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Geachte Statenleden,  

 

Namens het bestuur van de Jagersvereniging afdeling Groningen, willen wij u graag informeren over 

het Faunabeheerplan ree dat u op 3 november 2021 gaat behandelen in de Statencommissie. 

Het Faunabeheerplan is een product van de FBE (Faunabeheereenheid) Groningen. De FBE bestaat uit 

een aantal verschillende partijen die gezamenlijk dit Faunabeheerplan ree hebben samengesteld en nu 

ter goedkeuring voorleggen aan Gedeputeerde Staten.  

 

In de Nieuwe wet natuur staat dat de WBE’s (Wildbeheereenheden) door de FBE moeten worden 

gehoord over een Faunabeheerplan, zij zijn tenslotte de uitvoerders van het plan. Maar met horen, 

wordt meer dan alleen een hoorzitting bedoeld. Er wordt ook een actieve rol van de WBE’s verwacht. 

Dat is helaas niet gebeurd. De WBE’s zijn op 4 juni 2020 geïnformeerd over een FBP dat reeds klaar 

was. Daarna hebben de WBE’s samen met de belangenorganisaties een zienswijze ingediend met meer 

dan veertig bezwaarpunten. Hiervan zijn slechts drie door de FBE doorgevoerd in het Faunabeheerplan 

dat nu voorligt. Deze zienswijze is tot stand gekomen met verschillende belangenorganisaties uit de 

jachtwereld, zoals: de Jagersvereniging, Vereniging het Ree en de NOJG. De zienswijze is bijgevoegd.  

 

Het ons inziens wel goed om het FBP dat nu voorligt door te zetten, om zo voor continuïteit te zorgen 

die nodig is voor het beheren van reeën. Tenslotte gaat het erom het aantal aanrijdingen van 7% die 

nu per jaar plaatsvinden, niet verder te laten stijgen. Dit staat ook zo opgenomen in het Faunabeleid 

van de Provincie Groningen. Door het beheer van de afgelopen jaren, blijkt dat het aantal reeën in de 

Provincie niet structureel toeneemt, alsook dat het aantal aanrijdingen niet toeneemt. De WBE’s zijn 

inmiddels bezig om per WBE reeënbeheerplannen te maken. Deze beheerplannen zijn belangrijk om 

per gebied, het reeënbeheer mogelijk te maken in het kader van verkeersveiligheid. 

 

 

 

 



 
Wel roepen wij alle partijen op, die betrokken zijn bij het reeënbeheer, om de WBE’s en 

belangenbehartigers zoals de Jagersvereniging in het vervolg op tijd te betrekken bij de plannen. Niet 

achteraf, maar vooraf. De WBE’s en de landelijke belangenbehartigers hebben een schat aan ervaring 

en kennis en zijn altijd bereid tot overleg.  

 

Wij hopen, dat wanneer u nog vragen heeft over het reeënbeheer in onze provincie, u ons benaderd. 

Wij zijn altijd bereid u te woord te staan.  

 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

 

Namens het bestuur van de afdeling Groningen 

drs. ing. Paulien Niewold-Homan 

Regiomanager Groningen en Friesland 


