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Voorwoord
Het bestuur van de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) geeft uitvoering aan haar rol binnen de
Wet Natuurbescherming: het omzetten van het provinciale faunabeleid in planmatig beheer.
Jaarlijks brengen we daarover verslag uit. Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Het geeft een beeld
van onze werkzaamheden en de stand van zaken rond het Drents faunabeheer.
Het verslag is wat kleiner dan andere jaren. Het jaar waarover gerapporteerd wordt, was er ook nog éen waarin
Corona ons beperkte in alles wat we deden of wilden doen. Dat neemt niet weg dat er zoveel als mogelijk
uitvoering is gegeven aan de taken die er liggen. Veel dank zijn we daarvoor verschuldigd aan de vrijwillige
medewerkers die de Valwildregeling uitvoeren en aan de Wildbeheereenheden (WBE’s). De activiteiten in het
kader van de Valwildregeling zijn verder geprofessionaliseerd. Vooral de goede bereikbaarheid werkt
ondersteunend en maakt dat de regeling goed functioneert. De wegbeheerders (vooral ook de lokale
beheerders) en de hulpdiensten weten ons steeds beter te vinden.
Ook de WBE’s hebben zich goed weten te manifesteren gedurende dit moeilijke jaar met Corona. Data
verzamelen is van uitermate groot belang. ‘Meten is weten’ en is het fundament voor daarop te baseren
uitvoeringsplannen. Het is dan ook fijn te constateren dat de voorjaars- zomertellingen zijn uitgevoerd.
Daarnaast is uitvoering gegeven aan de Faunabeheerplannen ‘Wildsoorten’, ‘Landelijk Vrijgestelde Soorten’ en
‘Ree”.
Het verslag van ons bestuur is wat beperkter om reden dat we veel digitaal hebben vergaderd en we niet onze
voorgenomen bijeenkomsten hebben kunnen houden. Het moment waarop ik dit schrijf is nadat we eindelijk
weer eens met onze valwildvrijwilligers en bestuursleden van onze WBE’s samen hebben kunnen zijn. Los van
het feit dat het altijd een genoegen is om met deze zeer betrokken vrijwilligers te kunnen spreken, kan ook het
belang van deze contacten moeilijk worden overschat. Onze samenleving stelt in toenemende mate eisen aan
onze activiteiten en aan de kwaliteit van het beheer. Maatregelen ter beperking van schade moeten als gevolg
daarvan steeds nadrukkelijker worden beargumenteerd en met verifieerbare data worden onderbouwd. Via
uitspraken van rechters krijgt die toenemende maatschappelijke behoefte zijn weerslag op ons beheer.
Misschien nog wel meer dan via de politieke keuzes die worden gemaakt. Daar zou een staatsrechtgeleerde
wakker van kunnen liggen. Hoe dan ook, we zullen daar in opmaat naar onze nieuwe beheerplannen rekening
mee moeten houden. Tegelijk moeten we het wel praktisch mogelijk en uitvoerbaar maken. Dat maakt dat we
over deze ontwikkelingen en ons beheer steeds in gesprek moeten blijven. En dat gaat toch het beste als we
elkaar van dichtbij meemaken. Gelukkig, het kan weer! Wat dat betreft ben ik blij dat ik mag schrijven over een
jaar dat achter ons ligt. Een jaar met beperkingen. En daar wou ik het om die reden dan ook graag bij laten.
Anders valt er verder niet veel meer te lezen. Maar dat niet zonder iedereen heel veel dank te zeggen voor alle
inspanningen dit jaar en alle creativiteit die aan de dag is gelegd om ondanks die beperkingen het beheer en de
zorg voor ons valwild door te laten gaan. Dat dat gelukt is, is een prestatie die zonder de inzet van velen niet
geleverd had kunnen worden.
Dank daarvoor en hopelijk tot spoedig ziens!

Namens het FBE bestuur,

Piet van Dijk
Voorzitter Stichting Faunabeheereenheid Drenthe
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Verslag van het bestuur

Agenda 2021
Naast de organisatie van de uitvoering van het Faunabeheerplan en de reguliere bestuurstaken van de stichting
waren met name de ganzen en de boerenlandvogels prominent aanwezig op de agenda van de
bestuursvergaderingen in 2021.

Ganzen.
De stijgende lijn van de aantals- en schade ontwikkeling van ganzen in Drenthe zette ook in 2021 door. Voor de
provincie Drenthe aanleiding om het ganzenvraagstuk op te pakken in de voorgenomen actualisatie van het
faunabeleid. Voor de FBE weer de aanleiding om de ganzen in Drenthe meerdere malen in de
bestuursvergaderingen te agenderen. Het bestuur constateert een duidelijk verband met de ontwikkeling van
aantallen ganzen en de aanleg van natte natuur in Drenthe, bijvoorbeeld Hunze en Onlanden. Deze nieuwe
natuurgebieden hebben een aanzuigende werking op ganzen die weer foerageren op de aanliggende
landbouwpercelen.
Faunabeheerplan nestbehandeling grauwe ganzen.
Het bestuur van de FBE heeft in 2021 een Faunabeheerplan nestbehandeling grauwe gans opgesteld en ter
goedkeuring ingediend bij GS van Drenthe. Met als doel om de aantalsontwikkeling van de overzomerende
grauwe ganzen in Drenthe te beperken om hiermee de schade van de soort op termijn te reduceren. Gelet op
de systematiek van de Wet natuurbescherming kiest de FBE Drenthe met het nestbehandeling voor het minst
invasieve middel.

MARF.
Met het rapport ‘Ganzen zonder grenzen, advies voor robuust en gebiedsgericht ganzenbeheer’ heeft de
Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) in mei 2021 een advies aan de provincies uitgebracht,
Het rapport ziet op de balans tussen beschermen en beheren in relatie tot trekganzen en standganzen.
De provincie heeft in 2021 nog niet gereageerd op het advies.

balans beschermen en beheren

Drents Ganzenakkoord.
Tijdens een door de FBE in augustus 2021 georganiseerd veldbezoek in het gebied Tusschenwater (De Hunze) is
met gedeputeerde Henk Jumelet gesproken over de ganzenontwikkeling in Drenthe en de gevolgen daarvan.
De aanwezige gebiedspartijen gaven aan behoefte te hebben aan onderlinge afstemming in het beschermen en
beheren van ganzen. Dit leidde tot een oproep voor een Drents Ganzenakkoord.
Medio najaar 2021 heeft de provincie Drenthe aan de FBE de opdracht gegeven voor het organiseren van een
Drents Ganzenakkoord.
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Boerenlandvogels
In beschermde boerenlandvogelgebieden is predatie de grootste oorzaak van nestverlies (bron: Sovon
boerenlandvogelbalans 2020). Voor onderbouwing van een eventueel Faunabeheerplan predatiebeheer heeft
de FBE Drenthe in 2021 daarom het initiatief genomen voor het organiseren van een predatieonderzoek
boerenlandvogels in het broedseizoen 2022. Met het Ermberaad, Landschapsbeheer Drenthe, Agrarisch
Natuurbeheer Drenthe en de provincie Drenthe is een Plan van Aanpak voor het onderzoek afgestemd en een
werkgroep geformeerd. De FBE fungeert als opdrachtgever van het onderzoek.

Uitvoering valwildregeling Drenthe
De valwildregeling voor de afhandeling en registratie van aanrijdingen met reeën krijgt steeds professionelere
vormen. Met de WBE’s zijn goede afspraken gemaakt om zoveel mogelijk gevallen van aanrijdingen met reeën
via de valwildregeling af te handelen en te registreren. Naast de meldingen van de valwildvrijwilligers worden
ook de registraties van aanrijdingen met reeën van Rijkswaterstaat en de provinciale waterstaat gevoegd.
Hiermee ontstaat een goed beeld van de risicogebieden i.v.m. aanrijdingen met reeën. De wegbeheerders
worden hierin gekend om zo mogelijk preventieve maatregelen te nemen, daarnaast wordt het beheer van
reeën juist in de risicogebieden met de WBE’s afgestemd.
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De Stichting Faunabeheereenheid Drenthe (FBE)

Met het Jaarverslag 2021 geeft de FBE Drenthe een weergave van het beheerjaar 2021. Op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) legt de FBE verantwoording af aan GS van Drenthe voor de uitvoering van het
Faunabeheerplan en publiceert afschotgegevens. Daarnaast is de jaarrekening 2021 in beperkte vorm
opgenomen in dit jaarverslag.

Wat doet een faunabeheereenheid?
Een Faunabeheereenheid heeft haar wettelijke bestaansrecht in Artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming: “Er zijn
faunabeheereenheden die voor hun werkgebied (provincie) een faunabeheerplan vaststellen. Het duurzaam beheer van
populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de
uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan”. Een faunabeheereenheid bestaat uit
jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van
een FBE bestaat uit de deelnemende partijen.
In de Wet Natuurbescherming zijn de regels voor het faunabeheer vastgelegd, waaronder ook de jacht valt. Het Ministerie
van LNV stelt landelijke regels vast voor de uitvoering van het faunabeheer. Schadebestrijding is daar een belangrijk
onderdeel van. Provinciale staten en Gedeputeerde staten stellen regels op waaraan de uitvoering van het faunabeheer
dient te voldoen.
Een Faunabeheereenheid stelt in overleg met betrokken partijen één of meer faunabeheerplannen op voor het beheer van
populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en jacht en leggen deze voor
aan Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie ter goedkeuring.
Op basis van een faunabeheerplan stellen Provinciale staten en Gedeputeerde staten verordeningen, ontheffingen,
vrijstellingen, en vergunningen op voor de uitvoering van het faunabeheer.
Een faunabeheereenheid coördineert vervolgens de uitvoering van het faunabeheerplan. De uitvoering van het
faunabeheer gebeurt door daartoe gemachtigde organisaties zoals jachthouders, grondeigenaren, grondgebruikers, en
terreinbeheerders. Een jachthouder met een jachtakte is wettelijk verplicht lid te zijn van een wildbeheereenheid. Ook
grondeigenaren of -gebruikers kunnen zich hierbij aansluiten. Faunabeheereenheden werken samen met de
wildbeheereenheden in hun provincie. De uitvoerders van het faunabeheer worden daarnaast ondersteund door
belangenorganisaties, zoals KNJV, NOJG, en VHR. Een FBE verzamelt gegevens over de uitvoer van het faunabeheer en
rapporteert deze in een jaarverslag.
De toegevoegde waarde van een faunabeheereenheid is om alle maatschappelijke belangen zorgvuldig af te wegen en van
daaruit tot door deze partijen gedragen besluiten en faunabeheerplannen te komen. Een faunabeheereenheid is er dan ook
verantwoordelijk voor om de achterban van alle in haar bestuur vertegenwoordigde organisaties van informatie te
voorzien. Op deze wijze wordt maatschappelijk draagvlak gecreëerd voor het faunabeheer.
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Organisatie

Bestuur FBE Drenthe
Het bestuur van de FBE Drenthe 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 FBE bestuur in 2021.
Naam
Piet van Dijk
Caroline Warmerdam
Albert Kerssies
Nanno Siegers
Annebrecht van Oven
Erik Emmens
Jan Ubels
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Rol
Voorzitter
Bestuurslid
penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Op voordracht van
(onafhankelijk voorzitter)
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten & Drents Landschap
WBE’s en jachtbelangenorganisaties KNJV, NOJG en VHR.
Natuur- en Milieufederatie Drenthe
Land- en Tuinbouworganisatie Noord
Vereniging Drentse Boermarken en Drents Particulier Grondbezit

Wettelijke en beleidsmatige kaders

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (Wnb) is het integraal wettelijk kader voor het behoud van de biologische
diversiteit en een duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan.
De eerste drie hoofdstukken van de Wnb zijn relevant voor de FBE
• Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.
Hierin zijn algemene beschermingsvoorwaarden opgenomen, zoals de zorgplicht voor in het wild
levende dieren.
• Hoofdstuk 2. Gebiedsbescherming.
Dit gaat met name om bescherming van instandhoudingsdoelen in Natura 2000 gebieden.
• Hoofdstuk 3. Soortenbescherming.
Dit gaat over bescherming van soorten i.r.t. faunabeheer.
Naast de kaders van Wet natuurbescherming werkt de FBE Drenthe ook binnen de kaders die door de provincie
zijn gesteld. Het betreft de Provinciale Omgevingsverordening, de Beleidsregels Wet natuurbescherming
Drenthe en het Flora- en faunabeleidsplan.

Provinciale Omgevingsverordening
In de Provinciale omgevingsverordening zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de samenstelling van
het bestuur van de FBE en zijn aanvullende eisen gesteld waar het Faunabeheerplan aan moet voldoen.
In art. 4.14 van de POV is aangegeven waar het jaarlijks verslag van de FBE Drenthe aan moet voldoen,
namelijk:
• Het moet cijfermatige rapportages over de uitvoering van de opdrachten, ontheffingen, vrijstellingen en de
uitvoering van de jacht bevatten, op basis van art. 3.4 Wet natuurbescherming, waarin opgenomen de
aantallen gedode dieren naar diersoort en naar WBE;
• Het moet trendtelcijfers voor iedere in het faunabeheerplan beschreven diersoort bevatten;
• Het moet rapportages van de toepassing van preventieve en alternatieve middelen ten aanzien van het
voorkomen van schade bevatten.

Beleidsregels Wet natuurbescherming Provincie Drenthe
In hoofdstuk 3 van de Beleidsregels Wet natuurbescherming worden nadere regels gesteld aan:
• De eisen waar het faunabeheerplan aan moet voldoen;
• Het sluiten van de jacht bij bijzondere omstandigheden;
• Het beheer van reeën met als doel aanrijdingen te voorkomen.
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Flora- en faunabeleidsplan 2014
In het door Provinciale Staten vastgestelde Flora- en faunabeleidsplan 2014 heeft de provincie Drenthe aan de
hand van concrete doelen voor soortenbescherming (planten en dieren) haar beleid bepaald met betrekking
tot bescherming, beheer en benutting. Het Flora- en faunabeleidsplan 2014 (onderdeel fauna) vormt de basis
voor de faunabeheerplannen.

Wildbeheereenheden
De 21 wildbeheereenheden (WBE’s) in Drenthe geven uitvoering aan de Faunabeheerplannen Ree (beheer),
landelijk vrijgestelde soorten (schadebestrijding) en wildsoorten (jacht). Daarnaast tellen zij ieder jaar de
soorten in hun gebied, zodat trends kunnen worden vastgesteld. Ook geven de WBE’s via vrijwilligers invulling
aan de valwildregeling in Drenthe voor de afhandeling en registratie van aanrijdingen met reeën.

Kaart met ligging en begrenzing van de 21 wildbeheereenheden in Drenthe in 2021.
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Financieel jaarverslag 2021

In bijlage 4 is een verkorte weergave opgenomen van het financieel verslag 2021 van de FBE Drenthe. Het
resultaat, een batig saldo van € 34.993,- is toegevoegd aan de algemene reserve en gelabeld aan het opstellen
van het Faunabeheerplan medio 2023.
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Bijlage 1 registratie trendtellingen 2021
Trendtellingen 2021
Op grond van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe neemt de FBE deel aan trendtellingen van
diersoorten en de registratie van afschot en van dood gevonden dieren. De Wildbeheereenheden in Drenthe
voeren dit uit en registreren de gegevens in het Faunaregistratiesysteem (FRS). De tellingen betreffen
trendtellingen welke worden uitgevoerd op basis van een landelijk telprotocol. Deze trendtellingen zijn
uitsluitend bedoeld om de trend (aantalsontwikkeling) van een soort weer te geven.
Voorjaarstrendtelling Ree 2021 (bron: FRS)
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Voorjaarstelling faunasoorten 2021 (bron: FRS)

Telling overzomerende ganzen 2021 (3e zaterdag van juli). (bron: FRS)
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Bijlage 2 registratie afschotgegevens 2021
Afschotgegevens wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten 2021.
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Afschotgegevens overige soorten (op basis van provinciale ontheffing (ree), incidentele ontheffingen (grauwe
gans, kolgans, spreeuw) of aanwijzing (nijlgans) 2021.
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Bijlage 3 Samenvatting financieel jaarverslag 2021
Balans 2021

Winst- en verliesrekening 2021
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Bijlage 4. Valwildregeling, Jaarrapportage 2021.
De valwildregeling in Drenthe behandeld alleen aanrijdingen met reeën. De gegevens zijn puur gebaseerd
op gemelde aanrijdingen! De valwildregeling heeft niet de illusie dat alle meldingen ook daadwerkelijk via
haar worden doorgegeven (jagers blijven helaas ook nog individueel melden en aangereden wild is ‘res
nullius’ dus ‘van niemand’ en verdwijnt als zodanig ook nog wel eens ‘in de kofferbak’ van passanten). Alle
overige onnatuurlijke doodsoorzaken als; hond aanvallen, verdrinking,draad- en maaislachtoffers, zijn qua
ree-valwild gegevens niet meegenomen.
In het afgelopen jaar zijn er in totaal 696 stuks reeën gevalideerd via de valwildregeling gemeld.
De overige meldingen die door individuele jagers zijn ingevoerd in het Faunaregistratie systeem bedragen
in 2021, 89 stuks. In 2020 was die verhouding nog 922 totaal waarvan 128 niet gevalideerden kwam het
totaal gevalideerd dus uit op 794. Grofweg hebben we in 2021 dus 100 minder gevalideerde aanrijdingen
met reeën gehad, een positieve ontwikkeling.

Bijzonderheden.
Eind april, begin mei werd een trieste dagrecord van 7 afhandelingen via de valwildregeling duidelijk.
Ter hoogte van Wachtum kruising met A37 zijn al enkele reeën omgekomen, hoogst waarschijnlijk omdat het
hekwerk van het zonnepanelenpark, werkt als een soort dwangwissel over de weg.
Sinds november kreeg het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) vanuit het hele land meerdere meldingen
van dode reeën. Wij waren hier als valwildregeling van op de hoogte en zijn vanaf dat moment ook extra alert
geweest of wij bijzondere meldingen binnen kregen. In de periode van 1 november tot en met 6 december
2021 zeven reeën opgehaald voor onderzoek. Drie kwamen uit de provincie Noord-Brabant, twee uit Limburg,
één uit Friesland en één uit Gelderland. Zowel de inzenders uit Noord-Brabant als die uit Gelderland gaven
aan dat ze meerdere dode reeën in hun gebied hadden gevonden, met name nog jonge dieren. Mogelijk dat
onderkoeling door het aanhoudende natte weer mede een rol heeft gespeeld bij het verzwakken van de
dieren. Jonge dieren zijn gevoeliger voor onderkoeling dan volwassen dieren. In Drenthe zijn gevallen
vooralsnog gelukkig uitgebleven.
Tijdens de werkzaamheden aan de N34 ter hoogte van Poolshoogte zijn alle hekken vernieuwd. Dit is goed
nieuws want hier werden in het recente verleden altijd veel reeën dood gereden, het is nu voor de reeën een
stuk lastiger geworden om de weg over te steken.
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Aanrijding locaties met reeën.

Opvallend aan bovenstaande kaart blijft het aantal meldingen van individuele jagers (rode stippen).

Communicatie valwildregeling.
Eind juni is een item op RTV Drenthe geweest om aandacht te vragen voor de bronst (½ juli t/m ½ augustus),
hoewel de meldingen door de jaren heen dan eigenlijk wel meevallen, is hier tòch inhoud te geven omdat
exposure ook zorgt voor bekendheid van de valwildregeling op zich.
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/171940/Bronsttijd-breekt-aan-Kans-op-aanrijding-met-ree-groter
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Cijfers een vergelijking.
Onderstaande grafiek valwildgegevens van 2020.

Als we bovenstaande grafieken met elkaar vergelijken dan zien we dat er toch wel opvallende verschillen
zijn. Een duidelijke oorzaak van bovenstaande is niet te geven. Vanaf zaterdag 23 januari 2021 was er een
avondklok tussen 21:00 uur en 04:30 uur, iedereen moest in Nederland binnenblijvenom de verspreiding van
het coronavirus af te remmen. Vanaf 31 maart werd de avondklok een uurtje later gezet en op 28 april werd
de avondklok echt opgeheven. Als we de eerste kwartalen van 2020 vergelijken met 2021 dan heeft deze
avondklok nauwelijks effect gehad op het aantal aanrijdingen metreeën. Wel zien we dat de aantallen
overige meldingen in 2021 een stuk beter via de valwildregeling zijn gemeld dan in het jaar 2020. Wél lijkt
het erop dat de maatregel thuiswerken wellicht een positief effect heeft gehad, in het najaar waren er
daardoor duidelijk minder verkeersbewegingen met als gevolg minder aanrijdingen.
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Bijlage 5 Bronnen
Wet natuurbescherming (Wnb)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-02-17
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600909/6#
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV)
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613645/1
Flora- en faunabeleidsplan 2014
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/121934/2014-647_ffbp_versie_oktober_1_1.pdf
Faunabeheerplannen, zie website FBE Drenthe
https://www.fbedrenthe.nl

Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe
Postbus 715
9400 AS Assen
info@fbedrenthe.nl
www.fbedrenthe.nl
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