
Voorwoord 

Het eerste halfjaar van 2015 

zit er alweer bijna op. Een 

half jaar waarin weer veel is 

gebeurd. Natuurlijk de Sta-

tenverkiezingen, die geleid 

hebben tot een forse wijzi-

ging in het College van Gede-

puteerde Staten, maar waar-

bij de portefeuillehouder van 

o.a. Faunabeheer en Natuur, 

de heer Johan van den Hout 

op zijn post is gebleven. Het 

bestuur van de Faunabe-

heereenheid kijkt dan ook uit 

naar een nieuwe constructie-

ve periode van samenwer-

king.  

Ook waren er zwijnentafels 

(zo worden de overlegmo-

menten genoemd, die fauna-

beheerder, boeren, de na-

tuurbeschermingsorganisatie

s en de provincie hebben 

over de wilde zwijnen proble-

matiek in Brabant), overleg-

gen over ganzen, het fauna-

beheerplan en natuurlijk de 

komende wet natuurbe-

scherming. Het was ook de 

periode om terug te kijken 

op het beheer zoals dat de 

afgelopen jaren is gevoerd. 

Op dit 

moment 

wordt 

het be-

heer 

over de 

periode 

2010-

2015 

geëvalu-

eerd. 

Deze 

informa-

tie is belangrijk, omdat deze 

aan de basis ligt van de eva-

luatie van de provinciale 

beleidsnota en mogelijke 

consequenties heeft voor de 

ontwikkelingen van het nieu-

we faunabeheerplan. 

Ook u heeft als jager, uit-

voerder, grondgebruiker of 

bestuurslid uw bijdrage gele-

verd aan het functioneren 

van de Faunabeheereen-

heid. Het is prettig om te 

merken, dat het aanleveren 

van tellingen en rapportages 

steeds zorgvuldiger en ge-

makkelijker verloopt. Dit is 

immers de basis waarop de 

Faunabeheereenheid moet 

draaien. Uw hulp is voor de 

Faunabeheereenheid essen-

tieel.  

Al met al is er veel werk ver-

zet, maar zien we ook dat er 

nog veel werk aankomt. 

Daarbij zullen we af en toe 

een beroep op uw medewer-

king moeten doen. 

De tweede helft van dit jaar 

zal niet minder snel verlo-

pen. Voor we het weten is 

het 2016. 

 

Namens het bestuur 

 

Erik Koffeman 

Adjunct-Secretaris 
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Over de inhoud van het advies 

zult u op korte termijn worden 

geïnformeerd. 

Ganzen en de toekomst 

Het bestuur van de Faunabe-

heereenheid heeft op 10 

juni 2015 overeenstemming 

bereikt over de inhoud en 

tekst van het advies, dat de 

provincie gevraagd heeft ten 

behoeve van het door haar 

vast te stellen ganzenbeleid. 

Dit advies is aan G.S. aange-

boden. Het is nu aan de 

A D V I E S  G A N Z E N B E H E E R  

provincie om het beleid vast te 

stellen, zodat de Faunabeheer-

eenheid haar faunabeheerplan 

kan aanpassen en in de zomer 

van 2016 het beleid, gericht 

op reductie van populaties 

grauwe ganzen en brandgan-

zen kan uitvoeren. 



De heer drs. Gert de Kok, in 

het dagelijks leven burge-

meester van de gemeente 

Drimmelen, heeft na twee 

perioden van 3 jaar als onaf-

hankelijk voorzitter van de 

FBE deze functie neergelegd. 

Het bestuur is de heer Kok 

zeer erkentelijk voor zijn in-

zet. Altijd was hij aanspreek-

baar en hij heeft op zeer 

deskundige wijze de FBE 

geleid en ervoor gezorgd, dat 

steeds een goede oplossing 

gevonden werd waarbij reke-

ning werd gehouden met de 

verschillende belangen van 

de landbouwers, de faunabe-

heerders, de grondeigenaren 

en de natuurbeschermers.  

 

Zijn opvolger is de heer drs. 

Yvo Kortmann, voorheen bur-

gemeester van de gemeenten 

Baarle-Nassau, Oisterwijk, 

Best en Waalre. Een ervaren 

bestuurder en het bestuur is 

dan zeer blij met zijn benoe-

ming, want er zal de komende 

jaren veel gevraagd worden 

van het bestuur, nu de nieuwe 

wet Natuurbescherming aan-

staande is en op provinciaal 

niveau veel zal veranderen. 

De FBE heeft een zeer belang-

rijke rol in de advisering over 

daarmee de registratie als 

gevolg van overlapping kan 

worden voorkomen. Immers, 

indien zowel de WBE-

secretaris als de individuele 

jachthouders afschotgege-

vens invoeren is sprake van 

dubbeltellingen.  Bovendien 

zijn ontheffingen voor beheer 

(ree, wild zwijn en binnenkort 

ganzen) langjarig gerelateerd 

aan bepaalde (jacht)velden. 

Gegevens zoals die in FRS 

zijn ingegeven zullen alleen 

statistisch en in overleg met 

de jagersvereniging worden 

verwerkt en gepubliceerd. 

Afgelopen voorjaar zijn jacht-

houders opgeroepen hun 

afschotcijfers in FRS in te 

geven. In een aantal WBE's 

heeft dit tot onrust geleid. De 

discussie hierbij is dat om de 

afschot cijfers in te kunnen 

geven het jachtveld dient te 

zijn ingetekend. De Faunabe-

heereenheid stelt uitdrukke-

lijk dat zij geen belang heeft 

bij overzichtskaarten van 

jachtvelden. Zij kan dan ook 

niet over deze kaart beschik-

ken. Het belang van de juiste 

locatie en oppervlakte van 

jachtvelden zit in het feit dat 

Hierbij worden aantallen 

terug gerekend naar een 

niveau en aantal dieren per 

100 hectaren. In het verle-

den werden deze gegevens 

gepubliceerd op provinciaal 

niveau in de WBE databank 

nieuwsbrieven. 

Het bestuur van de Fauna-

beheereenheid dankt alle 

jachthouders die hun gege-

vens hebben ingebracht. 

Inmiddels is al ruim 70% van 

de afschot cijfers ingegeven. 
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(AMvB’s) nog moeten plaats-

vinden. Duidelijk is wel dat 

inwerkingtreding van de 

nieuwe wet niet per 1 januari 

2016 zal plaatsvinden.   

Al deze processen maken 

ook, dat het niet aannemelijk 

is, dat het nieuwe Faunabe-

heerplan (afgekort FBP) voor 

onze Provincie op 24 mei 

2016 door G.S. goedgekeurd 

kan worden op basis van de 

nieuwe wet. 

De Faunabeheereenheid is 

daarom in overleg met de 

provincie wat een verstandi-

ge keuze is.  

Een nieuw plan op basis van 

de F&F-wet en een jaar later 

het plan aanpassen of het 

huidige FBP verlengen met 

een half jaar en de goedkeu-

ring plannen in januari 

2017. Voor beide opties is 

wat te zeggen, maar zij die-

nen nader te worden uitge-

werkt.  

 

Op maandag 15 juni wordt 

door de commissie landbouw 

in de Tweede Kamer de wet 

Natuurbescherming behan-

deld. In de wandelgangen 

gaan de geruchten dat er 

nog een aantal mutaties 

zullen worden doorgevoerd. 

Het is natuurlijk moeilijk in te 

schatten welke mutaties het 

wel en niet zullen halen. 

Daarnaast zal de uitwerking 

in de vorm van veel Algeme-

ne Maatregelen van Bestuur 

25 juni stemming in de 

Tweede Kamer 

afwachten.  

Pas dan enige 

duidelijkheid 
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het beleid en daarna in de uitvoe-

ring ervan en een ervaren en onaf-

hankelijk voorzitter, met ook be-

langstelling voor de natuur en 

ervaring met de bestuurlijke as-

pecten daarvan is belangrijk. De 

heer Kortmann is tevens voorzitter 

van Stichting Het Groene Woud, 

een Nationaal Landschap van ca. 

7.500 hectaren, gelegen in een 

streek van ca. 35.000 hectaren 

tussen de steden ’s Hertogen-

bosch, Tilburg en Eindhoven.  

 

Het bestuur wenst de heer Kort-

mann veel succes de komende 

jaren. 
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Ook dit jaar zal er weer een 

landelijke ganzentelling 

plaatsvinden en wel op de 

3de zaterdag in juli, dit jaar 

op 18 juli. Tijdens deze tel-

ling worden in het gehele 

land op één dag de ganzen 

geteld tussen 10.00 en 

16.00 uur. Op basis van 

deze telling kan landelijk 

gekeken worden hoe de 

stand zich ontwikkelt en 

kunnen de provinciaal uitge-

werkte ganzenakkoorden 

worden gemonitord.  

De tellingen worden uitge-

voerd onder toezicht van de 

FBE’s en in samenwerking 

met de KNJV, maar de 

WBE’s zorgen voor de uit-

voering. En zoals ook in 

Sinds kort is het mogelijk 

om de gegevens van de 

door u uitgevoerde maatre-

gelen op basis van landelij-

ke vrijstelling, algemene 

machtiging,  perceelsgebon-

den machtiging en gebieds-

gebonden machtiging met 

uw mobiele telefoon af te 

melden. 

Deze ontwikkeling is moge-

lijk gemaakt door provincie 

Friesland in samenwerking 

met Natuurnetwerk in het 

kader van het project “gans 

en bord”. In deze pilot die 

draait in Friesland om de 

afzet van ganzen te stimule-

ren, zit tevens de mogelijk-

heid om het dier digitaal bij 

de polier af te leveren. Door 

middel van het maken van 

een scan van een barcode 

is de traceerbaarheid in de 

voedselketen gewaarborgd. 

Tevens krijgen jagers auto-

matisch hun vergoeding 

voor de geleverde ganzen 

uitgekeerd. Dit is een van 

de redenen waarom het 

zinvol kan zijn om in FRS 
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Afschotplannen 

verdwijnen, maar 

registratie wordt 

verplicht! 

voorgaande jaren zullen ook 

de TBO’s (Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en 

Brabants Landschap) hun 

medewerking geven en daar 

waar de WBE’s niet tellen 

zullen zij dat zelf doen. Ie-

dereen zit het grote belang 

van deze telling. Dus de 

FBE rekent ook dit jaar weer 

op uw deelname. 

 

Waarom in de zomer? 

Vaak komt de vraag bij de 

FBE binnen, waarom deze 

telling midden in de zomer 

(vakantie) plaats vindt. Dan 

is toch iedereen op vakan-

tie? 

De reden van dit tijdstip is 

gelegen in het feit dat er 

maar een korte periode is, dat 

de pure zomerstand van gan-

zen in kaart kan worden ge-

bracht. 

Tot eind juni zijn er in Neder-

land nog winterganzen aanwe-

zig (o.a. rotganzen) en begin 

augustus komen de eerste 

wintergasten (grauwe ganzen) 

al weer onze kant op. Er is dus 

maar een hele korte periode 

waarin we kunnen tellen. 

Een bijkomend voordeel is dat 

de ganzen in deze periode in 

grote groepen verblijven en er 

weinig kleine koppels rond 

zwerven. Tellingen kunnen 

uitgevoerd worden met een 

relatief kleine groep. 

onder “mijn gegevens” ook 

uw bankrekeningnummer in 

te geven. Noord-Brabant is 

deze optie echter nog niet 

operationeel. De pagina is 

alleen te gebruiken wan-

neer u in FRS een uitvoer-

dersrol heeft. Dat wil zeg-

gen uw account de rol bevat 

van: (gemachtigd) jachthou-

der, combinant, jachtakte-

houder of andere uitvoer-

ders rollen (valkenier, nest-

behandelaar etc.). Voor 

secretarissen, bestuursle-

den en leden zijn er geen 

toegangsmogelijkheden. 

Het mobiele FRS be-

paalt op basis van GPS 

positie automatisch uw 

locatie en voert deze in. 

 

 

De handleiding vindt u 

op de site van de  

Faunabeheereenheid 

onder de kop Digitaal 

Portaal. 

http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Meldingen/FRS-Handleiding-mobiel-V2.pdf
http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Meldingen/FRS-Handleiding-mobiel-V2.pdf
http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Meldingen/FRS-Handleiding-mobiel-V2.pdf
http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Meldingen/FRS-Handleiding-mobiel-V2.pdf
http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Meldingen/FRS-Handleiding-mobiel-V2.pdf


Contact 

Telefoon: (073) 2173640 

E-mail:  

noordbrbant@faunabeheereenheid.info 

Web: www.faunabeheereenheid.nl 

Twitter: @FBENoordBrabant 

Facebook: FBE Noord-Brabant 

Het 
Faunabeheerloket 

van  
Noord-Brabant 

Landelijk zijn Faunabeheereenheden in samenwerking met provincie en Faunafonds het Fauna-

Schadeportaal aan de herzien. Probleem op het ogenblik is, dat er slechts twee wijzen van scha-

demeldingen plaats kunnen vinden. Als eerste de melding van schade zonder enig gevolg en als 

tweede de melding van schade waarbij de grondgebruikers van de mogelijkheid gebruik maken 

om een tegemoetkoming in Faunaschade aan te vragen. Hierbij geldt dat hij een behandelbedrag 

moet betalen van € 300 en vervolgens met € 250 eigen risico wordt geconfronteerd. Daarbij geldt 

ook nog eens dat bedragen lager dan € 50 niet worden uitgekeerd. Dit houdt in dat het melden 

van schades kleiner dan € 600 buiten de boeken vallen. Tevens nemen agrariërs steeds minder 

risico om schade te melden, omdat ze dan hun ingelegde geld ten behoeve van het behandelbe-

drag kwijt te zijn. 

Faunabeheereenheden zijn op zoek naar een tussenvorm waarbij schades gemeld worden en aan 

schades een waarde komt te hangen. Lastige punt daarbij is het antwoord op de vraag: “Hoe krij-

gen we mensen zover dat ze wel melden zonder dat zij zelf daarbij direct een belang hebben”. 

Heeft u ideeën? Laat het ons weten! 

Postadres: 

Postbus 100,  

5201AC 's-Hertogenbosch 

Bezoekadres: 

Onderwijsboulevard 225,  

5223 DE 's-Hertogenbosch 

Tomtom: Vlijmenseweg 1,  

's-Hertogenbosch 

Parkeren onder het gebouw 

van de ZLTO 

S C H A D E P O R TA A L  

U I T  H E T  S E C R E TA R I S S E N O V E R L E G  

Vier keer per jaar hebben de secretarissen van de Faunabeheereenheden landelijk overleg waar-

bij vele zaken passeren. Tevens schuiven bij deze overleggen vertegenwoordigers van het Fauna-

fonds en Jagersvereniging aan, zodat gezamenlijk optimaal informatie kan worden uitgewisseld. 

Afgelopen maandag 8 juni vond dit overleg plaats in Noord-Brabant. Onderwerpen die ter tafel 

kwamen waren: het nog beter samen optrekken ten aanzien van tellingen (die door jagersvereni-

ging en FBE in FRS worden gecoördineerd), het verzamelen van de afschot cijfers (en hoe met 

deze gegevens omgegaan wordt) en het uniformeren van de vele werkwijzen. Ook zijn zorgen uit-

gewisseld met betrekking tot de landelijke ontwikkeling in rechtszaken in relatie tot het voorhan-

den hebben van juiste gegevens. 

Natuurlijk kon ook de nieuwe wet natuurbescherming niet ontbreken, maar partijen gaven aan 

hier nog niet veel mee te kunnen, zolang deze niet inhoudelijk in de Tweede Kamer is behandeld.  

Jaarverslag 2014-2015 nu te downloaden op 
www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant 

http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/jacht%20beheer%20en%20schadebestrijding/Evaluatie/Rapportage%202014-2015.pdf
http://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/jacht%20beheer%20en%20schadebestrijding/Evaluatie/Rapportage%202014-2015.pdf

