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1 Inleiding	
De Stichting Faunabeheereenheid Groningen (FBE) is een door de Provincie Groningen op 
basis van art. 29 Flora- en faunawet erkend samenwerkingsverband van jachthouders, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de agrarische sector, de jachtaktehouders, de 
terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en 
Natuurmonumenten) en de Federatie Particulier Grondbezit. De FBE heeft als doelstelling om 
op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd Faunabeheerplan 2014-2019 (FBP) 
uitvoering te geven aan beheer en schadebestrijding van inheemse beschermde diersoorten, 
op basis van het provinciale beleid.  

De FBE brengt op grond van haar statuten jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het FBP, 
de wijze waarop gebruik is gemaakt van de door de provincie aan de FBE verleende 
ontheffingen, de bestuurssamenstelling en het financieel overzicht. 

2 Wet	Natuurbescherming	(Wnb)	
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. Met het in werking treden 
van deze wet worden de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet 
ingetrokken.  

3 Verordening	natuurbescherming	(VNB)	
In de Wnb worden taken van het Rijk overgedragen aan de provincies. Hiertoe hebben 
Provinciale Staten van Groningen op 14-12-2016 de Verordening natuurbescherming (Vnb) 
vastgesteld. In de Vnb zijn nadere regels en eisen gesteld waaraan de Faunabeheereenheid, 
het Faunabeheerplan, de WBE’s en de jacht(akte)houders per 1 januari 2017 moeten voldoen. 

4 Gevolgen	voorgenomen	invoering	Wnb	en	Vnb	per	1	januari	2017 
In 2016 is de FBE begonnen in te spelen op de te voorziene gevolgen van de Wnb en de Vnb. 
Voor wat betreft de vereiste aanvulling op het FBP met een paragraaf jacht en vrijgestelde 
soorten (vrijgestelde soorten, die nog niet waren opgenomen in het FBP) is reeds in 
september de opdracht voor het opstellen hiervan uitgezet bij een externe partij. Verder is 
een intensievere communicatie met de wildbeheereenheden (WBE’s) over de te verwachten 
wijziging in rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gestart. Tijdens de 
bijeenkomsten bleek duidelijk dat deze aanpak tegemoet kwam aan een grote behoefte. Een 
eerdere afspraak met de WBE’s heeft geleid tot een minimaal halfjaarlijks overleg tussen FBE 
en WBE’s. Bij dit halfjaarlijks overleg was een vertegenwoordiger van de provincie, van het 
faunafonds en de vakorganisaties KNJV, NOJG en VHR als adviseur aanwezig.  
Op uitnodiging van WBE’s heeft het ambtelijk secretariaat op ledenvergaderingen informatie/ 
voorlichting gegeven over de te verwachten wijzigingen en de gevolgen voor de FBE, het FBP, 
de WBE’s en de jacht(akte)houders.  
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5 Landelijke	informatie-uitwisseling	tussen	FBE’s 

Om meer landelijke informatie-uitwisseling en waar mogelijk afstemming te laten 
plaatsvinden vindt twee maal per jaar een landelijk overleg FBE-voorzitters/ambtelijk 
secretarissen plaats. Daarnaast wordt vier keer per jaar een bijeenkomst landelijk overleg 
ambtelijk secretarissen en vier keer per jaar een bijeenkomst technisch gebruikersoverleg 
(TGG) gepland. Binnen het TGG vindt zo veel als mogelijk afstemming plaats over de 
mogelijke en noodzakelijke aanpassingen in de op dit moment door de FBE gebruikte 
applicatie Fauna Registratie Systeem (FRS). 

6 Bestuur	FBE	Groningen	
De bestuurssamenstelling van de FBE Groningen was in het verslagjaar als volgt: 

Functie Naam: Discipline: 
Voorzitter B. Schmidt Onafhankelijk voorzitter 
Vicevoorzitter mr. drs. H.G. van Koot Jachtaktehouders 
Bestuurslid mw. A. den Hertog-Fluks Agrarische sector 
Bestuurslid (wrn. penningm.) G.D. van Mansom Terreinbeherende organisaties 
Bestuurslid K. Buist Federatie particulier grondbezit 

In het verslagjaar hebben 9 reguliere en enkele incidentele bestuursvergaderingen FBE 
plaatsgevonden. 
Als adviseur van de FBE neemt aan de vergaderingen deel een afgevaardigde van de 
provincie Groningen. Als agendalid van de FBE namen aan de (niet besloten) vergaderingen 
FBE deel de regiomanager van de Jagersvereniging te Amersfoort en de regioconsulent van 
BIJ12 Faunafonds. 

Daarnaast hebben diverse overeleggen tussen het bestuur en vertegenwoordigers van de 
provincie plaatsgevonden over de wijze van subsidiering van de FBE. Het bestuur FBE stelt 
zich op het standpunt dat zij, mede gelet op haar noodzakelijke onafhankelijke positie, 
bepaalt wie feitelijk het ambtelijk secretariaat uitvoert en dat dat niet de subsidieverlener 
behoort te zijn. 

Ook hebben een tweetal reguliere en enkele incidentele bijeenkomsten met afgevaardigden 
van de ondertekenaars van het Groninger Ganzenakkoord (GAK) plaatsgevonden.  
De bijeenkomsten van het GAK worden voorgezeten door de voorzitter in aanwezigheid van 
de vicevooritter FBE/ambtelijk secretaris. Aan de bijeenkomsten nemen als agendalid deel 
een afgevaardigde van de WBE’s in de provincie Groningen en van BIj12 Faunafonds. 
De werkzaamheden voor het GAK worden mede ondersteund door een van extern 
ingehuurde ganzencoördinator. 

In november heeft de FBE deelgenomen aan de informatiemarkt op het provinciehuis. 
Bij deze informatiemarkt was ruime gelegenheid om met name Statenleden te informeren 
over de werkzaamheden van de FBE en de daarbij voorkomende kansen en bedreigingen. 
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Het bestuur werd bij de uitvoering van haar taken ondersteund door een ambtelijk 
secretariaat. Het ambtelijk secretariaat bestond in het verslagjaar uit: 
• ambtelijk secretaris: mr. drs. H.G. van Koot 
• technisch medewerker (FRS): J. Rosing 

7 Uitvoering	Faunabeheerplan	2014-2019	(FBP)	
Ten behoeve van beheer en schadebestrijding is uitvoering gegeven aan het FBP.  
In Bijlage 1 zijn de rapportages opgenomen van het gebruik van de verschillende 
ontheffingen.   

8 Communicatie	
De communicatie van de FBE heeft als volgt plaatsgevonden: 
• via de website www.faunabeheereenheid.com/Groningen worden gegevens verstrekt met 

betrekking tot de FBE, het FBP en de ontheffingen; 
• regelmatig worden de besturen WBE via mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen; 
• bij een aantal WBE’s zijn informatieavonden gehouden over voornamelijk de gevolgen van 

de per 1 januari van kracht zijnde Wnb; 
• bij het uitreiken van de wildmerken reeën is een voorlichting/toelichting gegeven over het 

toegepaste en toe te passen reeënbeheer in de provincie Groningen; 
• contact FBE via: 0592-365 500 of info@fbeGroningen.nl. 

9 Financieel	
De ambtelijk secretaris voert onder toezicht van de penningmeester van het bestuur (via het 
vier-ogen principe, te weten middels een medeparaaf) de betalingen uit.  

Verkorte weergave van het financieel verslag van de FBE Groningen, boekjaar 2016. 
Samenvattend: 
Begroting 2016 € 88.250   
Bijdrage 2016 provincie Groningen € 88.250 
Opbrengst reemerken  €   2.248 
Uitgaven FBE Groningen in 2016: € 74.944 
Saldo € 15.554 

De kosten van de inhuur van de ambtelijk secretartis werden in het verslagjaar rechtstreeks 
gedragen door de Provincie Groningen. De kosten van de inhuur van de coördinator GAK 
werden in het verslagjaar gedragen door de FBE Groningen. 

10 Besluit	
Met dit jaarverslag 2016 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen van 
mening een duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2016 te hebben afgelegd. 

Vries, augustus 2017. 

B. Schmidt, G.D. van Mansom, 
voorzitter bestuurslid 
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Bijlage	1.	Rapportage	ontheffingen	

In onderstaand overzicht is per diersoort een verkorte weergave van de rapportages op 
grond van de aan de FBE verleende ontheffingen opgenomen eventueel aangevuld met een 
opmerking of toelichting op het gebruik van de ontheffing.  

Ontheffing ganzen (grauwe, kol- en brandgans) 

Dit betreft de ontheffing ex. art. 68 Ff-wet voor het doden van ganzen ter voorkoming en 
beperking van belangrijke schade aan gewassen.  

Machtiging schadebestrijding overwinterende ganzen 
Machtigingsperiode 1 oktober 2015 tot 1 april 2016. 
Het betreft de ontheffing ex. art. 68 Ff-wet voor het doden van overwinterende kol-, grauwe 
en brandganzen ter voorkoming en beperking van belangrijke schade aan gewassen.  
In de winterperiode 2015-2016 zijn op grond van de ontheffing de volgende aantallen met 
het geweer gedood: 
Grauwe gans:     977 
Kolgans:     868 
Brandgans:     182 
Totaal:     2.087 

Overzicht afschot overwinterende ganzen 2010-2016  

 
 
Machtiging schadebestrijding overzomerende ganzen 
Machtigingsperiode 1 april 2016 tot 1 oktober 2016 
Het betreft de ontheffing ex. art. 68 Ff-wet voor het doden van overzomerende kol-, grauwe 
en brandganzen ter voorkoming en beperking van belangrijke schade aan gewassen. 
In 2016 zijn op grond van de ontheffing de volgende aantallen met het geweer gedood: 
Grauwe gans:  743 
Kolgans:  2 
Brandgans:  189 
Totaal:   934 

Overzicht afschot overzomerende ganzen 2013-2016 
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Telling overzomerende ganzen 

Op 16 juli 2016 heeft de telling van de overzomerende ganzen plaatsgevonden volgens het 
telprotocol zoals aangegeven in de ontheffing. Uit het volgende overzicht valt op te maken 
dat na een stijging in 2015 het aantal in 2016 van de overzomerende ganzen in Groningen 
iets is afgenomen ten opzichte van 2015. 

Overzicht tellingen 2014-2016 

 
 
Ontheffing Reeën 

Dit betreft twee ontheffingen ex. art. 68 Ff-wet voor het doden van reeën in het belang van 
de openbare veiligheid (verkeersveiligheid)  
1. Ontheffing d.d. 17 februari 2015 lopend tot 1 april 2016 
2. Ontheffing d.d. 5 april 2016 lopend tot 1 april 2021 

In de machtigingsperiode 1 januari 2016 tot en met 1 december 2016 zijn op grond van 
beide ontheffingen 411 stuks gedood, 87 geiten en 324 bokken.  
Hierbij dient opgemerkt worden dat op grond van de ontheffing tot 1 april 2016 slechts 
87 geiten gedood mochten worden. 

Daarnaast is, op basis van meldingen in het FRS, vastgesteld dat 220 stuks gedood zijn door 
aanrijdingen met motorvoertuigen in het verkeer.  
Dit aantal betreft 5% ten opzichte van de voorjaarsstand (telresultaat voorjaarstelling). 
Het telresultaat van de voorjaartelling 2016 bedraagt: 4.892 stuks. 
Uit het overzicht blijkt dat het aantal reeën nog steeds toeneemt. 
Voor wat betreft het percentage aanrijdingen met reeën dient een voorbehoud te worden 
gemaakt. Niet alle aanrijdingen met reeën zijn in kaart gebracht. Veel aanrijdingen met reeën 
worden nog niet gemeld in het FRS. De communicatie over het melden van aanrijdingen is in 
ontwikkeling. 

Overzicht reeënbeheer 2012-2016 
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Ontheffing vos en konijn met behulp van kunstlicht en restlichtversterker 

Dit betreft de ontheffing ex. art. 68 Ff-wet voor het doden van vossen ter bestrijding of 
voorkoming van (dreigende) schade aan weidevogels en andere grondbroeders en het doden 
van vossen en konijnen in het belang van de openbare veiligheid. Tevens het doden van 
vossen ter voorkoming van schade die door vossen wordt aangericht aan Freilandkippen en 
lammeren. 

In de machtigingsperiode 1 januari 2016 tot en met 1 december 2016 zijn op grond van de 
ontheffing 3 vossen gedood ter voorkoming van schade die door vossen wordt aangericht 
aan Freilandkippen. 

Met een besluit op bezwaar heeft de provincie Groningen op 25 oktober 2016 de ontheffing 
met betrekking tot de belangen openbare veiligheid en het voorkomen van schade aan 
Freilandkippen en lammeren ingetrokken. Alleen schadebestrijding met het belang ter 
voorkoming van (dreigende) schade aan weidevogels en andere grondbroeders is 
gehandhaafd. 

	
 

 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


