
provincie h uis Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:
mevrouw R. Zuiker

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 15 juni 2021

Ons kenme rk 2415.812O21 000887

Behandeld door team Vergunningverlening, toezicht en handhaving (0592) 36 55 55

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over het Jaarverslag 2020 van de FBE Drenthe

Geachte mevrouw Zuiker,

lnuwbrief van 17mei 2021 steldeueenaantalvragenoverhetJaarverslag2020van
de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE). Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Haas en konijn staan op de rode lijst, de FBE geeft zelf aan dat het slecht gaat met
haas en konijn.
a. Weet GS waarom zijn in 2020 toch nog 30 konijnen en maar liefst 693 hazen zijn

geschoten?

b. ls GS van plan om in ieder geval hazen en konijnen van de provinciale vrijstellings-
lijst te halen (Bijlage 4 POV)? Zo nee waarom niet?

Antwoord 1

a. Het is de jachthouder landelijk, op grond van de Wet natuurbescher-
ming, toegestaan om op zijn jachtveld te jagen op hazen en konijnen. De

minister heeft hazen en konijnen aangewezen als jachtsoort. Daarnaast
vindt er beheer plaats op soorten die door de minister op de Landelijke
vrijstellingslijst geplaatst. De minister heeft het konijn op de Landelijke
v ri jste I I i n gs I i jst g e p I a atst.

b. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de

Tweede Kamer laten weten dat de haas en het konijn in seizoen 2021/
2022 bejaagbaar zijn en dat wordt onderzocht of deze diersoorten in het
jaar erna van de lijst van vrij bejaagbare soorten geschrapt moet worden.
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Vraag 2

De tellingen zijn niet of nauwelijks gedaan omdat men niet bij elkaar kan komen
door Covid-19. Toch worden er vergunningen, ontheffingen e.d. afgegeven.
a. Kan GS verklaren waarom kan er niet geteld worden door corona, maar wel

gejaagd?

b. Waarom is de berekende doelstand niet op orde? (pagina 8)

c. Vindt GS het niet wenselijker om het doorgeven van aantallen dieren die meer
met de werkelijkheid overeenkomt verplicht te stellen (pagina 8)

Antwoord 2
a. Een telploeg werkt in groepen. Het was niet mogelijk om de tellers in de

telploeg op 1,5 m van elkaar te laten werken, zoals de richtlijnen van het
RIVM voorschrijven. Volgens vaste lijn is het gemiddelde van de laatste
drie jaren gehanteerd.
Schadebestrijding en populatiebeheer hebben wel doorgang kunnen
vinden, omdat jagers alleen of op onderlinge afstand van 1,5 m kunnen
werken.

b. In het Flora- en Faunabeleidsplan is vastgelegd op welke wijze de ge-

wenste stand voor het aantalreeën in Drenthe wordt bepaald. Op basis

hiervan zijn de doelstanden van alle WBE's in Drenthe vastgesteld. Voor
één WBE in Drenthe lijkt de in 2014 berekende doelstanden niet passend

bij het werkelijk aantal getelde reeën. Tot op heden leidt dit echter niet
tot onvolkomenheden in het beheer. Wijzijn hierover jaarlijks in gesprek

m et de F au n abehee re en heid.
c. De Wet natuurbescherming stelt geen eisen aan de gebruikte methode.

Er wordt in Drenthe geteld volgens een uniform telprotocol. Telcijfers
geven een beeld van de verspreiding en de trend van de populatie. ln
combinatie met het afschot kan een goede schatting worden gemaakt
van het aantal dieren dat binnen Drenthe voorkomt.

Vraag 3

Er is in 2020 geen telling van reeën geweest, hierdoor moeten er aannames van het
aantal gedaan worden. Het aantal te doden dieren wordt nu op basis van voor-
gaande jaren en het aantal aanrijdingen gedaan.

a. Hoe is op grond van niet-complete cijfers toch beleid vast te stellen?
b. Kunt u een overzicht sturen van de 'hotspots'wat betreft de aanrijdingen met

reeën?

c. Kan het advies over preventieplan 'vermindering aanrijdingen met reeën'naar PS

worden gestuurd?

Antwoord 3

a. ln het Flora- en Faunabeleidsplan is aangegeven dat geen toename van

verkeersongevallen mag plaatsvinden. Er geldt een gewenste stand voor
reeën van 10.000 en maximaal 600 aanrijdingen. Het afschot wordt
bepaald aan de hand van het gemiddelde van de iaatste drie jaren. Zo'n
trendtelling is een rekenkundige bepaling op basis van meerdere jaren.

Het is dus niet zo dat één (ontbrekend) telresultaat onmiddellijk leidt tot
aanpassing van het afschot. Dit gebeurt slechts op basis van een zicht-
bare trend.
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b. Zie de kaart in het Faunabeheerplan Ree 2019-2023 pag 47. https:l/dren-
th e.f a u n a beheereenhe i d. co m/w p- co nte nUu p I o a d s/sites/3/2O 20/02/F a u n a-

b eh e e r p I a n - Ree-20 1 9-20 2 3. pdf
c. Wij zijn (nog) niet in het bezit van dit advies. Dit advies kunt u recht-

streeks bij de Faunabeheereenheid Drenthe opvragen;
info@fbedrenthe.nl.

Vraag 4
Er is in 2020 een geschillenadviescommissie ingesteld voor overtredingen van de Ont-
heffing Ree.

a. Hoe vaak per jaar zijn er geschillen over de Ontheffing Ree?

b. Wat is het onderwerp van deze geschillen?

c. Kan de werkwijzer voor deze commissie naar PS gestuurd worden?
d. Wie zijn de deelnemers aan deze commissie, en hoe zijn zij gekozen?

Antwoord 3

a. Er heefttot op heden geen geschil plaatsgevonden.

b. Zie antwoord a.

c. De werkwijzer rs een interne werkwijzer van de Faunabeheereenheid
Drenthe. U kunt deze werkwijzer rechtstreeks bij de Faunabeheer-
eenheid Drenthe opvragen.

d. ln de geschillencommissie zitten deelnemers uit verschillende gele-

dingen, zij zijn rechtstreeks aangesteld door de Faunabeheereenheid
Drenthe.

Vraag 5
De Wet natuurbescherming bepaalt in artikel 3.8 dat afschot pas aan de orde is in-

dien er geen andere bevredigende oplossing is.

ln hoeverre is in 2020 door de provincie dit bekeken en toegepast?

Antwoord 5

ln het Faunabeheerplan ree is onderbouwd toegelicht dat er geen andere be-
vredigende oplossingen voorhanden zijn. Dit is verder bij het verlenen van

alle ontheffingen in 2020 getoetst.

Vraag 6

Volgens de POV artikel 3.11 moet het jaarverslag rapportages bevatten van de toe-
passing van preventieve en alternatieve middelen ten aanzien van het voorkomen
van schade. Wij hebben deze rapportages niet aangetroffen in het jaarverslag.

Gaat GS aan de FBE vragen deze rapportages alsnog aan te leveren?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Er zijn aan de Faunabeheereenheid Drenthe geen ontheffingen voor schade-

bestrijding verleend.
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Vraag 7

Er worden nog steeds spreeuwen gedood hoewel ook die soort het erg moeilijk
heeft (bron SovonA/ogelbescherm inghttps://www.sovon.nl/nl/contenVspreeuw-en-
zwaluw-verdwijnen-gebieden-met-hoge-gehaltes-neonicotino%C3%AFde-nature)
mede door intensivering en gif in de landbouw.
Kan GS aangeven welke preventieve, niet-dodende maatregelen zijn getroffen eer er
tot afschot is overgegaan?

Antwoord 7

Op de website van BlJl2 Faunafonds is de 'Faunaschade Preventie Kit
Zangvogels' gepubliceerd. Dit laat zien met welke preventieve maatregelen
gewasschade door spreeuwen kunnen worden voorkomen of beperkt. Wij
conformeren ons hieraan. Preventieve middelen zijn o.a.; roofuogelvlieger,
ratels, angstkreten vanuit luidsprekers, ritsellinten, blikjes die bediend
worden vanuit centraal in bessenboomgaard opgestelde toren en afstand
bestuurbaar vliegtuig/drone. Geen van deze middelen heeff echte r een per-

manent karakter, omdat er na verloop van tijd gewenning bijspreeuwen
optreedt.

Vraag 8

Het komt op ons onlogisch over dat er in bepaalde gebieden zowel vossen als ganzen

gedood worden door de mens, als beide diersoorten elkaar in evenwicht kunnen
houden. Ganzenkuikens en eieren dienen als voedsel voor de vos en de vos kan

daarmee de toename van het aantal ganzen afremmen cq. tegenhouden.
Gaat de FBE onderzoeken hoe populaties elkaar in stand kunnen houden zonder
tussenkomst van de mens? Door bijvoorbeeld het verband tussen het aantal vossen-

burchten en overzomerende ganzen te onderzoeken (pagina 9)

Zo nee, waarom niet?

Antwoord I
De Faunabeheereenheid Drenthe is gestart met een verkenning voor een fau-
nabeheerplan nestbehandeling grauwe gans. Hierin zal ook worden gekeken

naar het verband tussen vossen en ganzen. Bijvoorbeeld eilandjes in natuur-
gebieden waar de vos niet bij kan komen en gebieden waar de roerdomp
naast de grauwe gans zit te broeden.

Vraag 9

Er staat in het verslag dat er (mogelijk) een instructiedag voor valwildvrijwilligers
wordt georganiseerd (pagina 12) over veiligheidsmaatregelen. Dit lijkt ons aan de
late kant.
a. Waarom is deze instructie niet direct bij de start georganiseerd?

b. Kunt u een afschrift van de werkwijzer van de valwildregeling naar ons toe-
sturen?

Antwoord 9

a. Er is een instructie bij de start georganiseerd. De Faunabeheereenheid
geeft doorlopend aandacht aan veiligheidsinstructies.

b. De werkwijzer is als bijlage bijdeze brief gevoegd.
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Vraag 10

Kunt u aangeven hoeveel gewonde dieren naar een wildopvang zijn gebracht door
valwildvrijwilligers? Zo nee waarom niet?
7o ja, waar zijn die gewonde dieren heengebracht?

Antwoord 10

Gewonde dieren worden overgedragen aan de dierenambulance. Aantallen
gewonde dieren zijn niet bekend.

Vraag '11

Er zijn in 2020 1660 wilde eenden gedood in Drenthe (volgens zelf verzamelde af-
schotcijfers), dit in het kader van de vrijgestelde soorten/ vrijstellingslijst.
Gezien de teruggang van de wilde eend in Nederland, is de provincie met ons van

mening ook dat afschot op deze soort niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 11

De wilde eend is door de minister op de wildlijst geplaatst en is derhalve niet
onze bevoegdheid.

Vraag 12

ln het bestuur van de FBE zijn diverse natuurorganisaties vertegenwoordigd,
Wordt er bij de samenstelling van het bestuur gekeken naar de banden van de leden
met jagers?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord 12

Op grond van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) zijn in
het bestuur van de faunabeheereenheid Drenthe drie zetels beschikbaar voor
jachthouders of jachthouder vertegenwoordigende organisaties, landbouw
en grondbezit. Deze organisaties dragen deskundig en bekwame vertegen-
woordigers voor aan het FBE-bestuur. Aan de hand van voordrachten ste/t
het FBE-bestuur zelf haar leden samen. Het is aan het FBE-bestuur zelí om te
bepalen op welke wijze deze voordracht plaatsvindt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bij lage Werkwijzer valwildregeling
md/coll.

, secretaris



Stichting Faunabeheer Eenheid Drenthe 

Werkwijzer valwildregeling Drenthe 
versie: 24 september 2019 

Juridisch kader. 
Besluit Opdracht Wnb art. 3.18 Valwildregeling Drenthe. 
 
1. Aangewezen personen valwildregeling 
Procedure vaststellen lijst met aangewezen personen die gebruik mogen maken van de opdracht 
Wnb art. 3.18 Valwildregeling Drenthe. 
De wildbeheereenheden (wbe’s) dragen deskundig en bekwame personen voor aan de Faunabe-
heer Eenheid Drenthe (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 GS van Drenthe. De FBE 
Drenthe houdt de lijst van aangewezen personen bij en legt voorgenomen wijzigingen ter vast-
stelling voor aan GS. 
Per wbe worden gemiddeld twee personen (hierna: valwildvrijwilligers) voorgedragen aange-
vuld met leden van de Stichting Zweethonden Nederland. Goede spreiding van de personen over 
de provincie en aanrijtijden worden daarbij in acht genomen.  
Mutaties in de lijst van valwildvrijwilligers kunnen via de jaarlijkse opdracht van de Provincie 
worden verwerkt. 
 
2. Coördinatie Valwildregeling. 
Het Faunaloket Drenthe is namens de FBE verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
Valwildregeling Drenthe. 
 
3. Communicatie 
De FBE zorgt voor een centraal telefoonnummer waarop valwild gemeld kan worden. Door mid-
del van een systeem van piketdiensten is er te allen tijde een valwildcoördinator beschikbaar. 
Deze coördinator zet vervolgens de melding uit bij de valwildvrijwilliger(s) en geeft locatie van 
de aanrijding door. De valwildvrijwilliger reist vervolgens zo snel mogelijk af richting de ge-
noemde locatie.  
De FBE draagt zorg voor bekendheid van het centrale telefoonnummer bij meldkamers en orga-
nisaties. 
 
4. Plaats aanrijding 
Indien de valwildvrijwilligers op de plaats van de aanrijding is, bekijkt hij de situatie die hij/zij 
aantreft. Als het betreffende dier nog leeft wordt deze, indien nodig, uit zijn lijden verlost. Dit 
dient op een verantwoorde, veilige en wettelijk toegestane manier te gebeuren. Als de bestuur-
der nog aanwezig is neemt de valwildvrijwilliger de nodige omzichtigheid in acht. Leg aan be-
trokkenen bij de aanrijding, indien dit nodig is, geduldig en tactvol uit waarom het dier uit zijn 
lijden verlost moet worden en wat er met het dier gaat gebeuren. De valwildvrijwilliger is zich 
daarbij bovenal bewust van zijn of haar omgeving en de mogelijke impact die acties kunnen 
hebben. Het besluit om een dier uit het lijden te verlossen wordt genomen in overleg met an-
dere organisaties ter plaatse, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Dierenambulance. 
De politiesurveillance-eenheid die ter plaatse is, handelt het materiële gedeelte van de aanrij-
ding af. Zij bemoeien zich meestal niet met het aangereden wild. De valwildvrijwilliger handelt 
dus in principe alles af met betrekking tot het aangereden dier. De vrijwilliger volgt daarbij altijd 
de aanwijzingen van surveillanten op.  
De betrokken bestuurder kan bij de valwildvrijwilliger geen enkele aanspraak maken op het wild 
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of de eventuele opbrengst daarvan. Verwijs de betrokkenen in het uiterste geval naar Faunalo-
ket Drenthe (tel. nr. zie onder). De valwildvrijwilliger geeft het dode dier terug aan de natuur op 
een daartoe geschikte plaats.   
 
4. Veiligheid 
Tijdens de werkzaamheden worden door de valwildvrijwilligers altijd de volgende veiligheids-
maatregelen genomen! 
De valwildvrijwilliger: 

− Draagt altijd reflecterende kleding en/of reflecterend vestje. 

− Voert bij voorkeur een oranje zwaailamp of anders alarmlichten. Volgt de aanwijzingen van 
de politie of de wegbeheerder op. Op autosnelwegen wordt alleen opgetreden onder bege-
leiding van de politie of wegbeheerder.  

− Is geen verkeersregelaar. De valwildvrijwilliger maakt dit ook bekend aan diegene, bijvoor-
beeld de politie, die vraagt te assisteren bij het regelen van het verkeer of bij het geven van 
aanwijzingen aan het verkeer. De valwildvrijwilliger mag geen verkeer regelen. 

 
5. Nazoek 
Indien het dier, vermoedelijk gewond, weggevlucht is, zorgt de valwildvrijwilliger ervoor dat op 
de plaats van de aanrijding de vluchtrichting van het dier duidelijk gemarkeerd wordt. In de 
nachtelijke uren wordt in principe niet nagezocht. De valdwildvrijwilliger draagt er zorg voor 
dat de volgende dag een valwildvrijwilliger wordt ingeseind met een gecertificeerde zweethond, 
bij voorkeur van de zweethondenlijst van de stichting zweethonden Nederland, de SZN. Waneer 
het dier geraakt is, maar ogenschijnlijk niet of slechts licht gewond, wordt voor de zekerheid 
toch een controle met een zweethond uitgevoerd.  
De valwildvrijwilliger zorgt er voor dat de plaatselijke terreineigenaar, grondgebruiker, jacht-
houder of toezichthouder zo veel als maar mogelijk is in kennis wordt gesteld van het nazoek, 
bij voorkeur voor dat de nazoek wordt gestart! Indien deze personen niet beschikbaar zijn, 
wordt toch met de nazoek begonnen, en wordt de betrokkenen nadien ingelicht.  
 
6. Monstername 
Van elk dood wild zwijn wordt een trichinenmonster genomen en ter onderzoek aangeboden. 
Dit kan gebeuren door een gekwalificeerd persoon of door de poelier. Naast wild zwijn dienen 
ook edelhert en damhert te worden bemonsterd ten behoeve van DNA herkomstbepaling. 
 
7. Reekalveren 
Valt in de zoogperiode een reegeit ten over aan het verkeer, dan worden indien mogelijk de 
reekalveren opgezocht. Levend gevonden en nog op te vangen reekalveren gaan zo mogelijk 
naar de Stichting reeënopvang Nederland (0342-450206  /06-2297089) 
 
8. Registratie 
In een door de FBE aangewezen systeem wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur het 
valwild geregistreerd. Ook als het dier niet aangetroffen wordt, moet het wel worden geregi-
streerd. De valwildvrijwilliger registreert zo nauwkeurig mogelijk, aangevuld met foto’s.  
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9. Wet natuurbescherming 
Op grond van de opdracht art. 3.18 Wnb is de aangewezen valwildvrijwilliger bevoegd tot het 
doden, voorhanden hebben en vervoeren van reeën, wilde zwijnen, edelherten en damherten 
welke betrokken zijn geweest bij een aanrijding, of welke zich op of in de nabijheid van ver-
keerswegen bevinden en welke een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. 
Het gebruik van de opdracht 3.18 Wnb is de valdwildvrijwilliger, als aangewezen persoon, 24 uur 
per dag toegestaan, waarbij het gebruik van kunstlicht is toegestaan. Het geweer mag ook ge-
bruikt worden binnen de bebouwde kom, en binnen het afpalingrecht van een geregistreerde 
eendenkooi. De valwildvrijwilliger heeft geen toestemming nodig van de grondeigenaar voor 
het opsporen en/of doden van genoemde diersoorten die betrokken zijn geweest bij een aanrij-
ding. 
 
10. Wapeneisen 
Te gebruiken wapens zijn; mes en kogelgeweer, zoals genoemd in de opdracht. 
Met betrekking tot het gebruik van het vuurwapen is de valwildvrijwilliger verplicht zich te hou-
den aan de wet en de nadere eisen en voorwaarden genoemd in de opdracht 3.18 Wnb. 
 
 



 

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe 
Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

 

17 mei 2021 

Betreft: vragen Jaarverslag 2020 FBE 

 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van het jaarverslag 2020 van de Fauna Beheer Eenheid Drenthe hebben wij 

de volgende vragen? 

1. Haas en konijn staan op de rode lijst, de FBE geeft zelf aan dat het slecht gaat met 

haas en konijn.  

a. Weet GS waarom zijn in 2020 toch nog 30 konijnen en maar liefst 693 hazen 

zijn geschoten? 

b. Is GS van plan om in ieder geval hazen en konijnen van de provinciale 

vrijstellingslijst te halen (Bijlage 4 POV)? Zo nee waarom niet? 

 

2. De tellingen zijn niet of nauwelijks gedaan omdat men niet bij elkaar kan komen door 

Covid-19. Toch worden er vergunningen, ontheffingen e.d. afgegeven. 

a. Kan GS verklaren waarom kan er niet geteld worden door corona, maar wel 

gejaagd? 

b. Waarom is de berekende doelstand niet op orde? (pagina 8)   

c. Vindt GS het niet wenselijker om het doorgeven van aantallen dieren die meer 

met de werkelijkheid overeenkomt verplicht te stellen (pagina 8) 

 

3. Er is in 2020 geen telling van reeën geweest, hierdoor moeten er aannames van het 

aantal gedaan worden. Het aantal te doden dieren wordt nu op basis van voorgaande 

jaren en het aantal aanrijdingen gedaan.  

a.   Hoe is op grond van niet-complete cijfers toch beleid vast te stellen?  

b. Kunt u een overzicht sturen van de ´hotspots´ wat betreft de aanrijdingen met 

reeën? 

c. Kan het advies over preventieplan ´vermindering aanrijdingen met reeën´ naar 

PS worden gestuurd? 

 

4. Er is in 2020 een geschillenadviescommissie ingesteld voor overtredingen van de  

Ontheffing Ree.  



a. Hoe vaak per jaar zijn er geschillen over de Ontheffing Ree? 

b. Wat is het onderwerp van deze geschillen? 

c. Kan de werkwijzer voor deze commissie naar PS gestuurd worden? 

d. Wie zijn de deelnemers aan deze commissie, en hoe zijn zij gekozen?  

 

5. De wet Natuurbescherming bepaalt in artikel 3.8 dat afschot pas aan de orde is 

indien er geen andere bevredigende oplossing is.  

In hoeverre is in 2020 door de provincie dit bekeken en toegepast?  

 

6. Volgens de POV artikel 3.11 moet het jaarverslag rapportages bevatten van de 

toepassing van preventieve en alternatieve middelen ten aanzien van het voorkomen 

van schade. Wij hebben deze rapportages niet aangetroffen in het jaarverslag. 

Gaat GS aan de FBE vragen deze rapportages alsnog aan te leveren? 

Zo nee, waarom niet? 

 

7. Er worden nog steeds spreeuwen gedood hoewel ook die soort het erg moeilijk heeft 

(bron Sovon/Vogelbescherminghttps://www.sovon.nl/nl/content/spreeuw-en-zwaluw-

verdwijnen-gebieden-met-hoge-gehaltes-neonicotino%C3%AFde-nature) mede door 

intensivering en gif in de landbouw. 

Kan GS aangeven welke preventieve, niet-dodende maatregelen zijn getroffen eer er 

tot afschot is overgegaan? 

 

8. Het komt op ons onlogisch over dat er in bepaalde gebieden zowel vossen als 

ganzen gedood worden door de mens, als beide diersoorten elkaar in evenwicht 

kunnen houden. Ganzenkuikens en eieren dienen als voedsel voor de vos en de vos 

kan daarmee de toename van het aantal ganzen afremmen cq. tegenhouden.  

Gaat de FBE onderzoeken hoe populaties elkaar in stand kunnen houden zonder 

tussenkomst van de mens? Door bijvoorbeeld het verband tussen het aantal 

vossenburchten en overzomerende ganzen te onderzoeken (pagina 9) 

Zo nee, waarom niet? 

  

9. Er staat in het verslag dat er (mogelijk) een instructiedag voor valwildvrijwilligers 

wordt georganiseerd (pagina 12) over veiligheidsmaatregelen. Dit lijkt ons aan de late 

kant.  

a. Waarom is deze instructie niet direct bij de start georganiseerd? 

b. Kunt u een afschrift van de werkwijzer van de valwildregeling naar ons 

toesturen? 

 

10. Kunt u aangeven hoeveel gewonde dieren naar een wildopvang zijn gebracht door 

valwildvrijwilligers? Zo nee waarom niet? 

Zo ja, waar zijn die gewonde dieren heengebracht? 

 

11. Er zijn in 2020 1660 wilde eenden gedood in Drenthe (volgens zelf verzamelde 

afschotcijfers), dit in het kader van de vrijgestelde soorten/ vrijstellingslijst. 

Gezien de teruggang van de wilde eend in Nederland, is de provincie met ons van 

mening ook dat afschot op deze soort niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet? 

 

12. In het bestuur van de FBE zijn diverse natuurorganisaties vertegenwoordigd, 



Wordt er bij de samenstelling van het bestuur gekeken naar de banden van de leden 

met jagers?  

Zo nee, waarom niet? 

 

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden. 

 

Renate Zuiker. 

 

 


