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1 Inleiding

De Stichting Faunabeheereenheid Groningen (FBE) is een organisatie op basis van art. 3.12 Wet
Natuurbescherming (Wnb) en hoofdstuk 5 van de verordening Nartuurbescherming provincie
groningen. In het bestuur van de faunabeheereenheid zijn vertegenwoordigd jachthouders en
maaatschapelijke organisaties die het behartigen van een duurzaam beheer van populaties
van in het wild levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de FBE behoort. In het
bestuur van de FBE hebben thans zitting afgevaardigden uit de agrarische sector, de
jachthouders met een jachtakte, de terreinbeherende organisaties (staatsbosbeheer,
Groninger landschap en de vereniging van natuurmonumenten), Gronings particulier
grondbezit en uit maatschapelijke organisaties. Het bestuur wordt voorgezeten door een
onafhankelijk voorzitter. De FBE heeft conform haar staturen als doel te functioneren als
faunabeheereenheid in de zin van de wet en de verordening, door uitvoering te geven aan het
faunabeleid van de provincie als bedoeld in de wet en de verordening met behulp van op basis
van een door gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan (FBP).
De FBE brengt op grond van artikel 3.12 lid 8 Wnb jaarlijks verslag uit van de uitvoering van
het FBP aan gedeputeerde staten. Op basis van artikel 3.13 lid 2 Wnb maken zij de daarin
gestelde gegevens openbaar.

2 Wet Natuurbescherming (Wnb)

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. Met het in werking treden
van deze wet zijn 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 invoering Wnb en Vnb
De Wet Natuurbescherming en de daarvan afgeleide provinciale verordening zijn in 2017
ingevoerd. De wet- en regelgeving heeft geleid tot een verzwaring van het takenpakket van
de FBE en de WBE’s en derhalve van het bestuur FBE en het ambtelijk secretariaat FBE.
In het verslagjaar heeft de FBE zich ingezet om te voldoen aan de gestelde voorwaarden op
basis van de Wnb en de Vnb. E.e.a. heeft geleid tot een door GS goedgekeurde aanvulling op
het vigerende FBP met een paragraaf jacht en een paragraaf vrijgestelde soorten (vrijgestelde
soorten, die nog niet waren opgenomen in het FBP).
Het uit vijf personen bestaande bestuur is uitgebreid met twee personen vanuit de
maaatschappelijke organisaties. Verder is in de statuten van de FBE opgenomen dat de
afgevaardigde van de jachthouders met een jachtakte bij een opvolgend afgevaardigde niet
meer wordt voorgedragen door de KNJV en de NOJG maar door de gezamenlijke WBE’s in de
provincie Groningen.
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Daarnaast is verder gebouwd op de intensievere communicatie met de wildbeheereenheden
(WBE's)

over de op basis

van de

wet

en

regelgeving gewijzigde

rollen, taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door het ambtelijk secretariaat is veelvuldig op
ledenvergaderingen van WBE’s informatie/voorlichting gegeven over de wijzigingen voor de
FBE, het FBP, de WBE’s en de jacht(akte)houders.

5 Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s
De landelijke informatieuitwisseling tussen FBE’s heeft plaatsgevonden met behulp van twee
landelijke overleggen tussen voorzittters FBE’s en ambtelijk secretarissen en vier landelijke
overleggen tussen ambtelijk secretarissen. Daarnaast is er vier keer gedurende het afgelopen
jaar een bijeenkomst geweest in het kader van het technisch gebruikersoverleg (TGG).
Binnen het technisch gebruikersoverleg 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) van Natuurnetwerk.

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

Naam:

Discipline:

voorzitter

B. Schmidt

onafhankelijk voorzitter

secretaris/vicevoorzitter

mr. drs. H.G. van Koot

jachthouders met een jachtakte

bestuurslid

mw. A.M. den Hertog-Fluks agrarische sector

bestuurslid (wrn. penningm.) G.D. van Mansom

terreinbeherende organisaties

bestuurslid (tot 2/11)

K. Buist

Gronings particulier grondbezit

bestuurslid (m.i.v. 15/6)

mw. dr. J.M. Drees

maatschappelijke organisatie
(zoogdierenvereniging en natuur
en milieufederatie Groningen)

bestuurslid (m.i.v. 15/6)

mw. E.A. van Oven

maatschappelijke organisatie
(dierenbescherming)

Op 17 mei 2017 is de akte tot wijziging van de statuten van de FBE verleden. De statuten zijn
gewijzigd

op

basis

van

de

gestelde

voorwaarden

in

wet

en

regelgeving.

De

wildbeheereenheden hebben op basis van de statuten een positie gekregen, die meer recht
doet aan hun wettelijke taken. De wildbeheereenheden dragen nu de afgevaardigde namens
de jachthouders met een jachtakte voor. Verder is het bestuur uitgebreid met twee
afgevaardigden namens de maatschappelijke organisaties. In het verslagjaar hebben 7
reguliere en enkele incidentele (besloten) bestuursvergaderingen FBE plaatsgevonden.
Als adviseur van de FBE namen 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
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Faunafonds. Op basis van de nieuwe statuten is besloten om de laatste twee organisaties niet
meer regulier aanwezig te laten zijn. Zij kunnen t.b.v. specifieke dossiers worden uitgenodigd.
Daarnaast hebben diverse overleggen tussen de ambtelijke organisatie en de afgevaardigde
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 werd voorgezeten door de voorzitter in aanwezigheid van de
vicevoorzitter 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.
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
en aantaalen afschot per diersoort.

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 groot aantal WBE’s zijn informatieavonden gehouden over de gevolgen van de Wnb
van de verordening natuurbescherming en de stand van zaken uitvoering
faunabeheerplan 2014-2019;
• 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 voerde onder toezicht van de penningmeester van het bestuur (via het
vier-ogen principe, te weten middels een medeparaaf) de betalingen uit.
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Verkorte weergave van het financieel verslag van de FBE Groningen, boekjaar 2017.
Samenvattend:
Begroting 2017

€ 108.850

Bijdrage 2017 provincie Groningen

€ 106.602

Opbrengst reemerken

€

Uitgaven FBE Groningen in 2017

€ 67.188

4.788

Niet besteedde subsidie (terug te betalen) € 15.000
Saldo

€ 29.202

De kosten van de inhuur van de ambtelijk secretartis werden in het verslagjaar gedragen door
in eerste instantie de provincie Groningen en in een later stadium Prolander, zijnde een
uitvoeringsorganisatie van o.a. de provincie Groningen. De kosten van de inhuur van de
coördinator

GAK

werden

in

het

verslagjaar

gedragen

door

de

FBE

Groningen.

Het bestuur FBE stelt zich ook in 2017 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.

10 Besluit

Met dit jaarverslag 2017 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen van
mening een duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2017 te hebben afgelegd.
Vries, 23 augustus 2018.
mr. drs. H.G. van Koot,
secretaris/vicevoorzitter

G.D. van Mansom,
bestuurslid
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Bijlage 1. Rapportage uitvoering Faunabeheerplan 2014-2019
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 2016 tot 1 april 2017.

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 2016-2017 zijn op grond van de ontheffing de volgende aantallen met
het geweer gedood:
Grauwe gans:

724

Brandgans:

131

Kolgans:
Totaal:

448
1.303

Machtiging schadebestrijding overzomerende ganzen
Machtigingsperiode 1 april 2017 tot 1 oktober 2017

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 2017 zijn op grond van de ontheffing de volgende aantallen met het geweer gedood:
Grauwe gans:
Kolgans:

Brandgans:
Totaal:

727

1

361

1.089

Overzicht afschot overzomerende ganzen 2013-2017

Telling overzomerende ganzen

Op 21 juli 2017 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 er ondanks een kleine daling in 2016 sprake is van een toename van overzomerende
ganzen, met name de Grauwe gans.
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Overzicht tellingen 2014-2017

Ontheffing Reeën

Dit betreft de ontheffing ex. art. 68 Ff-wet d.d. 05-04-2016 voor het doden van reeën in het
belang van populatiebeheer met het oog op het dienen van de verkeersveiligheid.
In de machtigingsperiode 1 januari 2017 tot en met 1 december 2017 zijn op grond van de
ontheffing 851 stuks gedood, 587 geiten en 264 bokken.
Daarnaast is, op basis van meldingen in het FRS, vastgesteld dat 373 stuks gedood zijn door
aanrijdingen met motorvoertuigen in het verkeer.
Dit aantal betreft 8% ten opzichte van de voorjaarsstand (telresultaat voorjaartrendstelling).
Het telresultaat van de voorjaartrendtelling 2017 bedraagt: 4.618 stuks.
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 2013-2017

Ontheffing vos en konijn met behulp van kunstlicht en restlichtversterker

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.
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.

In de machtigingsperiode 01-02-2017 tot 01-04-2017 zijn ter voorkoming van schade die
door vossen wordt aangericht aan de weidevogels (predatie) 12 stuks vossen gedood.
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Landelijke vrijstelling en wildsoorten (jacht)

Met de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 01-01-2017 dienen de Landelijk
vrijgestelde soorten en de wildsoorten (jacht) opgenomen te worden in een

Faunabeheerplan. Op grond van de Wnb en de Provinciale Verordening Natuurbescherming

dienen afschot en (trend)tellingen te worden geregistreerd en opgenomen in het jaarverslag.
In onderstaande tabellen is het geregistreerde afschot en zijn de voorjaars trendtellingen van
de betreffende soorten in de periode 1 januari 2017 tot en met 1 december 2017
weergegeven.

Geregistreerd afschot 2017 op grond van de landelijke vrijstelling.

Geregistreerd afschot 2017 op gond van de wildsoorten (jacht).

Geregistreerde trendtellingen 2017
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