
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld: 31 - 03 - 2022 
 
 
Stichting Faunabeheereenheid Groningen 
Holtkampen 1 
9481 JT  Vries 
 
info@fbegroningen.nl 
www.fbegroningen.nl 



 
 
 
 

 
 

 
2 

Inhoudsopgave 

  

Inhoudsopgave 2 

1 Inleiding 3 

2 Organisatie 4 

3 Wildbeheereenheden 4 

4 Uitvoering FBP 2019-2024 en FBP-ree 2016-2021 4 

5 FBP-ree 2021-2025 5 

6 Uitvoering Valwildregeling 5 

7 Communicatie 5 

8 Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s 6 

9 Financieel 6 

10 Besluit 6 

Bijlage 1 Kaart WBE’s Groningen 7 

Bijlage 2 Registratie trendtellingen 2021 8 

Bijlage 3 Registratie afschot 2021 (bron FRS) 9 

Bijlage 4 Registratie dood gevonden dier 2021 (bron FRS) 9 

  



 
 

 
3 

1 Inleiding 

De Stichting Faunabeheereenheid Groningen (FBE) 
Met het Jaarverslag 2021 geeft de FBE Groningen een weergave van het planjaar 2021. Op grond van de Wet 
natuurbescherming (Wnb) legt zij verantwoording af aan GS van Groningen voor de uitvoering van de 
Faunabeheerplannen en publiceert zij tel- en afschotgegevens. Daarnaast is de jaarrekening 2021 in een 
samenvattende vorm opgenomen in dit verslag.   

FBE Groningen 

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 van 
jachthouders en 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, het Groninger particulier 
grondbezit, de terrein beherende organisaties (TBO’s), de maatschappelijke organisaties en de jachthouders 
met een jachtakte in de provincie Groningen. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter. 
 
Deze samenstelling waarborgt dat alle maatschappelijke belangen zorgvuldig worden afgewogen en tot breed 
gedragen faunabeheerplannen en ontheffingen/opdrachten kan worden gekomen. Zo wordt maatschappelijk 
draagvlak voor het faunabeheer gecreëerd.  
 
De FBE heeft volgens haar statuten ten doel te functioneren als faunabeheereenheid, door uitvoering te geven 
aan het faunabeleid van de provincie als bedoeld in de wet en de verordening en op basis van een of meerdere 
door Gedeputeerde Staten goedgekeurde faunabeheerplannen. In 2021 heeft in het kader van het voldoen aan 
de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen een kleine noodzakelijke aanpassing van de statuten 
plaatsgevonden. 
 
In de Wet Natuurbescherming, het Besluit- en de Regeling Natuurbescherming zijn regels voor het faunabeheer 
(schadebestrijding, populatiebeheer en de jacht op de wildsoorten) vastgelegd. Provinciale Staten stellen bij 
verordening nadere regels op waaraan faunabeheereenheden en faunabeheerplannen dienen te voldoen.  
 
De FBE stelt één of meerdere faunabeheerplannen vast voor het beheer van populaties van in het wild levende 
dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en de jacht op de wildsoorten en leggen deze ter 
goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten. 
 
Op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan verlenen Gedeputeerde Staten waar nodig ontheffingen, 
opdrachten, vrijstellingen, en vergunningen voor de uitvoering van het faunabeheer.  
De FBE regisseert vervolgens de uitvoering van het faunabeheerplan. De uitvoering van het faunabeheer 
gebeurt door daartoe gemachtigde personen/organisaties w.o. grondgebruikers en wildbeheereenheden.  
 
De FBE brengt jaarlijks verslag uit aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitvoering van het FBP en 
maakt op basis van artikel 3.13 lid 2 van de Wnb dit verslag openbaar. 
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2 Organisatie 

Bestuur FBE Groningen 
Het bestuur van de FBE Groningen bestaat uit zeven leden. Een onafhankelijk voorzitter, drie zetels voor jacht, 
landbouw en grondbezit en drie zetels voor terrein beherende, dier-, vogel-, milieu- en/of landschap 
beschermende organisaties. 
 
Samenstelling van het bestuur FBE 

Naam Rol Afgevaardigd namens  
Koos Wiersma Voorzitter Onafhankelijk voorzitter 
Annebrecht van Oven Penningmeester Maatschappelijke organisaties (Dierenbescherming) 
Janneke Snijder-Hazelhoff bestuurslid Gronings particulier grondbezit 
Carla Alma bestuurslid Maatschappelijke organisaties (Natuur en Milieu Federatie Groningen) 
Rombout Bennema bestuurslid Terrein beherende organisaties 
Wietse Duursma bestuurslid Agrarische sector 
Wim Haasken bestuurslid Jachthouders met een jachtakte 

 
Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door een staf.  
De ondersteunende staf bestaat uit: 
secretaris - directeur : Henny van Koot 
technisch medewerker  : Jan Rosing 
medewerker valwild : Jeanine Kremers 
 
In het verslagjaar hebben reguliere en incidentele bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Door de beperkingen 
in verband met de Covid 19 pandemie hebben de meeste vergaderingen digitaal plaatsgevonden. 
Aan de vergaderingen neemt als adviseur deel een ambtelijk afgevaardigde van de provincie Groningen. 
Daarnaast hebben in het planjaar twee bijeenkomsten met afgevaardigden van de ondertekenaars van het 
Groninger Ganzenakkoord (GAK) en een afgevaardigde van de wildbeheereenheden in de provincie Groningen 
plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst had als onderwerp het bespreken van het concept GAK-akkoord 2.0. In 
het planjaar 2022 komt een vervolg op deze bespreking. De bijeenkomsten van het GAK worden voorgezeten 
door de voorzitter FBE in aanwezigheid van de secretaris-directeur en de technisch medewerker. 

3 Wildbeheereenheden 
De Wnb stelt in art. 3.14 dat jachthouders met een jachtakte zich met anderen organiseren in een 
wildbeheereenheid (WBE), die de rechtsvorm van een vereniging heeft, ter uitvoering van het door de FBE 
vastgestelde FBP en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, 
bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste 
van grondgebruikers of terreinbeheerders. De besturen van de wbe’s hebben zich verenigd in de 
wildbeheereenheden Groningen (WBEG). De secretaris van de WBEG is naast alle individuele wbe’s 
aanspreekpunt voor de FBE-organisatie. Er vindt voortdurend overleg plaats tussen de secretaris WBEG en de 
secretaris-directeur FBE. 

4 Uitvoering FBP 2019-2024 en FBP-ree 2016-2021 
In het verslagjaar is ten behoeve van de schadebestrijding en het beheer uitvoering gegeven aan het FBP 2019-
2024 en het FBP-ree 2016-2021. Door alle wbe’s is gebruik gemaakt van één of meerdere 
ontheffingen/opdrachten. De wbe’s hebben op basis van bestaande protocollen de diverse trendtellingen 
(reeën, fauna-, wildsoorten en zomerganzen) uitgevoerd en geregistreerd in de daarvoor door de FBE 
beschikbaar gestelde applicatie (thans FRS). De trendtelling reeën is op verzoek van de WBE’s vervroegd naar 
het eerste weekeinde na beëindiging van de afschot reegeiten en -kalveren periode (15 maart). Volgens diverse 
WBE’s is het gewas in het veld dan minder hoog en zijn de reeën nog in “sprongen” (groepen) bijeen en daarom 
meer zichtbaar. Belangrijk is daarom te beseffen dat de toename van het aantal waargenomen en registreerde 
reeën ten opzichte van 2020 niet per definitie het gevolg is van de toename van de populatie, maar vooral het 
gevolg is van een meer zichtbare populatie. Daarnaast hebben de jachthouders met een jachtakte per soort de 
aantallen gedode dieren op basis van de landelijke vrijstellingen, de ontheffingen, de aanwijzing, de opdracht en 
de jacht geregistreerd. 
In de bijlage zijn de diverse registraties opgenomen. 
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5 FBP-ree 2021-2025 
In het verslagjaar is het concept FBP-ree 2021-2025 door het bestuur FBE vastgesteld. Dit FBP is tot stand 
gekomen op basis van het in dit kader gewijzigde beleid van de provincie, weergegeven in de beleidsnotitie 
Fauna en Flora 2018 provincie Groningen. Vervolgens is dit vastgestelde FBP ter goedkeuring aangeboden aan 
Gedeputeerde Staten.  
Het vastgestelde FBP-ree 2021-2025 geeft aan dat de relatie tussen de afschotinspanning en de dichtheid van 
reeën en het daarmee samenhangend aantal aanrijdingen niet duidelijk is. E.e.a. betekent niet dat die relatie er 
niet is. In het FBP-ree is een koppeling gelegd met een nader uit te voeren wetenschappelijk onderzoek, dat 
duidelijk moet maken, of die relatie er al dan niet is.  
Het aan het FBP-ree gekoppeld onderzoek heeft in het verslagjaar nog geen aanvang genomen. 
Wel is een werkgroep bestaande uit een afvaardiging namens de WBEG en namens de FBE en onder 
voorzitterschap van de voorzitter FBE ingesteld. 
Bij het einde van het verslagjaar was het FBP-ree (nog) niet goedgekeurd. 
In het verslagjaar hebben de WBE’s tot 15 maart gebruikt gemaakt van de ontheffing ree 2016-2021. Op die 
datum verliep de geldigheidsduur van de ontheffing. De provincie heeft daarop een opdracht voor het doden 
van reeën verleend. Op 17 juni 2021 heeft de voorzieningenrechter op basis van een daartoe ingediend 
verzoek besloten de uitvoering van deze opdracht te schorsen. Op basis van het advies van de commissie 
rechtsbescherming op basis van de ingediende bezwaren tegen de opdracht heeft de provincie haar besluit 
uiteindelijk ingetrokken. 

6 Uitvoering Valwildregeling 
Op basis van een door de FBE vastgesteld protocol geven de daarvoor aangewezen (valwild-)vrijwilligers 
uitvoering aan de valwildregeling. Voor meldingen van aanrijdingen met reeën is het nummer van de 
“valwildtelefoon” beschikbaar. De in Groningen gevestigde dierenambulances maken gebruik van het 
beschikbaar gestelde nummer.  
De overige meldingen worden door de valwild-vrijwilligers afgehandeld en geregistreerd. 
De doelstelling van de valwildregeling is om aangereden reeën waar nodig uit hun lijden te verlossen. De 
meeste reeën zijn na een aanrijding met gemotoriseerde verkeersdeelnemers direct dood. De valwild-
vrijwilligers dragen dan zorg dat deze dode reeën teruggegeven worden aan de natuur. 
Met de uitvoering van de valwildregeling worden de locaties van de aanrijdingen met reeën in kaart gebracht 
en gemonitord, waardoor zichtbaar wordt wat de feitelijke hotspots/risicogebieden zijn.  
Aangezien de wegbeheerders (Rijk, Provincie en Gemeenten) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de 
weg en te nemen preventieve maatregelen is het de bedoeling dat zij geïnformeerd worden over de 
beschikbare data. Adequate preventieve maatregelen - uit te voeren door de wegbeheerders - zouden er zorg 
voor moeten dragen dat aanrijdingen met reeën zo veel als mogelijk worden voorkomen. 
In het verslagjaar zijn alle gemeenten in de provincie Groningen per brief gevraagd om informatie over 
aanrijdingen met reeën te delen. Slechts enkele gemeenten hebben gereageerd. Rijkswaterstaat en de 
provincie delen inmiddels hun informatie m.b.t. aanrijdingen met reeën waardoor er sprake is van een meer 
volledige registratie. 
In het verslagjaar is een aanzet gemaakt voor het ontwikkelen van een applicatie specifiek voor de registratie 
van aangereden reeën. Deze applicatie draagt bij aan een adequate validatie van de registratie. 

7 Communicatie 
Communicatie is voor de FBE belangrijk. Het is nodig voor een goede samenwerking en adequate afstemming 
met andere partijen. Goede communicatie vergroot het draagvlak voor het faunabeheer. De communicatie van 
de FBE in 2021 heeft als volgt plaatsgevonden: 
• Via de website https://groningen.faunabeheereenheid.com/ worden gegevens verstrekt met betrekking 

tot de FBE, het FBP en de ontheffingen. 
• Regelmatig wordt de WBEG telefonisch geïnformeerd over ontwikkelingen en lopende items en worden 

acties waar nodig afgestemd. Daarnaast worden de besturen WBE via mail op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. 

• Tijdens een vergadering van de Wildbeheereenheden Groningen (WBEG) heeft een gesprek 
plaatsgevonden met een afvaardiging van het bestuur FBE. Diverse uitvoeringsaspecten kwamen daarbij 
aan de orde. 
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• Contact FBE via: info@fbegroningen.nl; tel.: 050365000; valwild@fbegroningen.nl; tel. melding valwild: 
0648471729 en de telefoonnummers van de personen werkzaam binnen de staf van de FBE. 

8 Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s  
De landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s vindt plaats met behulp van een landelijk (digitaal) overleg 
tussen voorzitters en ambtelijk secretarissen/directeuren FBE en enkele (digitale) overleggen tussen de ambtelijk 
secretarissen/directeuren onderling. Daarnaast is in het afgelopen jaar meerdere malen een (digitale) 
bijeenkomst geweest in het kader van het technisch gebruikersoverleg. 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. 

9 Financieel 
Verkorte weergave van het financieel verslag van de FBE Groningen, boekjaar 2021. 
Samenvattend: 
Begroting 2021 € 166.914 
Bijdrage provincie Groningen over 2021 € 150.000 
Lasten FBE Groningen over 2021 € 142.263 
Saldo € 7.737 
 
Het positieve saldo wordt in de jaarrekening 2021 opgenomen ten bate van de provincie. 
De kosten van de inhuur van de technisch medewerker worden rechtstreeks gedragen door de provincie. De 
kosten van de inhuur van de secretaris-directeur en de medewerker valwild worden gedragen door de FBE. 

10 Besluit 
Met dit jaarverslag 2021 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen van mening een 
duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2021 te hebben afgelegd. 
 
 
Vries, 31 maart 2022. 
 
 
F.H. Wiersma, E.A. van Oven,    
voorzitter  penningmeester 
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Bijlage 1 Kaart WBE’s Groningen 
 

 
WBE's Groningen 2021 
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Bijlage 2 Registratie trendtellingen 2021 

Trendtellingen 2021 
Op grond van art. 4.6 van de Verordening Natuurbescherming Groningen neemt de FBE in het kader van de 
faunabeheerplannen deel aan trendtellingen van diersoorten en tevens de afschotregistratie en de registratie 
van dood gevonden dieren van deze soorten.  
In het door de FBE daarvoor beschikbaar gesteld registratiesysteem (thans FRS) worden deze gegevens 
geregistreerd door de wbe’s en haar leden (jachthouders met een jachtakte), die de trendtellingen en het 
afschot feitelijk uitvoeren. 
Trendtellingen worden uitgevoerd op basis van een landelijk protocol. De waargenomen aantallen zijn slechts 
een momentopname.  
Het is daarom mogelijk dat het aantal gedode dieren van enige soort hoger ligt dan het geregistreerde 
waargenomen aantal van deze soort (aantal van de trendtelling). 
 
Trendtelling ree (1e weekeinde na 15 maart) 2021 (bron: FRS) 

 
 
 
Voorjaarstelling faunasoorten 2021 (bron: FRS) 

 
 
 
Trendtelling overzomerende ganzen (3e zaterdag van juli) 2021 bron: FRS) 
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Bijlage 3 Registratie afschot 2021 (bron FRS) 
 

 
 
 
 

Bijlage 4 Registratie dood gevonden dier 2021 (bron FRS) 
 

 


