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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe. De FBE Drenthe geeft uitvoering aan het 
faunabeleid van de provincie Drenthe wat betreft jacht, beheer en schadebestrijding van inheemse 
diersoorten. Met dit verslag  wil het bestuur van de FBE Drenthe verantwoording afleggen voor haar wettelijke 
taken en inzicht geven in  de activiteiten van het bestuur in 2022. 
 
In 2022 is het Faunabeleid van de provincie Drenthe geactualiseerd en anders vormgegeven. Op dit  
geactualiseerde faunabeleid van de provincie Drenthe heeft het bestuur van de FBE voorgesorteerd met de 
voorbereidingen voor het nieuwe Faunabeheerplan en is in 2022 een aantal zaken in dat kader opgepakt.  
Voor de bescherming van boerenlandvogels heeft de FBE opdracht gegeven voor een predatieonderzoek, dit 
onderzoek is in 2022 opgeleverd en vormt de onderbouwing voor een in 2023 op te stellen 
predatiebeheerplan, zie daarvoor het hoofdstuk over Predatiebeheer.  
 
Naar aanleiding van een stijgende lijn van gewasschade door ganzen, het gesprek hierover met de 
gedeputeerde en de gebiedspartijen heeft het bestuur van de FBE in opdracht van de provincie een Drents 
Ganzenakkoord opgesteld. Deze opdracht is in 2022 volbracht en wordt één op één overgenomen in het 
Faunabeheerplan, zie daarvoor het hoofdstuk Ganzen.  
 
In het kader van de ontwikkeling van monitoring van gegevens en de transparantie daarvan heeft het bestuur 
van de FBE Drenthe opdracht gegeven voor het opstellen van online-factsheets van soorten die voorkomen in 
het Faunabeheerplan. De factsheets gaat het bestuur van de FBE de komende jaren nog met een aantal 
soorten uitbreiden.  
 
De verscherping van maatschappelijke tegenstellingen tussen beschermen en beheren gaat ook aan de FBE niet 
voorbij. Door de verschillende belangen blijft het ook voor een FBE vaak lastig om praktisch werkende keuzes 
te maken en een goed evenwicht tussen al deze belangen te blijven vinden. Bovendien wordt ons bestuurlijk 
perspectief voor het bieden van oplossingen of het mogelijk maken van praktische handelingen van eenieder in 
het veld soms beperkt door complexe wetgeving. Al met al wordt hierdoor de ruimte om gezamenlijk tot 
praktisch uitvoerbare, maar ook juridisch houdbare beheersmaatregelen te komen almaar kleiner. Dit vraagt 
steeds meer begrip van alle partijen voor elkaars belangen en overwegingen  Ondanks deze spanningsvelden, 
inperkingen en tegenstellingen slagen we daar als FBE gelukkig nog in. 
 
Het Drents Ganzenakkoord is daar een goed voorbeeld van. Daar zijn we dan ook heel trots op. Ik hoop dat we 
ook het komend jaar in staat zijn om handelingsperspectief te bieden aan eenieder die zich in wil zetten in onze 
mooie provincie die zich door de natuurlijke rijkdom zo goed kenmerkt.  
 
Rest mij eenieder die dat afgelopen jaar heeft gedaan daar heel veel dank voor te zeggen. Ik hoop dat we 
elkaar daarin ook dit jaar weer tegen zullen komen.  
 
 
Namens het FBE bestuur,  
 
 

 
 
 
Piet van Dijk   
 
Voorzitter Stichting Faunabeheereenheid Drenthe 
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Verslag van het bestuur 

Agenda 2022 
De agenda’s van de vergaderingen in 2022 gingen met name om het tot stand komen van het Drents 
Ganzenakkoord, het predatieonderzoek en de voorbereidingen op het schrijven van het Faunabeheerplan 
vanaf 2024. 

Drents Ganzenakkoord. 
N.a.v. het veldbezoek van gedeputeerde Henk Jumelet medio 2021 heeft de provincie aan de FBE Drenthe de 
opdracht gegeven voor het organiseren van een Drents Ganzenakkoord.  
Het bestuur van de FBE heeft de opdracht aangenomen en een kleine werkgroep geformeerd die in 2022 het 
ganzenakkoord conform opdracht hebben geschreven. Het Drents ganzenakkoord is najaar 2022 door het 
bestuur van de FBE Drenthe vastgesteld en aangeboden aan GS van de provincie Drenthe.    
Het Drents Ganzenakkoord kenmerkt zich door bescherming van trekganzen en het beheren van standganzen. 

Predatieonderzoek boerenlandvogels. 
Voor de onderbouwing van het Faunabeheerplan Predatiebeheer boerenlandvogels heeft de FBE Drenthe in 
het broedseizoen van 2022 een Predatieonderzoek Boerenlandvogels laten uitvoeren samen met het Erm-
beraad, Landschapsbeheer Drenthe en Agrarisch Natuurbeheer Drenthe. Het onderzoek in drie representatieve 
gebieden in Drenthe is uitgevoerd door Sovon en Brandhof Natuur en Platteland. Het veldwerk, camera’s 
plaatsen en dagelijks uitlezen, is uitgevoerd door de weidevogelvrijwilligers in de drie onderzoeksgebieden. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de vos de belangrijkste predator van weidevogelnesten in Drenthe is.  
 

Faunabeheerplan. 
Ter voorbereiding op het Faunabeheerplan 2024-2029 heeft het bestuur van de FBE Drenthe gezorgd voor een 
Drents Ganzenakkoord en het predatieonderzoek boerenlandvogels. Vooruitlopend op het faunabeheerplan 
2024-2029 is eind 2022 opdracht gegeven voor het opstellen van een faunabeheerplan Roek naar aanleiding 
van zeer hoge schadecijfers vanaf 2020. 

Valwildregeling Drenthe 
De valwildregeling voor de afhandeling en registratie van aanrijdingen met reeën in Drenthe heeft in 2022 het 
punt bereikt dat alle aanrijdingen met reeën op alle wegen in Drenthe via de valwildregeling geregistreerd 
worden. Op deze manier wordt een zeer gevalideerde registratie verkregen, conform de beleidsdoelstelling van 
de provincie Drenthe. 

Factsheets FBE Drenthe 
Op grond van de Wet natuurbescherming dient de FBE jaarlijks cijfers te publiceren over het gevoerd beheer. 
Dit doet de FBE in haar jaarverslag. De cijfers van beheer, tellingen, schade, en aanrijdingen komen eens in de 
vijf jaar ook terug in het Faunabeheerplan. Ter aanvulling op de cijfers van het jaarverslag en de frequentie van 
het Faunabeheerplan heeft het bestuur van de FBE Drenthe online factsheets laten opstellen. In de factsheets 
staat de relevante data voor het jaarverslag en het Faunabeheerplan.  
 

 
 

https://drenthe.faunabeheereenheid.com/drent-ganzenakkoord/
https://drenthe.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Rap_2022-71_Predatoren-weivonesten-Dr-2022.pdf
https://drenthe.faunabeheereenheid.com/fbe-waarschuwt-voor-piek-in-aanrijdingen-met-reeen/
https://fbedrenthe-factsheets.nl/
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De Stichting Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) 
 
Met het Jaarverslag 2022 geeft de FBE Drenthe een weergave van het beheerjaar 2022. 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 2022 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.  

 

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 2022 

Naam Rol Op voordracht van  

Piet van Dijk Voorzitter (onafhankelijk voorzitter) 

Caroline Warmerdam Bestuurslid Staatsbosbeheer 

Albert Kerssies penningmeester Natuurmonumenten & Drents Landschap 

Nanno Siegers Bestuurslid WBE’s en jachtbelangenorganisaties KNJV, NOJG en VHR. 

Annebrecht van Oven Bestuurslid Natuur- en Milieufederatie Drenthe 

Erik Emmens Bestuurslid Land- en Tuinbouworganisatie Noord 

Jan Ubels Bestuurslid Drents Particulier Grondbezit  
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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, de 
geactualiseerde Gastvrije Natuur – Natuurvisie 2040 en het Uitvoeringsplan Flora en Fauna.. 

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.      De geactualiseerde Gastvrije Natuur – 
Natuurvisie 2040  

Dit is in 2022 geactualiseerde beleidsdocument van de provincie Drenthe. Het betreft een samenvoeging van 
de eerdere beleidsdocumenten Gastvrije natuur-Natuurvisie en het Flora- en Fauna beleidsplan 2014. Het 
vormt de basis voor het Faunabeheerplan. 

Gastvrije natuur – Natuurvisie 2040 
De natuurvisie van de provincie ‘Drenthe Gastvrije natuur – Natuurvisie 2040’ is de samenvoeging en 
actualisatie van de omgevingsvisie Drenthe 2018 en het Flora- en Faunabeleidsplan 2014. Het vormt de basis 
voor het Faunabeheerplan.  

Uitvoeringsplan Flora en Fauna 
Het Uitvoeringsplan Flora en Fauna betreft de beschrijving van de uitvoering van het beleid inclusief toezicht en 
handhaving. Met name het deel wat betreft de inheems beschermde diersoorten is leidend voor de inhoud van 
het Faunabeheerplan. 

Wildbeheereenheden 
De 21 wildbeheereenheden (WBE’s) in Drenthe geven uitvoering aan de Faunabeheerplannen. Daarnaast tellen 
zij ieder jaar de soorten in hun gebied met als doel het vaststellen van trends in aantalsontwikkelingen. 
 Ook geven de WBE’s via vrijwilligers invulling aan de valwildregeling Drenthe voor de afhandeling en registratie 
van aanrijdingen met reeën.  
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-02-17
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613645/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600909
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/133506/lg-w2112_010-natuurvisie_2021-2040_web.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/133506/uitvoeringsplan_flora_en_fauna.pdf
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Kaart met ligging en begrenzing van de 21 wildbeheereenheden in Drenthe in 2022. 
 

Financieel jaarverslag 2022 
In bijlage 3 is een verkorte weergave opgenomen van het financieel verslag 2022 van de FBE Drenthe. Het 
resultaat, een batig saldo van € 25.218,- is toegevoegd aan de algemene reserve en gelabeld aan het opstellen 
van het Faunabeheerplan medio 2023. 

Besluit 
Met dit jaarverslag 2022 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Drenthe van mening een 
duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2022 te hebben afgelegd. 
 
 
Assen, 15 maart 2023. 
 
 
P. van Dijk, A.K. Kerssies,    
voorzitter  penningmeester 
 
 
 

Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe 
Postbus 715 
9400 AS  Assen 
 
info@fbedrenthe.nl 
www.fbedrenthe.nl 
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Bijlage 1   registratie trendtellingen 2022 

Trendtellingen 2022 
Op grond van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) 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 de in de POV aangegeven telprotocollen. Deze 
trendtellingen zijn uitsluitend bedoeld om de trend (aantalsontwikkeling) van een soort weer te geven.  
 
Voorjaarstrendtelling Ree 2022 (bron: FRS) 
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Voorjaarstelling faunasoorten 2022 (bron: FRS) 

 
 
 
Telling overzomerende ganzen 2022 (jaarlijks 3e zaterdag van juli).  (bron: FRS) 
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Bijlage 2   registratie afschotgegevens 2022  
 
Afschotgegevens wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten 2022. 
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Afschotgegevens overige soorten (op basis van provinciale ontheffing (ree), incidentele ontheffingen 
 (grauwe gans, kolgans, roek en spreeuw) of aanwijzing (nijlgans) 2022. 

 
 
 

Bijlage 3 Valwildregeling, registratie aanrijdingen met reeën 2022  (bron FRS) 
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Bijlage 4   Samenvatting financieel jaarverslag 2022 

Balans 2022 
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Winst- en verliesrekening 2022 

 

 


