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Inleiding
De Stichting Faunabeheer Eenheid Groningen (FBE) is een, op basis van art. 3.12 Wet Natuurbescherming en
artikel 7.7.1 van de Verordening natuurbescherming provincie Groningen, samenwerkingsverband en
bestaande uit afgevaardigden van jachthouders en uit maatschappelijke organisaties, die het doel 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 FBE hebben zitting afgevaardigden van de agrarische sector, de jachthouders met een jachtakte,
de terrein beherende organisaties, het Groninger particulier grondbezit en maatschappelijke 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 en op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan (FBP).
De FBE brengt op grond van haar statuten jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het FBP aan het college
van Gedeputeerde Staten en het jaarlijks openbaar maken van gegevens op basis van artikel 3.13 lid 2 van de
wet.

Wet Natuurbescherming (Wnb) en Verordening natuurbescherming provincie
Groningen (VnbG)
In de Wnb zijn taken van het Rijk overgedragen aan de provincies. In de Wnb en de VnbG zijn nadere regels en
eisen gesteld waaraan de Faunabeheereenheid, het Faunabeheerplan, de wbe’s en de jacht(akte)houders
moeten voldoen.

Bestuur FBE
De bestuurssamenstelling van de FBE was in het verslagjaar als volgt:
Functie:
Naam:
Discipline:
voorzitter
B. Schmidt (tot 1 april)
onafhankelijk voorzitter
secretaris/vicevoorzitter
mr. drs. H.G. van Koot
jachthouders met een jachtakte
penningmeester
mw. E.A. van Oven - Huisman
maatschappelijke organisatie
Dierenbescherming)
bestuurslid
mw. A.M. den Hertog-Fluks
agrarische sector
bestuurslid
G.D. van Mansom
terreinbeherende organisaties
bestuurslid
mw. J. F. Snijder-Hazelhoff
Gronings particulier grondbezit
bestuurslid
mw. dr. J.M. Drees
maatschappelijke organisatie
(Zoogdierenvereniging en NMF
Groningen)
In het verslagjaar hebben reguliere en incidentele bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
Aan de vergaderingen nam als adviseur deel een ambtelijk afgevaardigde van de provincie Groningen.
Daarnaast heeft in het planjaar een reguliere bijeenkomst met afgevaardigden van de ondertekenaars van het
Groninger Ganzenakkoord (GAK) plaatsgevonden. De bijeenkomsten van het GAK worden voorgezeten door de
voorzitter FBE in aanwezigheid van de ambtelijk secretaris en indien gewenst door de technisch medewerker.
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Aan de bijeenkomst nam als agendalid deel een afgevaardigde van de wbe’s in de provincie Groningen.
Landschapsbeheer Groningen, ondersteunde tot 31 december de werkzaamheden voor het GAK.
Het bestuur werd bij de uitvoering van haar taken ondersteund door een staf.
De ondersteunende staf bestond in het verslagjaar uit:
ambtelijk secretaris
: mr. drs. H.G. van Koot (t/m 30-6 via Prolander) en
: mr. V. Velthorst (1-7 t/m 31-12 via Prolander)
technisch medewerker
: J. Rosing

Wildbeheereenheden (wbe’s)
De FBE heeft in het kader van de communicatie tussen wbe’s en hun leden de ontwikkeling van een nieuwe
website wbe’s gesubsidieerd. Daarnaast heeft de FBE een onderzoek naar de inzet van wbe’s in het kader van
de wettelijke en provinciale taken gefinancierd. Tegen het eind van het verslagjaar was het onderzoek nog niet
afgerond.
Per 1 januari 2019 dienen de wbe’s te voldoen aan de eisen van de VnbG. Dit betekent dat het werkgebied van
een wbe aaneengesloten moet zijn met een minimale oppervlakte van 5.000 ha en niet provinciegrens
overschrijdend. Per 31 december 2018 voldoen alle wbe’s aan dit criterium. Aan het bepaalde dat de wbe’s een
door de faunabeheereenheid goedgekeurde gezamenlijke geschillenregeling instellen, waarmee geschillen
worden behandeld die voortkomen uit bestuursbesluiten is per 31 december 2018 nog niet voldaan.
Een overzicht van de verschillende WBE’s in de provincie Groningen is opgenomen in de bijlage.

Uitvoering FBP, evaluatie FBP 2014-2019 en FBP 2019-2024
In het verslagjaar is ten behoeve van beheer en schadebestrijding uitvoering gegeven aan het FBP.
Door alle wbe’s is gebruik gemaakt van één of meerdere ontheffingen. De wbe’s hebben op basis van bestaande
protocollen de diverse trendtellingen uitgevoerd en geregistreerd in het FRS.
Daarnaast hebben de jachtaktehouders per soort de aantallen gedode dieren op basis van de landelijke
vrijstellingen, de ontheffingen en de aanwijzing geregistreerd.
In de bijlage zijn de diverse registraties opgenomen.
De evaluatie van het FBP 2014-2019 is wel begroot maar niet uitgevoerd.
Eind 2018 is aan een externe partij opdracht gegeven het FBP 2019-2024 te schrijven. Het plan zal eind januari
2019 opgeleverd worden.

Communicatie
De communicatie van de FBE in 2018 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 voorlichtingsavonden gehouden over de uitvoering FBP, waarbij zoals gebruikelijk
aandacht is gevraagd voor de actuele schade- en afschotcijfers en ook in vergelijk met voorgaande jaren.
• Contact FBE via: info@fbegroningen.nl en de telefoonnummers van de personen werkzaam binnen de staf
van de FBE.
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Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s
De landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s heeft plaatsgevonden met behulp van twee landelijke
overleggen tussen voorzitters FBE en ambtelijk secretarissen/directeuren FBE en drie landelijke overleggen met
de ambtelijk secretarissen/directeuren onderling. 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.

Financieel
De ambtelijk secretaris voerde tot 1 juli onder toezicht van de penningmeester van het bestuur (via het vierogen principe, te weten middels een medeparaaf) de betalingen uit.
Verkorte weergave van het financieel verslag van de FBE Groningen, boekjaar 2018.
Samenvattend:
Begroting 2018
€ 185.575
Bijdrage 2018 provincie Groningen
€ 125.825
Opbrengst reemerken
€ 2.000
Uitgaven FBE Groningen over 2018
€ 116.779
Reservering voor FBP Ree en project verkeersveiligheid reeën € 10.000
Saldo
€ 1.046
De kosten van de inhuur van de ambtelijk secretaris en de technisch medewerker werden in het verslagjaar
gedragen door Prolander, zijnde een uitvoeringsorganisatie van o.a. de provincie Groningen. De kosten van de
inhuur van Landschapsbeheer Groningen (ondersteuning GAK) werden in het verslagjaar gedragen door de FBE.

Besluit
Met dit jaarverslag 2018 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen van mening een
duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2018 te hebben afgelegd.
Vries, 28 augustus 2019.
F.J. Wiersma,
voorzitter

E. A. van Oven - Huisman
penningmeester

G.D. van Mansom,
bestuurslid
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Bijlage

Kaart wbe’s, trendtel- en afschotregistratie

Kaart wbe’s Groningen
Op grond van art. 4.6 van de Verordening Natuurbescherming Groningen neemt de FBE deel aan
trendtellingen van diersoorten en de registratie van afschot en dood gevonden dieren van deze soorten. In
het Faunaregistratiesysteem (FRS) worden deze gegevens geregistreerd door de wbe’s en haar leden
(jacht(akte)houders), die de trendtellingen feitelijk uitvoeren.
Trendtellingen worden uitgevoerd op basis van een landelijk protocol. De waargenomen/getelde aantallen
zijn derhalve slechts een momentopname.
Het is derhalve mogelijk dat het aantal afschot van enige soort hoger ligt dan het waargenomen aantal van
deze soort op enig moment (aantal van de trendtelling).
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Voorjaarstrendtelling wild- en faunasoorten

Voorjaarstrendtelling Ree

Trendtelling Overzomerende ganzen

Registratie afschot 2018

Registratie dood gevonden dieren 2018
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