarin een steeds zwaarder beroep op de 
betrokken vrijwilliger gedaan wordt een 
mooie stap. 

Terugkijkend op 2018 kan ik niet anders 
concluderen dan dat we met zijn allen 
de weg zijn ingeslagen naar een beter 
en planmatiger beheer van onze fauna. 
Een beheer dat een antwoord kan geven 
op een toenemende maatschappelijke 
betrokkenheid. 

Rest mij een welgemeend woord van 
dank zeggen aan eenieder die daar een 
bijdrage aan geleverd heeft en de hoop 
uit te spreken dat we met zijn allen dat 
pad kunnen vervolgen. Ik hoop u daarop 
ook volgend jaar te mogen ontmoeten en 
te genieten van uw betrokkenheid bij en 
inspanningen voor het beheer van onze 
prachtige fauna. 

Namens het FBE bestuur,
 
 

Piet van Dijk  
Voorzitter FBE Drenthe

Een van de belangrijkste doelen in de 
Wnb is het planmatig beheer. Daarom 
hebben we het afgelopen jaar daar vooral 
op ingezet. Dat kwam tot uiting in de 
agendering van bijvoorbeeld de toename 
van de ganzenproblematiek of het 
faunabeheer als geheel. Voor het in kaart 
brengen van de ganzenproblematiek 
werd niet alleen naar data gekeken, 
maar zijn ook bijeenkomsten voor 
agrariërs, in samenwerking met LTO 
Noord, georganiseerd. Om het belang 
van het planmatig faunabeheer onder 
de aandacht te brengen en het maat-
schappelijk draagvlak daarvoor te 
behouden zijn de programmacommissies 
van de Drentse politieke partijen aan-
geschreven. Daarnaast hebben bestuurs-
leden een aantal fracties bezocht om te 
vertellen over het werk dat de FBE doet
en wat gedaan wordt om het faunabeheer 
op een goede wijze vorm en inhoud te 
geven.

Omdat voor een goed werkend beheer de 
samenwerking tussen de WBE´s en de FBE 
van het allergrootste belang is hebben we 
ingezet op actievere opstelling richting 
WBE’s en andere beheerders. Dit met 
name om de beheerdoelen beter voor het 
voetlicht te krijgen. Ook het betrekken 
van partners buiten de keten van beheer, 
zoals lagere overheden en wegbeheerders, 
kreeg in 2018 zijn beslag. Hierdoor is 
er meer en betere data beschikbaar 
gekomen die van belang is voor het 
planmatig beheer, maar ook bijvoorbeeld 
voor de uitvoering van de valwildregeling. 
Een goede bijkomstigheid is dat hiermee 
de rol van de FBE als beheerder van 
faunadata verstevigd wordt, want goed 
beheer begint bij goede data.
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In de ingediende FBE begroting zijn 
de activiteiten over 2018 benoemd. 
In dit jaarverslag wordt die volgorde 
aangehouden en per onderwerp een
inhoudelijk inzicht geboden in de 
ontwikkelingen over 2018 met betrekking 
tot de activiteiten. Daarnaast wordt een 
aantal extra werkzaamheden genoemd.

1.1 

Faunabeheer-
eenheid

Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Verslag van het bestuur

Wet natuurbescherming (Wnb)

Bij het opstellen van de begroting 2018 
was de nieuwe Wet natuurbescherming 
een klein jaar in werking. In de begroting 
stond te lezen: In dit eerste jaar is reeds 
veel werk verzet, desondanks is nog niet 
geheel duidelijk welke verzwaring van 
taken dit verder met zich mee zal kunnen 
brengen. 
Ondertussen heeft de FBE Drenthe twee 
volle jaren gewerkt onder de nieuwe Wet 
natuurbescherming. De FBE moet nog 
constateren dat de implementatie van 
de wet nog niet in volle omvang heeft 
plaatsgevonden.  
Met betrekking tot het beheer waren er 
voor 2018 inhoudelijk weinig wijzigingen 
ten opzichte van 2017. Alleen de 
uitgebreidere jaarverslaglegging 2017 
is voor het eerst in 2018 op een nieuwe 
wijze volgens Wnb uitgewerkt.   
De kosten van deze activiteiten bleven 
binnen de begroting.

Faunabeheerplannen

De Faunabeheerplannen Ree en Landelijke
Vrijstellingssoorten worden nieuw 
opgesteld. Anders dan het Faunabeheer-
plan jachtsoorten, met een looptijd van 
6 jaren, zijn de plannen voor ree en 
vrijstellingssoorten in 2017 voor twee 
jaar goedgekeurd. Dat maakt dat in 2018 
begonnen is met het herzieningstraject 
van deze beide plannen. Eerst is vanuit 
het bestuur een projectgroep met een 
tweetal bestuursleden geformeerd 
waarna er met ondersteuning vanuit het 
secretariaat een planning is opgesteld. 
Daarnaast is er een inventarisatie van 
aandachts- en verbeterpunten uit de 
huidige beheerplannen geweest. Aan 
de hand van die documenten heeft het 
bestuur gediscussieerd en een opdracht-
formulering opgesteld. Vervolgens is 
de opdracht in oktober gegund aan een 
tweetal bureaus. Een N2000-voortoets 
maakt onderdeel uit van deze opdracht 

presentatie vanuit beide Provincies 
geweest tijdens een FBE bestuurs-
vergadering. De beleidsuitwerking voor
het beheer van de bever is nog niet 
afgerond en neemt nog enige tijd in beslag.
De FBE heeft van zijn mogelijkheden 
om een zienswijze in te dienen op de 
Provinciale Omgevingsverordening gebruik
gemaakt om te komen tot gerichter 
beheer per leefgebied. Hierdoor is het 
mogelijk geworden om voor eenzelfde 
diersoort meerdere beheerplannen 
binnen Drenthe op te stellen. In 2018 was 
dat nog niet aan de orde maar de vragen 
met betrekking tot het beheer van de 
bever maakt voorsorteren nodig. 

Faunaloket Drenthe (FLD)

Na de eerdere evaluatie is in 2018 verder 
gesproken over het Faunaloket nieuwe 
stijl. Dat proces had een behoorlijk 
intensief karakter. Naast de partners in 
het FLD, de Provincie en FBE, nam ook 
Prolander als secretariaatsuitvoerder 
deel aan de gesprekken. Op basis van 
de evaluatie en de gesprekken hebben 
partijen geconstateerd dat het loket 
geherstructureerd moest worden naar 
een eenvoudiger model. Uiteindelijk 
is ervoor gekozen om de onderlinge 
relaties rondom het FLD te ontvlechten. 
Secretariaatsuitvoerder Prolander is 
per 31 december 2018 gestopt met het 
werk voor de FBE, de Provincie bemant 
de frontoffice en de FBE en Provincie 
zijn beide verantwoordelijk voor hun 
eigen backoffice achter het FLD. Een 
tweewekelijks overleg bindt de structuur. 
In 2019 wordt gestart met deze nieuwe 
vorm van het Faunaloket en dan moet 
duidelijk worden of de herstructurering 
aan de verwachtingen voldoet.
Overigens is tijdens de organisatorische 
verbouwing het FLD opengebleven en 
heeft het loket vele vragen afgehandeld. 
Ook heeft het loket de beoordeling van
de werkplannen voor het reewild 
uitgevoerd.

en heeft niet geleid tot een aparte bureau-
studie in 2018. 
Voor de begeleiding van het proces 
rondom de nieuwe faunabeheerplannen 
heeft Prolander op verzoek van de FBE 
meer uren beschikbaar gesteld in de 
maanden november en december.

Naast de bovengenoemde beheerplannen 
heeft de FBE Drenthe in 2018 gesignaleerd
dat de schades veroorzaakt door ganzen
blijven toenemen. De praktijk in de 
Provincie Drenthe is dat er wordt gewerkt
met individuele ontheffingen om ganzen-
beheer mogelijk te maken. Ondertussen 
nemen de schades een dergelijke vorm 
aan dat de FBE zijn opvattingen over de 
noodzaak voor een beheerplan aan de 
provincie kenbaar heeft gemaakt. Ook 
hebben secretariaatsmedewerkers in 
samenwerking met LTO Noord een drietal
‘ganzen’-bijeenkomsten georganiseerd 
voor agrariërs. Door LTO is op basis van
deze bijeenkomsten een notitie geschreven
die gedeeld is met de Provincie. De 
FBE heeft een afschrift van de notitie 
ontvangen. Met deze acties is de noodzaak
om op een andere manier ganzenschades 
te bestrijden op de agenda gekomen. Dat 
is in lijn met het doel dat de FBE zich 
had gesteld. De ambitie van een ganzen-
overleg is echter niet gerealiseerd in 2018. 
De nadruk lag in 2018 voor de FBE op het 
ophalen van ervaringen uit het veld
zodat die, in samenhang met de cijfers, 
het uitgangspunt vormen van verder 
overleg.

De Provincies Groningen en Drenthe 
hebben hun FBE’s betrokken bij de 
problematiek rond de bever die dreigt 
te ontstaan in het leefgebied aan de 
noordoostelijke zijde van Drenthe. Niet
kan worden uitgesloten dat er in de 
toekomst beheer van de bever nodig zal 
zijn waarbij de FBE’s een beheerplan 
moeten opstellen. De FBE heeft een
aantal overleggen bijgewoond met onder 
andere de waterschappen. Ook is er een 
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dierenwelzijn van aangereden hoefdieren 
en anderzijds gericht op het verkrijgen 
van gevalideerde data. In de begroting 
2018 wordt uitgesproken dat de regeling 
begin 2018 operationeel moet zijn. 
Deze regeling bestaat uit een vrijwilligers-
groep van ongeveer 50 personen die 
een provincie-breed netwerk vormt 
welke inzetbaar is bij aanrijdingen met 
hoefdieren. Aan de andere zijde zijn een 
groot aantal samenwerkingspartners 
gevonden die deelnemen om meldingen 
door te zetten naar de valwildvrijwilligers. 
Dit zijn allemaal organisaties die 
betrokken zijn bij infrastructuur en een 
hoge aanwezigheid hebben op of langs 
die werken. 
Er kan geconstateerd worden dat de 
planning niet is gehaald. De regeling 
is ingediend bij de Provincie, maar 
goedkeuring laat op zich wachten. Wel 
zijn er onderdelen in werking getreden 
van de regeling. Zo is bijvoorbeeld 
nieuwe data die is aangeleverd door de 
samenwerkingspartners verwerkt in de 
werkplannen voor het reewild. 
Voor de vrijwilligersgroep is in januari
een informatiebijeenkomst georganiseerd. 
De groep kon echter nog niet tot inzet 
komen in 2018. De kosten voor de 
valwildregeling werden in 2018 via een 
aparte projectbegroting ingediend.

Ontheffing Ree
2017-2019

Het faunabeheerplan Ree is in 2018 
uitgevoerd op grond van een ontheffing. 
Het voorafgaande jaar vond het beheer 
plaats onder een provinciale aanwijzing. 
De ontheffing is van toepassing voor de 
jaren 2018 en 2019. De uitvoering van het 
beheer is door de wijziging niet wezenlijk 
veranderd.

De beoordeling van de werkplannen 
2019 heeft ook plaatsgevonden onder 
de ontheffing Ree. Het jaar 2018 is het 
laatste jaar waarop onder de huidige 

Bezwaar- en beroeps-
procedures

De FBE verwachtte in 2018 een aantal 
bezwaar- en beroepsschriften waardoor 
de FBE mogelijk zwaarder belast zou 
worden. Dit is niet het geval gebleken. 
Hierdoor was het niet noodzakelijk om 
extra deskundigheid in te huren.

Bestuur

Het FBE bestuur heeft de ambitie 
uitgesproken om zijn positie en die van 
het secretariaat te verstevigen. Daaruit is 
een aantal acties voorgekomen waarvan 
het goed is om enkele daarvan in dit 
jaarverslag te belichten. 
Onder andere de heidagen bleken een 
succesvol model om het bestuur buiten 
de reguliere vergaderonderwerpen te 
laten spreken over bredere onderwerpen. 
Begin juli werd een dag georganiseerd 
waarin juridische onderwerpen 
werden behandeld en daarnaast een 
veldbezoek werd gebracht aan een aantal 
preventiesystemen. In december is naast 
de reguliere vergadering een sessie over 
soortenbescherming georganiseerd om 
het bestuur meer inzicht te bieden in de 
opbouw van het wettelijk kader. 
Ook is er een nieuw vergoedingensysteem 
vastgesteld voor het bestuur. Het systeem
sluit aan op de regeling van Provinciale 
Staten en is bedoeld om meer uniformiteit 
te krijgen omtrent de FBE bestuurs-
vergoeding.
De FBE heeft op bestuurlijk niveau een 
groot aantal overleggen gevoerd. Een 
voorbeeld daarvan zijn de bezoeken die 
aan de Statenfracties van de Drentse
politieke partijen zijn gebracht. In het
verlengde daarvan heeft de FBE een 
factsheet gestuurd naar de programma-
commissies van de partijen in aanloop 
naar de Statenverkiezingen 2019. 

ontheffing beoordeeld kon worden. Voor 
de FBE en de Provincie heeft de toetsing 
plaatsgevonden binnen het Faunaloket 
Drenthe. Het toetsingstraject had een 
turbulent karakter. Geconstateerd kan 
worden dat het proces tussen FBE en 
Provincie rond de goedkeuring van de 
werkplannen van de WBE’s nog niet de
kwaliteit heeft wat de WBE’s en beheerders 
mogen verwachten. Hierdoor werd er 
vertraging opgelopen in het proces waar-
door het beheer niet overal op 2 januari 
van start kon gaan.

Wat wel tot tevredenheid stemt is het 
beheer over 2018. Het beheer was in het 
geitenseizoen beter gerelateerd aan de 
pieken in de verkeersaanrijdingen. Dat 
is conform het provinciaal beleid en 
de wens van de FBE. De FBE heeft daar 
meerdere malen aandacht voor gevraagd 
gedurende het seizoen. Het bokken-
seizoen gaf een minder goed beeld met
een hoge aanrijdingspiek aan het begin 
van het seizoen en beheer aan het eind 
van het seizoen. Geconstateerd kan worden
dat zeker het beheer in het bokken-
seizoen nog de nodige aandacht vraagt.

Werkgroep Reeadvies

Het FBE bestuur krijgt adviezen over het 
reebeheer van de Werkgroep Reeadvies 
(WRA). Deze WRA bestaat uit een zestal 
leden die vanuit hun expertise gevraagd 
en ongevraagd het FBE bestuur van 
advies kunnen voorzien. De commissie 
heeft in 2018 ook een adviserende rol 
rondom werkplannen Reebeheer gehad. 
Die inzet heeft een aantal zaken naar 
voren gebracht waarmee de Provincie in 
beleidsmatige zin en de FBE als beheerder 
voordelen kunnen behalen, zowel in 
preventieve sfeer als in de uitvoering 
van het beheer. De WRA heeft drie 
vergadering gehouden gedurende 2018.
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Communicatie en
(social) media

De communicatie is in 2018 anders 
ingericht. Dat had, behalve met het 
verduidelijken van de verschillende 
verantwoordelijkheden, ook te maken 
met de herstructurering van het Fauna-
loket Drenthe. Er is een keuze gemaakt 
om meer in te zetten op communicatie 
in de beheerlijn, dat wil zeggen richting 
WBE’s en beheerders. De communicatie 
over het beleid en het beheer dat uit die
beleidskeuzes voortvloeit wordt overgelaten
aan de Provincie. Daarmee probeert de 
FBE ook haar geringe capaciteit bewust in 
te zetten. 
In 2018 is in lijn met dat voornemen 
de communicatie richting WBE’s toe-
genomen. Er is een aantal bijeenkomsten 
geweest die de FBE heeft georganiseerd 
voor WBE bestuurders. Een bijeenkomst 
had het thema FRS, een andere bijeen-
komst werd georganiseerd in samenhang 
met de KNJV en ging over de Wet natuur-
bescherming. 
Ook zijn er communicatieve acties 
opgepakt met betrekking tot de Afrikaanse
Varkenspest en de valwildregeling. Daar-
naast zijn er vaste momenten die de FBE 
benut om de beheerdoelstellingen te 
communiceren. Een voorbeeld daarvan is 
de avond waarop de reemerken worden 
uitgereikt. Ook tijdens het beheerseizoen 
is meer gecommuniceerd over of het 
beheer goed wordt uitgevoerd. Hiermee 
wil de FBE de WBE’s en de individueel 
beheerders actiever bij het beheer en 
beleid betrekken. Andersom ziet de FBE 
ook een toenemende professionalisering 
bij WBE’s. De communicatie die vanuit de 
FBE komt wordt veelal actief doorgezet
naar de beheerders in het veld. 

Valwildregeling

De aanvraag voor de valwildregeling is 
begin 2018 bij de Provincie ingediend. 
Deze regeling is enerzijds gericht op 



1.2.3

Rapportages toepassing 
preventieve en alternatieve 
middelen 

Op basis van artikel 3.15 Wet natuur-
bescherming is het niet verplicht 
preventieve maatregelen te nemen, 
voordat uitvoering mag worden gegeven
aan de vrijstelling. Uitgevoerde preventieve
maatregelen worden daarom niet 
geregistreerd. 
Vanuit de FBE Drenthe zijn grondgebruikers 
op de Faunaschade PreventieKit (FPK) 
gewezen. De FPK’s geven een overzicht 
van preventieve maatregelen om (gewas)
schade door beschermde inheemse 
diersoorten te voorkomen en beperken. 
De FPK’s zijn gericht op de agrarische 
sector en geven een overzicht van de 
preventieve maatregelen per soortgroep 
en de daarbij eventueel geldende 
richtlijnen vanuit BIJ12-Faunafonds
(www.bij12.nl/faunafonds).

1.2.2

Cijfermatige rapportage 

Tabel 2 bevat de cijfers voor iedere in het 
faunabeheerplan beschreven diersoort.* 
Telgegevens van de vossen (belopen 
burchten) zijn over 2018 beschikbaar en 
opgenomen in tabel 3. Deze soort wordt 
om het jaar geteld, zie telprotocol KNJV 
(www.jagersvereniging.nl). De soorten 
houtduif en konijn komen voor in de 
telgegevens van de wildsoorten. De soort 
Canadese gans is terug te vinden in de 
tellingen van de overzomerende ganzen 
in tabel 7 onder paragraaf 1.4.1. 

1.2.1

Cijfermatige rapportage 

Tabel 1 geeft een cijfermatige rapportage
over de uitvoering van het Faunabeheer-
plan Landelijk vrijgestelde soorten. In het 
overzicht zijn de wildbeheereenheden 
(WBE), de diersoorten en de aantallen 
gedode dieren weergegeven.* 

Tabel 1

Tabel 2 Tabel 3
WBE

Artemis

Bargerveld

De Dalgronden

De Drie Marken

De Grensstreek

De Lebbestaok

De Wieken

Diana, Drenthe

Diever-Smilde e.o.

Drents Diep en Aa

Dwingelerveld e.o.

Havelte e.o. (DR)

Het Groote Veld

Hondsrugveld

Kerspel Dalen

Koekange-Ruinerwold

Mars- en Westerstroom

Noordenveld

‘t Scholtensveld

Van Echtensmorgenland e.o.

Vledder en omstreken

Totaal

40

25

57

0

11

7

1

11

0

52

45

3

11

27

2

9

2

116

77

13

0

509

167

182

98

7

55

47

29

87

0

163

47

57

134

130

103

29

265

360

58

185

2

2.205

21

261

45

0

21

0

77

151

0

12

99

16

64

18

77

6

6

71

30

28

1

1.004

19

0

5

0

5

0

2

16

0

1

0

0

0

0

4

0

1

6

3

0

0

62

40

59

57

13

34

24

14

84

10

61

42

42

35

71

22

29

70

103

36

28

14

888

1110

Canadese G
ans

H
outduif

K
auw

K
onijn

V
os

WBE

De Drie Marken

Mars- en Westerstroom

Dwingelerveld e.o.

Kerspel Dalen

Het Groote Veld

De Grensstreek

De Wieken

’t Scholtensveld

Vledder en omstreken

Diever-Smilde e.o.

De Dalgronden

De Lebbestaok

Van Echtensmorgenland e.o.

Koekange-Ruinerwold

Diana, Drenthe

Havelte e.o. (DR)

Bargerveld

Artemis

Noordenveld

Drents Diep en Aa

Hondsrugveld

Totaal

64

62

144

86

162

78

22

666

50

46

80

0

255

55

48

58

38

150

753

173

88

3.078

144

80

193

216

177

164

81

933

66

144

142

0

245

32

314

79

321

443

451

230

334

4.789

47

80

0

209

0

1.451

0

0

56

263

309

0

50

7

570

9

439

250

755

519

97

5.111

22

16

61

36

21

72

11

26

16

18

31

23

17

25

134

60

27

19

46

21

64

766

K
auw

Zw
arte K

raai

Roek

B
elopen

burchten vos

* De aantallen in verschillende tabellen zijn gebaseerd op trend-
tellingen en afschot. De cijfers zijn exclusief natuurlijke aanwas.
De roek betrof een provinciaal vrijgestelde soort tot 2017 maar wordt 
nog wel geteld.

* De aantallen in verschillende tabellen zijn gebaseerd op trendtellingen en 
afschot. De cijfers zijn exclusief natuurlijke aanwas.

Op basis van de Wet natuurbescherming 
dient de FBE over de uitvoering van de 
faunabeheerplannen aan het college van 
GS verslag uit te brengen. In de Provinciale 
omgevingsverordening Drenthe worden 
aanvullende eisen aan de verslaglegging 
gesteld. In onderstaande paragrafen 
brengt de FBE Drenthe verslag uit over
het faunabeheerplan Landelijk vrij-
gestelde soorten. 
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1.3.2

Telcijfers 

Tabel 5 bevat de cijfers voor iedere in het 
faunabeheerplan beschreven diersoort.
De aantallen zijn gebaseerd op trend-
tellingen. Deze tellingen worden uitgevoerd 
aan de hand van het Drentse telprotocol. 

1.3.2

Rapportages toepassing 
preventieve en alternatieve 
middelen 

In 2018 zijn er gesprekken gevoerd met
Rijkswaterstaat, Prorail en de provinciale 
wegbeheerder over preventie en maat-
regelen om aanrijdingen te voorkomen. 
Ook heeft het FBE bestuur zich in de 
provincies Overijssel en Gelderland 
op locatie laten informeren over de 
werking en kosten van verschillende 
preventiesystemen. De gesprekken met 
Rijkswaterstaat hebben tot nieuwe data 
geleid die in 2019 wordt ingezet voor 
beheer. Ook is er een aantal hotspots 
geïdentificeerd waar mogelijk preventieve 
maatregelen nodig zijn. De FBE pakt 
haar adviserende rol, echter budget 
lijkt het voornaamste obstakel voor 
wegbeheerders om tot extra preventieve 
actie over te gaan. 
De gesprekken met de provinciale weg-
beheerder zijn opgestart in 2018 en 
continueren in 2019. Ondertussen is wel 
duidelijk geworden dat het plaatsen van 
rasters op wegen met veel aansluitingen 
een grote hoeveelheid ‘poorten’ oplevert. 
Deze openingen reduceren de effectieve 
werking van rasters. 

1.3.1

Cijfermatige rapportage 

Tabel 4 geeft een cijfermatige rapportage 
over de uitvoering van het Faunabeheer-
plan Ree. In het overzicht zijn de wild-
beheereenheden (WBE), het geslacht en 
de aantallen gedode dieren weergegeven. 

Op basis van de Wet natuurbescherming 
dient de FBE over de uitvoering van de 
faunabeheerplannen aan het college van 
GS verslag uit te brengen. In de Provinciale 
omgevingsverordening Drenthe worden 
aanvullende eisen aan de verslaglegging 
gesteld. In onderstaande paragrafen 
brengt de FBE Drenthe verslag uit over
het faunabeheerplan Ree.

Tabel 4 Tabel 5

WBE

Artemis

Bargerveld

De Dalgronden

De Drie Marken

De Grensstreek

De Lebbestaok

De Wieken

Diana, Drenthe

Diever-Smilde e.o.

Drents Diep en Aa

Dwingelerveld e.o.

Havelte e.o. (DR)

Het Groote Veld

Hondsrugveld

Kerspel Dalen

Koekange-Ruinerwold

Mars- en Westerstroom

Noordenveld

‘t Scholtensveld

Van Echtensmorgenland e.o.

Vledder en omstreken

Totaal

93

10

11

18

29

44

14

170

29

96

35

45

16

101

25

23

56

60

27

45

31

978

93

10

11

18

29

44

14

170

29

96

35

45

16

101

25

23

56

60

27

45

31

978

178

33

45

34

63

104

34

360

54

194

64

92

36

223

42

73

116

132

53

90

63

2.083

1312

1.3

Faunabeheerplan
Ree

B
ok

G
eit

Totaal WBE

De Drie Marken

Mars- en Westerstroom

Dwingelerveld e.o.

Kerspel Dalen

Het Groote Veld

De Grensstreek

De Wieken

’t Scholtensveld

Vledder en omstreken

Diever-Smilde e.o.

De Dalgronden

De Lebbestaok

Van Echtensmorgenland e.o.

Koekange-Ruinerwold

Diana, Drenthe

Havelte e.o. (DR)

Bargerveld

Artemis

Noordenveld

Drents Diep en Aa

Hondsrugveld

Totaal

76

171

102

52

71

88

41

63

94

77

120

214

135

68

417

148

68

174

166

225

339

2.909

38

56

54

24

40

18

26

13

40

40

45

91

61

36

162

59

16

110

58

73

86

1.146

52

94

55

30

38

23

25

25

56

49

42

124

77

49

209

60

29

108

86

106

125

1.462

101

250

157

74

146

151

84

99

144

126

184

341

212

104

702

227

106

272

257

313

450

4.500

267

571

368

180

295

280

176

200

334

292

391

770

485

257

1.490

494

219

664

567

717

1.000

10.017

B
ok

B
okkalf

G
eitkalf

G
eit

Totaal
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1.4.2

Telcijfers 

Onderstaande tabel bevat de cijfers voor 
iedere in het faunabeheerplan beschreven 
diersoort. Onderstaand overzicht bevat 
ook gegevens van de soorten houtduif 
en konijn. Deze soorten vallen eveneens 
onder de vrijgestelde soorten, maar zijn 
in de teloverzichten onder die paragraaf 
niet meegenomen. 
 

1.4.3

Rapportages toepassing 
preventieve en alternatieve 
middelen 

Uitgevoerde preventieve maatregelen 
worden niet geregistreerd. De maat-
regelen die een jachthouder kan nemen 
om een redelijke wildstand te realiseren 
hangen af van de omstandigheden in zijn 
jachtveld. Het is aan de jachthouder om 
te bepalen op welke wijze hij middels 
maatregelen invulling geeft aan het 
bereiken van een redelijke wildstand 
en daarin een goede afweging te maken 
tussen benutten, schadepreventie en 
andere maatschappelijke belangen. In 
het faunabeheerplan Wildsoorten worden 
geen aanvullende eisen gesteld aan de 
jachthouder om een redelijke wildstand 
te behouden of te bereiken omdat de 
wet de jachthouder exclusief deze 
bevoegdheid geeft en de Provincie hierin 
geen bevoegd gezag is. 

1.4.1

Cijfermatige rapportage 

Tabel 6 geeft een cijfermatige 
rapportage over de uitvoering van het 
Faunabeheerplan Wildsoorten. In het 
overzicht zijn de wildbeheereenheden 
(WBE), de diersoorten en de aantallen 
gedode dieren weergegeven.Op basis van de Wet natuurbescherming 

dient de FBE over de uitvoering van de 
faunabeheerplannen aan het college van 
GS verslag uit te brengen. In de Provinciale 
omgevingsverordening Drenthe worden 
aanvullende eisen aan de verslaglegging 
gesteld. In onderstaande paragrafen 
brengt de FBE Drenthe verslag uit over
het faunabeheerplan Wildsoorten. 

Tabel 6

Tabel 7

WBE

Artemis

Bargerveld

De Dalgronden

De Drie Marken

De Grensstreek

De Lebbestaok

De Wieken

Diana, Drenthe

Diever-Smilde e.o.

Drents Diep en Aa

Dwingelerveld e.o.

Havelte e.o. (DR)

Het Groote Veld

Hondsrugveld

Kerspel Dalen

Koekange-Ruinerwold

Mars- en Westerstroom

Noordenveld

‘t Scholtensveld

Van Echtensmorgenland e.o.

Vledder en omstreken

Totaal

30

48

149

6

72

0

27

12

0

87

0

0

2

90

19

4

14

7

66

1

0

634

60

31

84

6

73

9

29

28

2

40

21

22

28

83

79

70

43

72

37

112

17

946

38

9

63

2

58

1

20

36

5

35

12

31

8

41

8

36

5

27

22

51

20

528

3

0

8

0

17

0

5

0

0

1

0

3

0

12

1

0

1

8

1

2

0

62

113

177

425

20

133

66

141

72

4

139

68

84

190

173

179

172

116

176

167

130

48

2.793

1514

1.4

Faunabeheerplan
Wildsoorten

Fazant

H
aas

H
outduif

K
onijn

W
ilde Eend

WBE

De Drie Marken

Mars- en Westerstroom

Dwingelerveld e.o.

Kerspel Dalen

Het Groote Veld

De Grensstreek

De Wieken

’t Scholtensveld

Vledder en omstreken

Diever-Smilde e.o.

De Dalgronden

De Lebbestaok

Van Echtensmorgenland e.o.

Koekange-Ruinerwold

Diana, Drenthe

Havelte e.o. (DR)

Bargerveld

Artemis

Noordenveld

Drents Diep en Aa

Hondsrugveld

Totaal

10

15

13

16

5

54

7

191

12

8

54

3

21

1

11

0

65

15

57

48

74

680

64

60

89

158

30

107

32

150

40

35

40

18

152

135

93

138

73

87

266

83

223

2.073

7

7

19

2

2

36

3

35

4

13

0

3

25

1

2

17

3

41

36

22

9

287

78

104

346

177

41

398

107

377

83

86

112

55

481

199

262

133

158

152

589

314

692

4.944

267

571

368

180

295

280

176

200

334

292

391

770

485

257

1.490

494

219

664

567

717

1.000

10.017

Fazant

H
aas

K
onijn

H
outduif

W
ilde Eend



Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Verslag van het bestuur

1.5.1

Cijfermatige rapportage 

Tabellen 8 en 9 geven een overzicht van 
de aantallen en soorten dieren die op 
basis van een provinciale ontheffing of 
opdracht zijn gedood. De soort vos is 
eveneens opgenomen in de paragraaf 
landelijk vrijgestelde soorten. Die 
gegevens bevatten de zogenaamde 
‘dagbejaging’. Onderstaande gegevens 
voor de soort vos zien op de ‘vos lichtbak 
ontheffing’ voor bejaging bij nacht. 

Daarnaast publiceert de FBE Drenthe in 
deze paragraaf de trendtelgegevens voor 
de overzomerende ganzen. Deze cijfers 
zijn opgenomen in tabel 10. 

De Wet natuurbescherming vraagt de 
FBE om naast een jaarlijks verslag over de 
uitvoering van het faunabeheerplannen 
ook de gegevens zoals verstrekt door 
jachtaktehouders over de aantallen 
dieren, onderscheiden naar soort, die zijn 
gedood te publiceren. In de onderstaande 
paragraaf treft u dit overzicht aan.

Tabel 8

Aantallen gedode dieren 

o.g.v. ontheffing

Tabel 10

Trendtelcijfers 

overzomerende ganzen

WBE

Artemis

Bargerveld

De Dalgronden

De Drie Marken

De Grensstreek

De Wieken

Diana, Drenthe

Drents Diep en Aa

Dwingelerveld e.o.

Havelte e.o. (DR)

Het Groote Veld

Hondsrugveld

Kerspel Dalen

Koekange-Ruinerwold

Mars- en Westerstroom

Noordenveld

Van Echtensmorgenland e.o.

Totaal

0

0

0

0

0

0

54

2

0

0

0

0

0

56

0

3

0

115

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

11

1

1

0

18

0

0

5

0

1

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

19

0

0

25

0

0

16

0

1

0

0

0

0

0

0

61

14

3

0

24

0

10

48

53

0

14

0

54

25

36

25

4

28

338

1716

1.5

Overige 
faunacijfers
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K
olgans

Roek

Spreeuw

V
os

WBE

De Drie Marken

Mars- en Westerstroom

Dwingelerveld e.o.

Kerspel Dalen

Het Groote Veld

De Grensstreek

De Wieken

’t Scholtensveld

Vledder en omstreken

Diever-Smilde e.o.

De Dalgronden

De Lebbestaok

Van Echtensmorgenland e.o.

Koekange-Ruinerwold

Diana, Drenthe

Havelte e.o. (DR)

Bargerveld

Artemis

Noordenveld

Drents Diep en Aa

Hondsrugveld

Totaal

4

15

0

0

0

46

2

0

0

0

16

3

6

35

8

18

55

25

235

28

14

510

0

0

0

0

0

9

0

11

0

0

0

28

0

0

14

0

2

0

711

7

9

791

215

379

668

203

46

1.651

67

243

0

0

280

100

184

857

1.354

243

414

375

2.530

842

784

11.435

12

51

53

0

2

95

0

146

0

0

21

16

39

21

41

32

164

76

291

224

67

1.351

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

60

86

264

45

131

6

129

16

97

0

0

178

141

186

110

252

76

276

185

409

152

917

3.656

317

709

766

334

54

1.962

85

497

0

0

495

288

417

1.023

1.669

369

911

661

4.208

1.253

1.791

17.809
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Tabel 9

Aantallen gedode dieren 

o.g.v. opdracht

WBE

Artemis

Bargerveld

De Dalgronden

De Drie Marken

De Grensstreek

De Lebbestaok

De Wieken

Diana, Drenthe

Diever-Smilde e.o.

Drents Diep en Aa

Dwingelerveld e.o.

Havelte e.o. (DR)

Het Groote Veld

Hondsrugveld

Kerspel Dalen

Koekange-Ruinerwold

Mars- en Westerstroom

Noordenveld

‘t Scholtensveld

Van Echtensmorgenland e.o.

Vledder en omstreken

Totaal

39

64

119

4

34

31

30

46

19

203

77

56

36

95

58

114

68

178

30

50

7

1.358

N
ijlgans



2.1 

Activiteiten

Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Toekomst

sturen. De begroting en de realisatie 
van de doelen worden zichtbaarder. De 
nieuwe organisatie met een zelfstandig 
secretariaat past goed in dat model. Het 
maakt wel dat de FBE alert dient te zijn 
op budgetten. 

Tot slot wil de FBE ook in 2019 een 
gedegen rol spelen tussen beheer en 
beleid. De informatie die vanuit het 
beheer weer input kan vormen in de 
beleidsontwikkeling van externe partijen 
wil het bestuur duidelijker gaan delen 
met haar partners. De samenwerking 
tussen Provincie en FBE in het nieuwe 
Faunaloket biedt een prima platform om 
dat te bereiken. 

1918

De FBE biedt in het jaarverslag ook een 
korte doorkijk naar de toekomst en welke 
zaken uit 2018 door zullen lopen in 2019. 
Daarnaast worden ook nieuwe plannen 
kort omschreven. 

De FBE Drenthe is voornemens in 2019
aan een groot aantal activiteiten uitvoering 
te geven. 

De goedkeuring van valwildregeling zal 
plaatsvinden en daarom zal wederom 
een bijeenkomst worden georganiseerd 
voor de vrijwilligers welke betrokken 
zijn bij de regeling. Na de start van de 
valwildregeling wil de FBE leren van de 
uitvoering. Daarom is de wens om in 2019 
een aantal bijeenkomsten te organiseren 
met de betrokkenen om ervaringen op te 
halen. 

In 2019 worden twee faunabeheerplannen 
afgerond en dienen er nieuwe ontheffingen 
aangevraagd te worden. Een vooruitblik 
op het nieuwe beheerplan Ree laat een
ambitieus plan zien. De uitvoering van 
het plan zal de betrokkenheid en de 
ruimte om invulling te geven aan de 
verantwoordelijkheid van de WBE’s 
vergroten.   

Het beoordelings- en goedkeuringsproces 
van de FBE en provincie van de werk-
plannen Reebeheer vergt een nieuwe 
insteek. Het is het doel van de FBE om 
aan de hand van het beheerplan te 
komen tot een efficiënt proces. 

Mogelijk nieuwe beheerplannen rond 
bever en ganzen zijn begroot voor het jaar 
2019. De realisatie van een en ander is 
deels afhankelijk van externe factoren. 

De financiering zoals die voorheen via
het opdrachtenspoor liep zal voor de 
begroting 2019 wijzigen in de subsidie-
spoor. Dat houdt in dat het secretariaat 
en het bestuur anders moeten gaan 
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3.1 3.2 3.3 

Bestuur Werknemers Gegevens

Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Organisatie

Bestuursleden

Het FBE Drenthe bestuur bestaat uit zes 
leden en een onafhankelijk voorzitter. 

Voorzitter
• Dhr. P. van Dijk 
Penningmeester
• Dhr. A. Kerssies
(op voordracht NM/Drents Landschap)
Bestuursleden
• Dhr. C.M.B. Wichers
 (op voordracht WBE’s, NOJG en KNJV)
• Dhr. G. van den Berg
 (op voordracht Natuur- en
 Milieufederatie Drenthe)
• Mevr. J.P.M. van Wijk
 (op voordracht Staatsbosbeheer) 
• Dhr. J.H. Bloemerts
 (op voordracht LTO Noord) 
• Dhr. J. Ubels (op voordracht
 Vereniging Drentse Boermarken)

In de eerste helft van 2018 heeft de heer 
Rossingh zijn bestuurslidmaatschap 
namens Drents Particulier Grondbezit 
neergelegd en is de heer Ubels op deze 
zetel benoemd op voordracht van de 
Vereniging Drentse Boermarken.

Vergaderingen

In 2018 heeft het bestuur tienmaal 
een officiële bestuursvergadering 
gehouden. Ook is er begin juli een 
heidag georganiseerd voor het bestuur 
en adviseurs. In september heeft er een 
ingelaste vergadering plaatsgevonden ten 
behoeve van de uitgangspunten van de 
nieuwe faunabeheerplannen. 
Daarnaast worden de landelijke 
voorzitters- en secretarissen-overleggen 
bijgewoond. In totaal ging het hier om 
een vijftal bijeenkomsten. Ook heeft 
de Reeadviescommissie een tweetal 
overleggen ter ondersteuning van de 
besluitvorming binnen het FBE bestuur 
gehouden

Het secretariaat van de FBE Drenthe 
was in 2018 voor het laatste jaar 
ondergebracht bij Prolander. In 2018 
werkten er een viertal medewerkers voor 
het secretariaat. Zij waren respectievelijk 
actief als ambtelijk secretaris (500 uur), 
adjunct-secretaris (500 uur), secretaresse 
(125 uur) en een ondersteuner voor de 
begeleiding van de nieuwe faunabeheer-
plannen (100 uur).

RSIN      
816797134
Rechtsvorm     
Stichting
Statutaire naam     
Stichting Faunabeheer Eenheid Drenthe
Statutaire zetel
Assen
Postadres     
Zuideinde 91 
7941 GE Meppel
Telefoonnummer    
0592–365 500
Internetadres     
drenthe.faunabeheereenheid.com
Eerste inschrijving handelsregister 
28-08-2003
Datum akte van oprichting
06-08-2003
Datum akte laatste statutenwijziging
08-03-2017
Activiteiten SBI-code
91042 / Natuurbehoud
Functioneren als door gedeputeerde 
staten van de provincie Drenthe erkende
faunabeheereenheid in de zin van de wet, 
door uitvoering te geven aan het fauna-
beleid van de provincie.
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4.1 

Samenstellings-
verklaring

Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de 
in dit rapport opgenomen jaarrrekening 
2018 van Stichting Faunabeheereenheid 
Drenthe samengesteld op basis van 
de door u verstrekte gegevens en 
inlichtingen.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid 
en volledigheid van die gegevens en de 
hierop gebaseerde jaarrekening berust 
bij u. Het is onze verantwoordelijkheid 
een samenstellingsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, 
overeenkomstig algemene aanvaarde 
richtlijnen met betrekking tot samen-
stellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het 
verzamelen, verwerken, rubriceren en 
samenvatten van financiële gegevens. De 
aard en omvang van deze werkzaamheden 
brengen met zich mee dat zij niet kunnen 
resulteren in die zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening die aan 
accountantsverklaring of beoordelings-
verklaring kan worden ontleend.

Overige opmerkingen

Het resultaat over het jaar 2018 laat een 
positief resultaat zien van € 5.952. Deze 
winst hebben wij toegevoegd aan de 
algemene reserve. 

22
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Per 31 december 2018
(na verwerking resultaat)

H.P. Hendriks
Hendriks Accountancy
Schuitendiep 47
9711 RB Groningen
050-3604294

Activa
In euro’s

Passiva
In euro’s

Vlottende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Algemene reserve

Kortlopende schulden

Overige schulden en

overlopende passiva

24.135

24.135

22.816

1.319

24.135

17.664

17.664

16.864

800

17.664

4.2

Balans
31-12-20

18
31-12-20

18

31-12-20
17

31-12-20
17

23
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Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en 
resultaatbepalingsgrondslagen

Winst- en
verliesrekening
In euro’s

Baten

Kosten

Bestuurskosten

Financiële administratie

Communicatie

Faunaregistratiesysteem

Faunabeheerplan

Overige algemene kosten

Som der bedrijfslasten

Resultaat

93.021

22.937

1.163

1.329

23.341

20.274

18.025

87.069

5.952

90.000

20.200

3.500

3.000

27.500

14.500

21.300

90.000

0

89.298

19.570

22.745

301

25.496

4.550

0

72.662

16.636

4.44.3

Toelichting
jaarrekening

Winst- en
verliesrekening

W
erkelijk 20

18

B
egroting 20

18

W
erkelijk 20

17

25

Algemeen

De grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van de 
onderneming.

Balans

Vorderingen   
Gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige activa en passiva   
De overige activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de 
opbrengst uit verkoop en levering van 
goederen en diensten onder aftrek van 
kortingen en bonussen en van de omzet 
geheven belastingen.

De opbrengsten en kosten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben.

Voor vóór balansdatum ontstane verliezen 
en risico’s worden voorzieningen getroffen. 
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Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Toelichting
op de balans
In euro’s

Toelichting
op de winst- en
verliesrekening
In euro’s

Vlottende activa

Liquide middelen

• Rabobank rekening courant

• Rabobank spaarrekening

Eigen vermogen

Algemene reserve

• Stand per 1 januari

• Bij: Resultaat

Stand per 31 december

Kortlopende schulden

Overige schulden en

overlopende passiva

• Accountantskosten

• Bankkosten

• Overleg en advisering

Baten

• Bijdrage provincie

• Inkomsten reeënloodjes

Bestuurskosten

• Bestuur FBE

• Vertegenwoordigingskosten

• Overige bestuurskosten

• Telefoonkosten

• Verzekeringen

Financiële administratie

• Overige werkzaamheden

 (FBE secretaris)

• Rente- en bankkosten

• Penningmeesterkosten

• Accountantskosten

Communicatie

• Website actualiseren

• Onderhoud website

• Zaalhuur voorlichting

Faunaregistratiesysteem

• Licentiekosten FRS

• Aanpassingen en

 verbeteringen  

Faunabeheerplan

• Faunabeheerplan

Overige algemene kosten

• Overleg en advisering

• Raadplegen en begeleiden

• Onvoorziene uitgaven

 

7.310

16.825

24.135

16.864

5.952

22.816

913

56

350

1.319

90.000

3.021

93.021

19.336

17

2.890

89

605

22.937

0

154

0

1.009

1.163

65

261

1.003

1.329

23.341

0

23.341

20.274

20.274

7.826

6.637

3.562

18.025

17.664

0

17.664

228

16.636

16.864

800

0

0

800

90.000

0

90.000

16.500

1.500

1.595

0

605

20.200

0

250

2.000

1.250

3.500

1.250

250

1.500

3.000

25.000

2.500

27.500

14.500

14.500

5.500

5.800

10.000

21.300

89.298

0

89.298

15.557

0

3.408

0

605

19.570

21.687

181

0

877

22.745

0

301

0

301

25.496

0

25.496

4.550

4.550

0

0

0

0

4.64.5

Toelichting
op de winst- en 
verliesrekening

Toelichting
op de balans

31-12-20
18

W
erkelijk 20

18

31-12-20
17

B
egroting 20

18

W
erkelijk 20

17
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Fanunabeheereenheid Drenthe
Jaarverslag 2018

Jaarrekening

4.7

Duiding
jaarrekening
door penning-
meester

• Aan de faunabeheerplannen is meer 
 geld uitgegeven.
• De bestuurskosten lieten in 2018 een 
 toename zien.
• Het Faunaregistratiesysteem is 
 goedkoper uitgevallen.
• Over 2018 is € 5.952,– als positief
  resultaat geboekt. Dat bedrag wordt 
 aan de algemene reserve toegevoegd
 en kan in 2019 bijvoorbeeld gebruikt 
 worden om financiële risico’s rond
 de nieuwe faunabeheerplannen af
 te dekken.zetel benoemd op voordracht 
 van de Vereniging Drentse Boermarken.
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Geachte heer/mevrouw, 

Eind 2018 heeft de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) een advies geformuleerd ten 

aanzien van het provinciale faunabeleid. Tevens heeft de MARF op 6 november haar tussenadvies ‘Op 

weg naar een robuust ganzenbeheer’ aan u gepresenteerd en aanbevolen het gesprek aan te gaan met 

landelijke maatschappelijke organisaties op het gebied van faunabeleid. De MARF wil deze gesprekken 

voor u gaan organiseren. Als nauw betrokkene bij het faunabeleid en de uitvoering, onder meer via onze 

deelname in faunabeheereenheden, geven wij u via deze brief onze reactie op deze adviezen, zodat u 

dit mee kunt nemen bij het opstellen van uw standpunten en het verder uitwerken hiervan.  

 

De MARF schetst in haar advies ‘Verbinden en Vernieuwen’ kansrijke wegen voor provincies en 

betrokken stakeholders om: “…een meer integraal beleid te ontwikkelen voor de bescherming van 

diersoorten, dat bij kan dragen aan gezonde populaties en een vreedzame co-existentie van mens en 

dier.” De Dierenbescherming ziet dat nog steeds veel ‘schadeveroorzakende dieren’ gedood worden. 

Het vreedzaam samenleven met wilde dieren lijkt dus nog ver weg. Wij hopen dan ook dat het beleid dat 

provincies in de toekomst gaan voeren ertoe leidt dat duurzaam samenleven met wilde dieren meer de 

norm wordt. 

 

Een aantal punten uit de MARF-adviezen kunnen bijdragen aan een samenleving waarin dieren, die zo 

goed profiteren van onze aanpassingen in het landschap dat ze ons ‘tot last’ zijn, meer getolereerd 

worden. Echter, dit zal dan wel op de juiste wijze geïmplementeerd en goed geregisseerd moeten 

worden. Daarvoor geven wij de volgende, deels aanvullende, adviezen aan provincies: 

1. Neem als provincie de regie en ondersteun de gebiedsgerichte aanpak om zo optimaal gebruik 

te maken van maatregelen die overlast op een duurzame manier kunnen verminderen. Denk 

daarbij aan landschapsinrichting en beleidsmaatregelen op gerelateerde dossiers, die een 

directe link hebben met fauna. Dit is bijvoorbeeld het geval voor stikstofmaatregelen. Deze 

kunnen op termijn ook een positieve invloed hebben op het ganzendossier (minder stikstof, 

minder ganzen). 

2. Borg het dierenwelzijn via de inzet van professionele faunabeheerders die agrariërs adviseren 

over de inzet van preventieve maatregelen en daarin ook ondersteunen in de praktijk. 

3. Stimuleer innovatie in verjagende en werende producten door het gesprek aan te gaan met 

potentiële producenten en gebruikers.  

4. Vernieuw de tegemoetkoming in faunaschade op zo’n manier dat de inzet van niet-dodende 

preventieve maatregelen wordt beloond, en schade-uitkering vermindert. Daarbij is een 

drempelwaarde om schade uitgekeerd te krijgen acceptabel. Maar het inbouwen van 

risicofactoren op zo’n manier dat schade-uitkering verlaagt op het moment dat er ruime 
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mogelijkheden zijn om dieren te doden, draagt geheel niet bij aan een vreedzame samenleving 

waarbij mens én dier een plek krijgen.  

5. Onderzoek hoe regelgeving omtrent het beschermen en bestrijden van potentieel 

schadeveroorzakende wilde dieren eenduidiger opgesteld kan worden. Elk dier verdient een 

goede wettelijke bescherming. Het is niet werkbaar en ethisch niet verantwoord om dieren, die 

pijn, stress en lijden bewust ervaren, op verschillende manieren te behandelen. Als men in 

geval van schade af wil wijken van de beschermde status, dan moet dat mogelijk zijn, maar dan 

wel via eenduidige regelgeving en met een goede onderbouwing van de nut en noodzaak. Dat 

is op dit moment niet het geval.    

6. Ga breed het gesprek aan over fauna, jacht, schadebestrijding en beheer met maatschappelijke 

organisaties. Dit geldt, zoals de MARF voorstelt, voor het ganzendossier, maar ook voor andere 

faunadossiers.  

 

Aan deze brief zijn drie bijlagen toegevoegd. In Bijlage 1 vindt u een overzicht van de MARF-adviezen 

die wij als belangrijk aanmerken vanuit het oogpunt dierenwelzijn, en een toelichting op deze adviezen 

vanuit de Dierenbescherming. In Bijlage 2 vindt u een overzicht van adviezen met betrekking tot 

faunabeheer die wij in april 2019 aan provincies hebben toegestuurd. In Bijlage 3 vindt u een overzicht 

van de 7 uitgangspunten die men zou moeten hanteren om te komen tot ethisch verantwoord beheer 

van wilde dieren.  

 

Wij vertrouwen erop dat u baat heeft bij onze adviezen en dat deze bijdragen aan een betere co-

existentie tussen mensen en wilde dieren. Voor een reactie op, en vragen over onze adviezen, kunt u 

contact opnemen met de programmamanager In het wild levende dieren: dr. Femmie Smit, 

femmie.smit@dierenbescherming.nl, 06-42036961.    

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

 

 

Drs. J.F. (Co’tje) Admiraal 

directeur / bestuurder 

 

 

Bijlage 1: Inhoudelijke reactie van de Dierenbescherming op de MARF-adviezen 

Bijlage 2: Advies Dierenbescherming aan provincies: Omgang met wilde dieren in de provincie 

Bijlage 3: 7 Uitgangspunten voor ethisch wildbeheer 

 

 

Kopieën: 

- Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de twaalf provincies 

- Besturen van de twaalf Faunabeheereenheden 

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

- BIJ12-Faunazaken 
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Aan IPO AACVP & BACVP 

Van Drs. J.F. (Co'tje) Admiraal 

Datum 21-11-2019 

Betreft BIJLAGE 1 - Hoofdpunten MARF 

adviezen & inhoudelijke reactie 

Dierenbescherming 

Gebiedsgerichte aanpak – MARF advies 

De MARF adviseert de provincies om meer de regie te voeren op proactief beheer van dierpopulaties 

door:  

 het faciliteren van een planmatige en integrale, programmatische aanpak op gebiedsniveau in 

lijn met faunabeheerplannen;   

 te beginnen met regisseren van keuzes voor de inrichting van het landelijk gebied; 

 kwaliteit van, en mandaatruimte voor de uitvoering vast te leggen in provinciale verordeningen; 

 te zorgen voor financiële ondersteuning voor een goede procesvoering. Baken taken, 

verantwoordelijkheden en rollen in uitvoering af en maak op landelijk niveau afspraken op 

hoofdlijnen met de in het faunabeheer participerende belangenorganisaties; 

 te investeren in het voorkomen van schade; 

 de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren van actoren en belangen om vorm te geven aan 

schadepreventie door kennis te communiceren en te genereren omtrent dierpopulaties, 

schadeontwikkeling en de effectiviteit van preventie en bestrijding; 

 het versterken van faunabeheereenheden (FBE’s) om zo te komen tot effectieve coördinatie 

van schadepreventie en -bestrijding, waar grondgebruikers en jagers verantwoordelijk zouden 

moeten blijven voor het voorkomen en bestrijden van schade. Een FBE die in staat is de 

gecoördineerde inzet van ervaren jagers voor het beheer en schadebestrijding te waarborgen, 

met respect voor hun gedrevenheid, motivatie en vrijwillige bereidheid voor de uitvoering.   

 

De MARF constateert dat partijen in het veld ervaren dat de uitvoering van faunabeleid wordt belemmerd 

door regels en procedures, terwijl uit onderzoek van BIJ12 blijkt dat er geen causaal verband is tussen 

verruiming en beperking van provinciale ontheffingsvoorwaarden voor het faunabeheer en de hoogte van 

de faunaschade. De MARF biedt aan een analyse te maken van de juridische en praktische 

werkelijkheid en op basis daarvan een advies uit te brengen.  

 

Gebiedsgerichte aanpak – Reactie van de Dierenbescherming op het MARF-advies 

De Dierenbescherming is voorstander van een gebiedsgerichte aanpak onder strakke regie van de 

provincie. Provincies hebben grote invloed op het landelijk gebied en kunnen herinrichtingen doorvoeren 

die nodig kunnen zijn om mens-dierconflicten te verminderen en co-existentie te verhogen. Bovendien 

zouden zij in staat zijn om relaties te leggen tussen verschillende dossiers. Zo is het stikstofdossier en 

de daaruit volgende maatregelen onlosmakelijk verbonden aan het ganzendossier. Ganzen profiteren 

van het huidige, stikstofrijke landschap. Maatregelen die genomen worden om stikstofdepositie te 

verminderen zullen ongetwijfeld ook effect hebben op ganzenpopulaties. Echter, de huidige partijen 

binnen een FBE zijn lang niet altijd op de hoogte van de maatregelen die genomen gaan worden in het 

stikstofdossier en kunnen derhalve ook de gevolgen daarvan op ganzenpopulaties niet overzien. 

Daardoor zullen deze ook niet automatisch doorwerken in ganzenbeheerplannen.  

 

Volgens de MARF hebben provincies eerder aangegeven de toepassing van preventieve maatregelen te 

willen stimuleren binnen vernieuwende vormen van gebiedsgerichte aanpak. Voorbeelden die zij 

aanhalen zijn schadepreventieplannen waaraan faunabeheerbelangen zich committeren of men beschikt 

over een door provincie beschikbaar gesteld gebiedsbudget voor preventie (pag. 32). Dit klinkt positief. 
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Echter, wij zien vanuit onze positie en als deelnemer van 8 FBE-besturen dat faunabeheereenheden niet 

bij machte zijn om schadepreventieplannen op te stellen en de uitvoering daarvan te coördineren 

(preventie = het nemen van inrichtings- en bedrijfsvoeringsmaatregelen zoals gewassenkeuze en wild-

werende maatregelen, zoals rasters en vogelverschrikkers). Zolang faunabeheerplannen opgesteld 

moeten worden om wettelijke onderbouwing te krijgen om dieren te mogen doden, zal er nooit gewerkt 

worden aan schadepreventie (dus het voorkomen van schade door niet-dodende maatregelen). 

Bovendien kan een FBE nauwelijks sturen op het inzetten van preventieve middelen. Alles hangt af van 

de vrijwillige inzet van deze middelen door de grondgebruiker en de bereidheid om deze in te zetten is 

laag. Hierdoor is de inzet laag en bovendien ook niet gecoördineerd, waardoor de effectiviteit laag blijft.  

 

De Dierenbescherming heeft de wens dat wildschadepreventie plaats gaat vinden via professionele 

faunabeheerders. Deze gaan gebruik maken van een range aan niet-dodende middelen (zoals in 

provincie Flevoland lang het geval was, maar nu helaas lijkt te verdwijnen). Dit is de enige manier om dit 

goed, effectief, met minder dierenleed en naar tevredenheid van de agrariërs, uit te voeren. Ganzen 

vliegen nu eenmaal heel het land door, en verjaging naar aangewezen foerageergebieden werkt alleen 

als het structureel, met hoge verjagingsinzet wordt uitgevoerd. Niet als dit ad hoc, zo nu en dan, op een 

aantal percelen, wordt uitgevoerd door een vrijwillige jager.  

 

De Dierenbescherming is er dan ook geen voorstander van om grondgebruikers en jagers 

hoofdverantwoordelijk te houden voor schadepreventie. Uiteraard is kennis over en het bijbrengen van 

deze kennis aan de grondgebruikers over schadepreventie zeer nuttig en onderdeel van het pakket. Tot 

op heden blijkt de bereidheid om deze toe te passen zeer beperkt (zie bijvoorbeeld: 

https://www.hetschaap.nl/weinig-animo-voor-preventie-wolf/).  

 

Het overdragen van kennis kan tevens gebeuren door de professionele faunabeheerders. 

Professionaliseren van het faunabeheer, doordat provincies inzetten op beheerders die in eerste 

instantie innovatief te werk gaan, met middelen die gericht zijn op co-existentie tussen mens en dier, is 

wat de Dierenbescherming betreft de toekomst. Dit kan door FBE’s uit te breiden met voldoende budget 

om een dergelijke professionaliseringsslag door te voeren, binnen co-existentiekaders. In elk geval 

adviseert de Dierenbescherming provincies om te onderzoeken hoe een dergelijke professionalisering 

kan plaatsvinden (juridisch en organisatorisch) en hoeveel dit naar verwachting zou kosten en 

opbrengen. Bij opbrengsten is het niet alleen zaak om de vermindering in schade-uitkeringen mee te 

nemen, maar ook in beeld te brengen of het minder kosten geeft bijvoorbeeld omdat er minder 

maatschappelijke ophef ontstaat rondom ontheffingen.  

 

Het onderzoeken of regelgeving eenduidiger kan lijkt de Dierenbescherming een nuttige exercitie. 

Echter, het beschermingsniveau van dieren mag daardoor niet omlaag gaan. Wij zien grote verschillen in 

beschermingsniveaus tussen gewervelde dieren, terwijl deze dieren in de basis gelijk zijn. Allen ervaren 

stress en pijn bewust en kunnen lijden. In geval dieren bij overlast of schade gedood moeten worden, 

dan vinden wij het rechtvaardiger als er een toets komt die aangeeft of het doden van dieren de enige 

oplossing is.  

 

Vernieuwing tegemoetkoming faunaschade – MARF-advies 

De MARF adviseert om de huidige regeling van inhouding van eigen risico op de getaxeerde schade te 

vervangen door een regeling gebaseerd op het normaal maatschappelijk risico op schade 

(drempelmodel). De schade-uitkering is tot stand gekomen om maatschappelijk draagvlak te houden 

voor wilde dieren, maar wordt bekritiseerd omdat dit niet prikkelt om in te zetten op preventie en 

bovendien hoge uitvoeringslasten met zich meebrengt. Zij stelt voor om na invoering van de 

https://www.hetschaap.nl/weinig-animo-voor-preventie-wolf/
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drempelwaarde te evalueren en dan een aantal risicofactoren in te bouwen, waarmee de drempelwaarde 

verder omhoog geschroefd kan worden. Dit houdt dan bijvoorbeeld in om bij soorten die algemeen zijn 

en waarvoor ruime mogelijkheden zijn om de dieren te doden, de drempel te verhogen. Dus als jij als 

grondgebruiker niet de verantwoordelijkheid neemt om massaal in te zetten op het doden van dieren, en 

je hebt schade, dan krijg je dat niet of nauwelijks vergoed. Een drempelverhoging zou dan niet ingevoerd 

worden als de faunaschade het gevolg is van de (eerdere) bescherming die het dier genoot.  

 

Vernieuwing tegemoetkoming faunaschade – reactie van de Dierenbescherming op het MARF-

advies 

Omdat de Dierenbescherming ziet dat voor sommige gewassen de schade relatief beperkt is en de 

opbrengst eigenlijk heel hoog (zoals de tegenwoordig hele hoge grasopbrengsten t.o.v. net na de 

oorlog), zien wij een drempel invoeren voor dergelijke gewassen als acceptabel. Het is niet meer dan 

normaal dat als wij de omgeving zo aanpassen dat het uitermate geschikt is om van te eten door een 

aantal soorten dieren, dat deze dieren daar ook van profiteren en dat een deel daarvan ook 

ingecalculeerd wordt in de agrarische bedrijfsvoering.  

Waar wij echter grote moeite mee hebben en waarvan wij ook niet verwachten dat het de co-existentie 

verhoogt, is het verhogen van de drempelwaarde voor die diersoorten waarvoor het breed mogelijk is om 

dieren te doden. Dit zal, denken wij, enkel provincies stimuleren om doding ruim mogelijk te maken om 

zo hoge schadeclaims te vermijden.  

 

MARF – tussenadvies ganzen: ga in gesprek 

De MARF adviseert u om in gesprek te gaan met FBE’s, provincies & landelijke maatschappelijke 

organisaties betrokken bij faunabeleid over ganzenbeheer. Wij raden u aan om deze gesprekken te 

voeren en wij gaan ervan uit dat wij, als deelnemende partij in FBE-besturen en landelijke betrokkenheid 

bij het beleid rondom faunabeheer, ook bevraagd gaan worden. Echter, wij vragen u ook om de MARF te 

vragen om ook maatschappelijke partijen te betrekken die op een andere manier te maken krijgen met 

de uitvoering van het ganzenbeheer. Denk daarbij aan recreanten en omwonenden en medewerkers van 

dierenambulances en wildopvangcentra. Regelmatig krijgen wij vragen uit het publiek of iets mag en of 

wij niet ‘iets’ kunnen ondernemen tegen het doden van dieren. Ook de uitvoerende kant krijgt regelmatig 

te maken met dierenleed door jacht op wilde dieren. Wij hebben niet de indruk dat de zorgen uit de 

maatschappij en de lasten die de maatschappij ondervindt door de uitvoering van het faunabeheer, goed 

in beeld is gebracht en voldoende wordt meegewogen in de uitvoering van o.a. het ganzenbeheer. Wij 

hopen dat u daar oog voor houdt en dit aspect meeneemt in de opdracht die u verleent aan de MARF op 

dit onderwerp.  
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OMGANG MET WILDE DIEREN IN DE PROVINCIE 

De Dierenbescherming beschouwt alle dieren die kunnen voortbestaan in de stad, de natuur of op 
het platteland, zonder daarbij continu verzorgd te worden door de mens, als zijnde wilde dieren. 
Hieronder vallen, buiten de van nature voorkomende, inheemse soorten, ook uitheemse en in eerste 
instantie gedomesticeerde en vervolgens verwilderde soorten zoals stadsduiven, verwilderde katten, 
ganzen en schildpadden.    

Algemeen standpunt van de Dierenbescherming t.a.v. wilde dieren 

De Dierenbescherming is van mening dat we dieren in het wild zo veel mogelijk met rust moeten 
laten. In tegenstelling tot gehouden dieren zijn zij niet gewend aan handelingen die mensen 
verrichten. Elk ingrijpen levert veel stress op, of het nu om jacht, schadebestrijding of beheer gaat of 
om het hulp bieden aan in nood zijnde dieren. Komen wilde dieren door menselijk toedoen in de 
problemen, dan is hulp bieden aan een dier in nood, hetzij door het dier te behandelen, tijdelijk op te 
vangen en weer los te laten in de natuur, of door euthanasie toe te passen in geval het dier niet meer 
kan herstellen of dit een onbalans teweegbrengt in natuurgebieden, een plicht.  

Veel van de natuurlijke leefomgeving van wilde dieren wordt door mensen veranderd door het aan 
te passen aan onze behoeften. Denk aan bebouwing, het aanleggen van een infrastructuur en het 
gebruik van grond voor landbouw ten behoeve van de mens. Om het welzijn van wilde dieren te 
bevorderen, is het noodzakelijk hun natuurlijke omgeving in stand te houden en te vergroten. Het 
vergroten en verbinden van habitat is noodzakelijk om een zelfregulerend systeem te realiseren waar 
ingrijpen door mensen nauwelijks nodig is.   

Faciliterende rol provincie 

Het is onmogelijk om een schatting te maken over hoeveel dieren we het jaarlijks hebben die door 
menselijk toedoen bedoeld of onbedoeld overlijden. Wel is zeker dat deze slachtoffers een zekere 
mate van lijden hebben doorgemaakt. De Dierenbescherming is van mening dat wij dit lijden zo veel 
mogelijk dienen te beperken én dat de provincie dit streven kan faciliteren. Dit omdat de provincie 
én natuurbeleid én ruimtelijke ordening, straks samengevoegd in de Omgevingswet, onder haar 
hoede heeft. Hieronder geven wij weer hoe wij de faciliterende rol van de provincie voor de wilde 
dieren in Nederland graag zouden zien en we hopen dat de nieuw verkozen provinciale statenleden 
en gedeputeerden onze visie gebruiken in de zorg die zij verlenen aan wilde dieren in hun provincie. 

1. Geef wilde dieren een stem in het beleid en de uitvoering 

In de plannen die de provincie opstelt rondom natuur en faunabeheer krijgt het individuele dier niet 
of nauwelijks een stem. Men stelt plannen op vanuit de soortenbeschermingsperspectieven en het 
menselijk perspectief. Zo wil men de grutto beschermen en staat men het om die reden toe om de 
vos te bejagen. Maar hoe denkt de vos daarover? Is het feit dat een roofdier zijn natuurlijk gedrag 
vertoont per definitie en over het hele land genomen slecht? Kunnen we dat niet op zo’n manier 
aanvliegen dat zowel het roofdier als het prooidier een plek krijgt in onze buitengebieden? Zou het 
niet zo zijn dat als wij de vrije jacht op de 5 wildsoorten afschaffen, we daarmee de weidevogel 
beschermen omdat we hiermee alternatieve prooien aanbieden voor de vos? Door vanuit de 
verschillende dieren vraagstukken te benaderen kunnen de belangen van alle wilde dieren meer 
meegewogen worden in de beleids- en uitvoeringsplannen. De Dierenbescherming probeert hierin 
te doen wat zij kan via het indienen van zienswijzen, opstellen van brieven en het voeren van 
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gesprekken. Maar zij kan helaas niet overal tegelijk toezien dat het welzijn van wilde dieren overal 
een serieuze plek krijgt in de plannen. U als provinciebestuurder kan daarbij helpen, door zelf vanuit 
het perspectief van individuele dieren/diergroepen de plannen die voorbij komen te beoordelen en 
daarop verbeteringen aan te vragen.     

2. Zorg voor een goede samenhang tussen natuur-, landbouw-, 
infrastructuur- en bouwplannen  

Dieren komen vaak in de problemen doordat hun leefgebied doorsneden wordt door bijvoorbeeld 
wegen, waardoor ze doodgereden worden. Of door intensieve landbouw waardoor een dier er niets 
meer te zoeken heeft en insecten en boerenlandvogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, 
verdwijnen. Of men creëert waterrijke gebieden met riet, die ideaal voor ganzen zijn om te broeden 
en te slapen, maar minder ideaal om te eten. Natuurlijk gaan ganzen dan eten bij de daarnaast 
gelegen gras- en akkerlanden. Door inrichtingsmaatregelen te nemen, kan veel overlast door ganzen 
voorkomen worden. Immers, uit schadecijfers blijkt duidelijk dat er hotspots zijn rondom waterrijke 
gebieden.  

Wil de provincie wilde dieren een duwtje in de rug geven, en conflictsituaties voor zijn, dan zal zij via 
haar omgevingsvisie duidelijk moeten maken waar zij ruimte wil geven aan de natuur en de dieren 
die daarin leven, en waar zij die minder voorrang geeft (zie ook punt 5).   

3. Ga bij mens-dierconflicten altijd uit van het ‘Nee, tenzij… principe’ 

In de huidige wetgeving zijn veel dieren ‘vogelvrij’ verklaard. De inzet van diervriendelijkere 
alternatieven zijn niet per se noodzakelijk voor bijvoorbeeld dieren die landelijk zijn vrijgesteld. Toch 
kan de provincie hier wel voor kiezen, door te eisen dat dit ‘nee, tenzij…principe’ wel gehanteerd 
wordt in de faunabeheerplannen. Omdat het dan aan de grondgebruiker is om dit principe toe te 
passen, terwijl het een ‘bovenwettelijke’ eis is van provincie, is het aan te raden om grondgebruikers 
te ondersteunen in het toepassen van diervriendelijke alternatieven, in geval er sprake is van 
serieuze overlast.  

4. Sta jacht voor plezier en consumptie niet toe op eigen gronden 

Het jagen voor plezier en consumptie op de 5 wildsoorten is niet nodig. Deze vorm van jacht is te vrij 
en te ongebonden om het welzijn van dieren te kunnen borgen. Niemand controleert of er werkelijk 
sprake is van schade en of het afschot bijdraagt aan het voorkomen van schade. In geval er sprake 
is van schade, of schade dreigt, en alternatieve niet-dodende maatregelen zijn niet voorhanden, kan 
het dier altijd nog gedood worden middels de vrijstelling (konijn, houtduif) of via een ontheffing 
(fazant, haas, wilde eend). Sta jacht op eigen gronden dan ook niet toe en pleit bij de landelijke 
overheid voor het afschaffen van de wildlijst. De 5 soorten staan al genoeg onder druk door ander 
menselijk handelen (zoals maaien, auto’s) en bovendien zijn de 5 soorten goede prooisoorten voor 
roofdieren die afhankelijk zijn van deze prooien voor hun voedsel.  

5. Stel een diervriendelijk provinciaal schadepreventieplan op 

Bij conflicten tussen mensen en wilde dieren wordt er vaak voor gekozen om dieren te doden terwijl 
er een diervriendelijkere aanpak mogelijk is. Geef als provincie handen en voeten aan de inzet van 
diervriendelijkere alternatieven door ze per ‘overlast-gevende’ diersoort te benoemen in een 
schadepreventieplan en de inzet van deze preventieve aanpak te ondersteunen. Een belangrijk 
aspect om daarin mee te nemen is dat bij het verjagen van dieren van kwetsbare landbouwpercelen 
er tegelijkertijd jaarrond aaneengesloten rustgebieden voor deze wilde dieren aangewezen moeten 
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worden. Vooralsnog mist de regie en handhaving op de inzet van preventieve maatregelen en blijft 
de verantwoordelijkheid te veel liggen bij de individuele grondgebruiker. Een gemiste kans, omdat 
dit betekent dat er onnodig veel dieren gedood worden en het de provincie alsnog veel geld kost, 
omdat zij schade voor bepaalde diersoorten uit moet keren. Liever zien wij dat dit geld gaat naar 
innovatie en een professioneel uitgevoerde diervriendelijkere schadebestrijding en beheer (zie punt 
6&7).  

6. Professionaliseer de uitvoering van het faunabeheer  

Stel een provinciaal ondersteuningsteam in die het diervriendelijkere schadepreventieplan uitvoert. 
Professionals zetten zich in op het voorkomen van schade en overlast, met in eerste instantie 
middelen die niet dodend zijn en die beschikbaar worden gesteld door (o.a.) de provincie. Deze 
investering verdient zich deels terug doordat het verjagen en weren van overlast-gevende dieren 
beter en gecoördineerder wordt uitgevoerd, waardoor de provincie minder schade hoeft uit te keren. 
Bovendien levert het minder te doden dieren op en een grond- en/of weggebruiker die zich gehoord 
voelt.  

 

 
7. Investeer in de innovatie van middelen die schade en overlast door wilde 

dieren kunnen beperken 

Innovatie in landbouwtechnieken en veehouderijsystemen is er volop. Maar dit vooral om de 
productie te vergroten. Innovatie in diervriendelijker oplossen van conflicten tussen landbouw en 
wilde dieren, is nauwelijks aan de orde. Het verdienmodel is blijkbaar niet aanwezig. Producenten 
die gesprekken hebben met agrariërs over innovatie op het gebied van bijvoorbeeld het verjagen 
van ganzen, komen tot de conclusie dat het animo laag is en er niet genoeg motivatie, denkkracht 
of innovatiegeld aanwezig is in de sector om nieuwe middelen te ontwikkelen. Provincies zouden 
hierin een belangrijke trekker kunnen zijn door innovatiefondsen op te richten om met die gelden 
middelen te laten ontwikkelen die ganzen duurzaam van velden waar zij niet welkom zijn, kunnen 
weren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verjaging door angstkreten, drones of laserstralen, enkel op 
het moment dat een sensor de dieren waarneemt. Een dergelijke innovatie zou perfect zijn omdat 
het én langer effectief blijft én het de agrariër nauwelijks werk oplevert.  
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8. Beheer wilde dieren niet op aantal maar schade-gestuurd 

Nu worden veel dieren, zoals edelherten, op aantallen gestuurd. Via een theoretisch model bepaalt 
men hoeveel dieren er mogen zijn. Dergelijke modellen zijn niet vanuit het oogpunt van het dier 
opgesteld en niet vanuit het perspectief van natuurbeheer. Het zijn oudere modellen die hun 
oorsprong hebben uit de jacht en gericht zijn op het oogsten van dieren. Veel logischer zou het zijn 
om maatregelen te nemen waar nodig en op andere plekken dieren rust en ruimte te geven. Deze 
schade-gestuurde aanpak, met verankering van diervriendelijkere alternatieven, kan enkel slagen 
als de provincie dit ondersteunt in haar beleid en controleert of de uitvoeringsplannen dit ook als 
uitgangspunt opnemen. Daarnaast zal de provincie hierin ook de regierol moeten nemen in de 
uitvoering, want veel beheer op aantal vindt plaats om aanrijdingen op hoefdieren te voorkomen. 
Een prima streven voor mens en dier, maar dit kan ook grotendeels voorkomen worden door slimme 
inrichtingsmaatregelen en het plaatsen van rasters en wild-oversteekplekken met 
wildsignaleringssystemen op provinciale wegen. De provincie is vaak de eigenaar van de wegen en 
dus de hoofdrolspeler – en zal hierin ook bereid moeten zijn om te investeren.  

9. Ondersteun dierennoodhulp  

Jaarlijks komen duizenden wilde dieren in de problemen doordat zij zijn aangereden, in een visdraad 
terecht zijn gekomen, of doordat zij tegen een raam aan zijn gevlogen. De provincie kan deze dieren 
helpen door de dierennoodhulpketen blijvend te ondersteunen. Hiermee kunnen veel wilde dieren 
geholpen worden, of waar nodig onnodig lijden bespaard blijven (in geval euthanasie noodzakelijk is 
als herstel niet meer mogelijk is). De wilde dieren zijn van niemand, maar een morele verplichting 
richting de dieren hebben we allemaal, ook de provincie!  



ETHISCH WILDBEHEER 

 

 

  
Datum 23-4-2019  

Versie 1.0  

7 UITGANGSPUNTEN VOOR ETHISCH WILDBEHEER 

Bij ethisch wildbeheer wordt uitgegaan van de inzet van niet-dodende werende (zoals habitataanpassingen) en 

verjagende middelen. Pas als dit niet helpt, kan doden aan de orde zijn. In dat geval is de inzet van middelen 

die het minste leed veroorzaken eerst van toepassing. De zeven uitgangspunten van ethisch wildbeheer zijn als 

volgt: 

 

1. Begin bij het aanpassen van het menselijk gedrag, zodat beheren wellicht niet eens nodig is. Het geven van 

voorlichting over hoe problemen te voorkomen, zoals wilde dieren niet voeren, eten en afval weghouden van wilde 

dieren, huisdieren niet loslaten, steriliseren en chippen, is van essentieel belang.  

 

2. Rechtvaardig het beheer met bewijs. Schade aan eigendommen, gewassen, (landbouw)huisdieren en ecosystemen 

moet bewezen zijn. Alleen ergens ‘last van hebben’ is geen rechtvaardiging voor het doden van dieren. Neem in de 

afweging wel/niet beheren uitdrukkelijk de positieve effecten van het dier mee. Breng dus niet alleen schade in 

beeld, maar ook de rol van het dier in het ecosysteem zoals prooi voor andere dieren of roofdier voor andere 

‘overlastgevende’ dieren. 
 

3. Benoem voorafgaand aan het beheer duidelijke, haalbare doelen en voer een nulmeting uit. Vaak begint men met 

het beheren van dieren, zonder duidelijk af te spreken welke meetbare doelen men wil behalen. Doelen moeten niet 

alleen gemeten worden in de genomen preventieve niet-dodende maatregelen en het totaal aantal gedode en 

aanwezige dieren, maar vooral ook in hoeveel schade met het beheer voorkomen is t.o.v. de periode voordat dieren 

beheerd werden. Als er geen effecten op het gebied van schadevermindering te meten is, moet men het beheer 

stoppen. Hou wel gegevens bij over wat er gebeurt als er gestopt wordt met beheren.   

− Bij voorkeur is er voorafgaand aan het nemen van beheermaatregelen de beschikbaarheid over meerjarige 

gegevens. Dit om vast te stellen wat de trend voorafgaand aan de ingreep is, in aantallen dieren en de 

hoeveelheid schade/overlast. Alleen op deze manier is namelijk vast te stellen of de beheermaatregelen geen, 

een stabiliserend of verminderend effect op de schade/overlast hebben.   

− Naast het meten van de trends in aantallen, de inzet preventieve en dodingsmaatregelen en de mate van 

schade/overlast, is het tevens van belang allerlei randfactoren in kaart te brengen en mee te nemen in de 

analyses om te kunnen vaststellen of het beheer effectief is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verkeersintensiteit, 

landgebruik (gewassen) en corrigeer voor inflatie/variatie in gewasopbrengst over de jaren heen.  

 

4. Bij de inzet van middelen, kies middelen die dieren het minst leed toebrengen. Maak gebruik van goede praktijken 

en zorg dat deze up-to-date zijn. Zet in eerste instantie in op middelen die de bron aanpakken en de omgeving niet 

toegankelijk en/of ongeschikt maken. Denk daarbij aan sterilisatie & chippen van (huis)dieren (zie ook onder 1), een 

betere inrichting van gebouwen en het aanpassen van natuur, recreatie en landbouwlandschappen.    

 

5. Zorg voor maatschappelijk draagvlak door punten 1 t/m 4 serieus en aantoonbaar uit te voeren. 

 

6. Stel een systematisch lange-termijnplan op, inclusief lange-termijnmonitoring, en zorg dat het plan wordt bijgesteld 

op basis van nieuwe gegevens, inclusief het toepassen van nieuwe, minder invasieve methodes. 

 

7. Neem de beslissing op basis van specifieke aantoonbare schade, niet op basis van labels die op bepaalde dieren 

zijn geplakt. Met labels bedoelen we onder andere: het zijn er veel te veel, het is ongedierte, het is een exoot etc. 

 



Aan:  

mevrouw T. Potharst            

 

(i.a.a. de overige Statenleden) 

 

 

 

 

 

 

Assen, 8 oktober 2019  

Ons kenmerk 40/5.1/2019001921 

Behandeld door mevrouw M.H. Koers-Keizer (0592) 36 51 84 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over 

het Jaarverslag 2018 van de FBE Drenthe

 

 

 

Geachte mevrouw Potharst, 

 

In uw brief van 28 augustus 2019 stelde u een aantal vragen over het Jaarverslag 

2018 van de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE). Deze vragen beantwoorden wij als 

volgt. 

 

 

Vraag 1 

Hoeveel aanvragen voor ontheffingen of opdrachten ten behoeve van jacht en  

schadebestrijding zijn in 2018 bij het Faunaloket binnengekomen?  

 

 Antwoord 1 

In 2018 zijn 86 aanvragen voor ontheffingen voor schadebestrijding bij het 

Faunaloket ingediend.  

 

 

Vraag 2 

Hoeveel aanvragen waren er in 2018 ten behoeve van jacht en hoeveel ten behoeve 

van schadebestrijding?  

 

 Antwoord 2 

Er is geen ontheffingsplicht voor de uitvoering van jacht. In 2018 zijn 86 aan-

vragen ingediend voor schadebestrijding.  
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Vraag 3 

Is er bij ontheffing of opdracht altijd gekeken naar al dan niet uitgevoerde preventieve 

middelen?  

 

 Antwoord 3 

Op grond van de artikelen 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming wordt bij 

het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing bekeken of er alterna-

tieve preventieve middelen aanwezig zijn. Er moeten minimaal twee verschil-

lende preventieve maatregelen zijn toegepast. Aan de ontheffing is het voor-

schrift verbonden dat ondersteunend afschot alleen is toegestaan indien de 

preventieve middelen aanwezig zijn en deze middelen onvoldoende effect 

hebben bewezen. 

 

 

Vraag 4 

Hoe vaak zijn er ontheffingen of opdrachten geweigerd? Wat was daar dan de reden 

van?  

 

 Antwoord 4 

In 2018 zijn 33 aanvragen voor ontheffingen geweigerd. De redenen hiervan 

zijn onder andere geen bedrijfsmatige landbouwschade, strijdigheid met pro-

vinciaal beleid en het niet aanleveren van aanvullende gegevens.  

 

 

Vraag 5 

Hoe vaak is faunaschade gemeld en hoe was deze schade onderbouwd (mondeling 

verslag, foto's, eigen waarneming)?  

 

 Antwoord 5 

Schademeldingen worden rechtstreeks ingediend bij BIJ12 Faunafonds.  

BIJ-12 Faunafonds voert de schaderegeling namens de provincie uit. Wij  

hebben alleen inzicht in getaxeerde schade en niet in de onderbouwing bij de 

aanvraag. U kunt deze vraag derhalve stellen aan BIJ12 Faunafonds,  

Leidseveer 2, 3511 SB  Utrecht,T: 085 – 486 22 22, E: info@bij12.nl. 

 

 

Vraag 6 

Was de gemelde faunaschade altijd in relatie met een aanvraag voor ontheffing of  

opdracht?  

 

 Antwoord 6 

Ja, op grond van artikel 5.4 van de Beleidsregels Wet natuurbescherming 

wordt een tegemoetkoming in schade slechts toegekend indien een ontheffing 

is aangevraagd. Een afschrift van iedere door ons verleende ontheffing gaat in 

afschrift naar BIJ12. BIJ12 Faunafonds controleert voorafgaand aan de uit- 

betaling of er een ontheffing is aangevraagd conform de beleidsregels. 

 

 

Vraag 7 

Hoeveel tegemoetkomingen faunaschade zijn aangevraagd en hoeveel zijn daarvan 

gehonoreerd? 

 

 Antwoord 7 

Zie beantwoording vraag 5.   
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Vraag 8 

Zijn er in 2018 meldingen gedaan bij het Meldpunt Faunaovertredingen? Zo ja, waar-

over gingen deze meldingen?  

 

 Antwoord 8 

In 2018 zijn geen meldingen ingediend bij het Meldpunt.  

 

 

Vraag 9 

In het jaarverslag van de FBE kunnen we lezen dat schades door ganzen blijven toe-

nemen. Uit welke data kan deze conclusie worden afgeleid? Kunt u ons die cijfers die 

dit aantonen toesturen?  

 

 Antwoord 9 

Deze conclusie trekt de FBE uit de cijfers van BIJ12 Faunafonds. Hieronder 

treft u de schadecijfers aan.  

 

  

 

 

Vraag 10 

Is bij de provincie bekend hoe het komt dat de schade door ganzen is toegenomen?  

 

 Antwoord 10 

De schade vindt hoofdzakelijk in de winterperiode plaats. Het is op dit moment 

niet exact bekend waarom deze schade de afgelopen jaren licht is gestegen. 

De tellingen laten ook een stijging zien van het aantal ganzen. Bij toenemende 

aantallen ganzen stijgt ook de schade.  

 

Winterschade grasland € 39.588

Winterschade kwetsb € 0

Winter schade € 39.588

Zomer schade € 10.671

Winterschade grasland € 57.210

Winterschade kwetsb € 0

Totale winterschade € 57.210

Zomerschade € 65.636

Winterschade grasland € 117.480

Winterschade kwetsb. € 0

Totale winterschade € 117.480

Zomerschade € 13.617

Winterschade grasland € 128.235

Winterschade kwetsb. € 0

Totale winterschade € 128.235

Zomerschade € 30.424

Winterschade grasland € 152.167

Winterschade kwetsb. € 295

Totale winterschade € 152.462

Zomerschade € 19.320

Winterschade grasland € 74.606

Winterschade kwetsb. € 841

Totale winterschade € 75.447

Zomerschade € 24.653

Getaxeerde schade veroorzaakt door 

Grauwe en Kolganzen
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Vraag 11 

De FBE is de verzamelaar en beheerder van faunadata in Drenthe en tevens de op-

steller van de faunabeheerplannen. In het FBE jaarverslag staan cijfers van het aantal 

gedode dieren en het aantal getelde dieren van een bepaalde soort. In het jaarverslag 

worden deze cijfers echter niet geduid. Kunt u ons uitleggen wat de relatie is tussen 

beide data (getelde dieren en gedode dieren)? 

 

 Antwoord 11 

Op grond van artikel 3.11 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 

dient de FBE in het jaarverslag de aantallen gedode dieren en de telcijfers op 

te nemen. Deze cijfers dienen als monitoring. Telcijfers geven een beeld van 

de verspreiding en de trend van de populatie. In combinatie met het afschot 

kan een schatting worden gemaakt van het aantal dieren dat binnen Drenthe 

voorkomt. 
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Vraag 12 

De in het jaarverslag vermelde valwildregeling is in 2019 operationeel geworden.  

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten een eenmalige subsidie verstrekt aan de FBE 

voor de aanschaf van middelen ter uitvoering van de valwildregeling. Welke middelen 

heeft de FBE hiervoor nodig?  

 

 Antwoord 12 

In de aanvraag voor de subsidie heeft de FBE aangegeven dat zij voor uit-

voering van de valwildregeling gebruik maken van de middelen jas, wildbak, 

telefoon, wildmerken en reflecterende stickers.   

 

 

Vraag 13 

De valwildregeling is onder andere bedoeld om onnodig lijden van aangereden reeën 

(valwild) te voorkomen. Aan welke eisen moeten de zogenaamde valwildvrijwilligers 

voldoen om het onnodig lijden te voorkomen?  

 

 Antwoord 13 

De Wildbeheereenheden (Wbe's) dragen deskundig en bekwame vrijwilligers 

voor aan de FBE. Aan de hand van de voordrachten stelt de FBE Drenthe een 

lijst op met aangewezen personen en legt deze lijst ter vaststelling voor aan 

Gedeputeerde Staten van Drenthe. 

 

 

Vraag 14 

Wie besluit of de aangereden dieren al dan niet levensvatbaar zijn?  

 

 Antwoord 14 

Een ree wat ter plaatse wordt aangetroffen of opgespoord met een zweethond 

is in de regel niet levensvatbaar. Levensvatbare reeën zullen wegvluchten na 

het ongeluk en worden om die reden niet naar een opvang gebracht. Niet le-

vensvatbare reen zullen worden gedood door de valwildvrijwilliger. 

 

 

Vraag 15 

Zijn hier criteria voor opgesteld? Zo ja, kunt u ons die toesturen? 

 

 Antwoord 15 

 Zie het antwoord op vraag 14.  

 

 

Vraag 16 

Worden levensvatbare dieren naar een opvang gebracht? Zo nee, wat gebeurt er dan 

met levensvatbare dieren? 

 

 Antwoord 16 

 Zie het antwoord op vraag 14.  
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Vraag 17 

Waar worden de dode dieren heengebracht? 

 

 Antwoord 17 

 In de verstrekte opdracht is opgenomen dat gedode reeën worden terugge-

geven aan de natuur. 

 

 

Vraag 18 

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het doden van dieren voor jacht (be-

nutting) en het doden van dieren voor schadebestrijding niet hetzelfde is? 

 

 Antwoord 18 

 Ja, dat zijn wij met u eens.  

 

 

Vraag 19 

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het voor de transparantie in het jaar-

verslag van de FBE de woorden jacht en schadebestrijding (of synoniemen daarvan) 

zou moeten gebruikt wanneer één van de twee bezigheden bedoeld worden? Zo nee, 

waarom niet? 

 

 Antwoord 19 

Nee, dit zijn wij niet met u eens. In artikel 3.11 van de Provinciale Omgevings-

verordening is opgenomen welke gegevens in ieder geval in het jaarverslag 

moeten worden opgenomen. Het is verder aan de FBE welke terminologie in 

het jaarverslag wordt gehanteerd.  

 

 

Vraag 20 

Worden de 'geoogste' dieren alleen geconsumeerd voor eigen gebruik of worden de 

gedode dieren ook verkocht aan horecaondernemers (restaurants)? 

 

 Antwoord 20 

 Het is toegestaan om 'geoogste' dieren te consumeren voor eigen gebruik en 

te verkopen aan horecaondernemers. Voor valwild verwijzen wij u naar de be-

antwoording bij vraag 17.  

 

 

Vraag 21 

Indien de gedode dieren worden verkocht aan restaurants, houdt de Nederland VWA 

toezicht op de kwaliteit van het vlees? Zo ja, hoe werkt dat dan? Zo nee, vindt u dit 

een wenselijke situatie met het oog op de volksgezondheid? 

 

 Antwoord 21 

Voor de beantwoording van deze vraag kunt u de NVWA benaderen; contact-

gegevens; https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/vraag-stellen-aan-de-

nvwa 
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Vraag 22 

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vormgeving van het jaarverslag 

misleidend is en niet bijdraagt aan de transparantie van het gevoerde provinciale  

beleid? Zo nee, waarom niet? 

 

 Antwoord 21 

 Nee, op grond van artikel 3.12, lid 8, van de Wet natuurbescherming dient de 

FBE jaarlijks verslag uit te brengen. Het is aan de FBE om de vormgeving van 

haar eigen jaarverslag vast te stellen.   

 

Hoogachtend, 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

    

 , voorzitter   , secretaris 

 

 

md/coll. 

 

 



 

 
 
Aan de voorzitter van de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot het 
jaarverslag FBE 2018 
 
28 augustus 2019 
 
Geachte voorzitter, 
 
Het jaarverslag 2018 van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) is op 14 mei 2019 aan de 
Provinciale Staten toegestuurd ter kennisname. 
 
De fractie van de Partij voor de Dieren mist in het jaarverslag 2018 echter nog relevante 
informatie omtrent faunabeheer in Drenthe. Tevens hebben wij vragen over de 
transparantie van de informatie in het jaarverslag. 
 
Graag ontvangen wij daarom van Gedeputeerde Staten de antwoorden op de volgende 
vragen: 
 
In het jaarverslag van de FBE ontbreken cijfers over het Faunaloket of het meldpunt 
faunaovertredingen. 

1. Hoeveel aanvragen voor voor ontheffingen of opdrachten ten behoeve van jacht 
en schadebestrijding zijn in 2018 bij het Faunaloket binnengekomen? 

2. Hoeveel aanvragen waren er in 2018 ten behoeve van jacht en hoeveel ten 
behoeve van schadebestrijding? 



3. Is er bij ontheffing of opdracht altijd gekeken naar al dan niet uitgevoerde 
preventieve maatregelen? 

4. Hoe vaak zijn er ontheffingen of opdrachten geweigerd? Wat was daar dan de 
reden van? 

5. Hoe vaak is faunaschade gemeld en hoe was deze schade onderbouwd 
(mondeling verslag, foto´s, eigen waarneming)? 

6. Was de gemelde faunaschade altijd in relatie met een aanvraag voor ontheffing 
of opdracht? 

7. Hoeveel tegemoetkomingen faunaschade zijn aangevraagd en hoeveel zijn 
daarvan gehonoreerd? 

8. Zijn er in 2018 meldingen gedaan bij het meldpunt faunaovertredingen? Zo ja, 
waarover gingen deze meldingen?  

 
In het jaarverslag van de FBE kunnen we lezen dat schades door ganzen blijven 
toenemen. (p. 7).  

9. Uit welke data kan deze conclusie worden afgeleid? Kunt u ons die cijfers die dit 
aantonen toesturen? 

10. Is bij de provincie bekend hoe het komt dat de schade door ganzen is 
toegenomen? 

 
De FBE is de verzamelaar en beheerder van faunadata in Drenthe en tevens de 
opsteller van de faunabeheerplannen. In het FBE jaarverslag staan cijfers van het 
aantal gedode dieren en het aantal getelde dieren van een bepaalde soort. In het 
jaarverslag worden deze cijfers echter niet geduid. 

11.Kunt u ons uitleggen wat de relatie is tussen beide data (getelde dieren en 
gedode dieren)? 
 

De in het jaarverslag vermelde valwildregeling is in 2019 operationeel geworden. 
Onlangs heeft GS een eenmalige subsidie verstrekt aan de FBE voor de aanschaf van 
middelen ter uitvoering van de valwildregeling. 
(https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@133951/gs-besluitenlijst-9/ 

12.Welke middelen heeft de FBE hiervoor nodig? 
De valwildregeling is onder andere bedoeld om onnodig lijden van aangereden reeën 
(valwild) te voorkomen.  

13.Aan welke eisen moeten de zogenaamde valwildvrijwilligers voldoen om het 
onnodig lijden te voorkomen? 

14.Wie besluit of de aangereden dieren al dan niet levensvatbaar zijn?  
15.Zijn hier criteria voor opgesteld? Zo ja, kunt u ons die toesturen? 

https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@133951/gs-besluitenlijst-9/


16.Worden levensvatbare dieren naar een opvang gebracht? Zo nee, wat gebeurt er 
dan met levensvatbare dieren? 

17.Waar worden de dode dieren heengebracht? 
 
In het jaarverslag van de FBE wordt het woord ´faunabeheer´ gebruikt voor zowel jacht 
(in de zin van oogsten uit de natuur) als voor schadebestrijding. 
In het Flora en Faunabeleidsplan 2014 werd nog wel onderscheid gemaakt tussen jacht 
aan de ene kant en beheer/schadebestrijding aan de andere kant.  
¨Drenthe biedt ons veel planten en dieren die we op verschillende manieren goed 
kunnen benutten.¨ 
¨Waar bij de schadebestrijding het doden van dieren de laatste optie is, geldt voor jacht 
dat het bemachtigen van wild juist een legitiem doel is.¨ 
(Flora en Faunabeleidsplan 2014, paragraaf 5.1. ´Oogsten´ p.25): 

18.Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het doden van dieren voor jacht 
(benutting) en het doden van dieren voor schadebestrijding niet hetzelfde is? 

De lezer van het jaarverslag van de FBE kan niet nagaan welke dieren gedood zijn in 
het kader van schadebestrijding en welke dieren zijn gedood voor ´benutting´. 

19.Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat voor de transparantie in het 
jaarverslag de FBE de woorden jacht en schadebestrijding (of synoniemen 
daarvan) zou moeten gebruiken wanneer één van de twee bezigheden bedoeld 
wordt? Zo nee, waarom niet? 

20.Worden de ´geoogste´ dieren alleen geconsumeerd voor eigen gebruik of 
worden de gedode dieren ook verkocht aan horeca-ondernemers (restaurants)? 

21. Indien de gedode dieren worden verkocht aan restaurants, houdt de NVWA 
toezicht op de kwaliteit van het vlees?  Zo ja, hoe werkt dat dan? Zo nee, vindt u 
dit een wenselijke situatie met het oog op de volksgezondheid? 

 
Het valt de Partij voor de Dieren op dat behalve het woordgebruik ook de vormgeving 
van het jaarverslag FBE niet congruent is met de inhoud. Het jaarverslag ziet er uit als 
een ode aan de in het wild levend dieren in Drenthe. Mooie glossy foto ́s van prachtige 
reeën, duiven, hazen, vossen en ganzen. De inhoud gaat echter over het doden van 
deze dieren.  

22.Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vormgeving van het 
jaarverslag misleidend is en niet bijdraagt aan de transparantie van het gevoerde 
provinciale beleid? Zo nee, waarom niet? 

 
Tot zover onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, Thea Potharst 
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