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Geachte WBE-leden, faunabeheerders en andere geïnteresseerden,  

 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over 

actuele zaken in het faunabeheer in de 

provincie Noord-Brabant. 

  

Op 15 maart stelde het bestuur van de 

Faunabeheereenheid het faunabeheerplan 

2023-2029 vast. In deze nieuwsbrief 

schrijven we daar meer over. Ook 

informeren we u over andere actuele zaken. 

 

Wij wensen u veel leesplezier.   

     
      Foto FBE bestuur 15 maart 2023  

Faunabeheerplan 2023-2029 
Op 1 juli 2023 loopt het huidige faunabeheerplan, samen met de ontheffingen op voorhand die 

daarbij horen, af. Om dat plan te vervangen is de FBE in oktober 2021 al gestart met het opstellen 

van een nieuw faunabeheerplan. In de nieuwsbrieven van 2022 bent u daar eerder over op de 

hoogte gehouden.  

 

Consultatieronde  

Van 23 december 2022 tot en met 27 januari 2023 lag het conceptplan ter consultatie bij WBE’s en 

andere organisaties voor. We ontvingen daar veel en goede input op, daar danken we u allemaal 

hartelijk voor! Op onze website vindt u een overzicht van de ingekomen reacties en een brief waarin 

we beschrijven hoe we met de reacties zijn omgegaan.   

 

Vaststelling en goedkeuring 

Na verwerking van de reacties stelde het bestuur van de FBE het faunabeheerplan op 15 maart 

unaniem vast! Op 24 maart overhandigde voorzitter Hans Gaillard het faunabeheerplan aan  
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gedeputeerde Hagar Roijackers. Gedeputeerde Staten moeten het plan goedkeuren, voordat het in 

werking treedt.  

 

 
Foto overhandiging Faunabeheerplan 2023-2029 d.d. 24 maart 2023 

Ontheffingen  

Op 30 juni lopen alle ontheffingen op voorhandi af. Dat zijn bijvoorbeeld de ontheffing voor het 

reewildbeheer en de ontheffing voor schadebestrijding ganzen. Alle machtigingen die op die 

ontheffingen zijn uitgegeven eindigen dan ook! U kunt daar op 1 juli dus geen gebruik meer van 

maken.  

Na de goedkeuring van het faunabeheerplan vragen wij nieuwe ontheffingen op voorhand aan om 

het faunabeheer voor de betreffende soorten uit te kunnen voeren na 1 juli. Wij verwachten daar 

tijdig over te beschikken en zullen u daar later nader over informeren. U hoeft nu dus nog niets te  

doen en de ontheffingen en lootjes voor de reebokken kunnen tot 1 juli 2023 gewoon worden 

uitgegeven door de WBE’s.  

 

mailto:noordbrabant@faunabeheereenheid.info


  
 
 
 

  

Nieuwsbrief 1 2023 
’s-Hertogenbosch, 31 maart 2023 

 
Stichting FBE Noord-Brabant  

noordbrabant@faunabeheereenheid.info - tel.nr. 085-0717791 
Onderwijsboulevard 225 – 5223 DE ’s-Hertogenbosch  

 KvK nr. 18069943 

 

Belangrijkste wijzigingen in het faunabeheer  

- Grauwe gans: populatiebeheer in de zomerperiode voor WBE’s waar we de noodzaak 

daarvoor goed kunnen onderbouwen met gegevens (schades, tellingen en beheer). 

Regionaal plan van aanpak nodig. Blauwdruk wordt opgesteld. In de overige gebieden blijft 

schadebestrijding zowel in de zomer als winter mogelijk. 

- Ree: aanpassing beheer perioden: bokken jaarrond, geiten, smalreeën en kalveren van 

oktober tot april. Regionaal plan van aanpak nodig. Blauwdruk daarvoor wordt opgesteld. 

- Bever: ook ontheffing beschikbaar voor andere organisaties dan waterschappen en 

Rijkswaterstaat. Escalatieladder is strikt leidend: problemen oplossen met minst ingrijpende 

handeling eerst. Wanneer er geen alternatief mogelijk is wordt een ingrijpender maatregel 

mogelijk.  

- Knobbelzwaan: voor enkele WBE’s wordt een ontheffing op voorhand aangevraagd, omdat 

voor die WBE’s aangetoond kon worden dat die nodig is op basis van getaxeerde schades en 

aangevraagde ontheffingen in de periode 2017-2022. 

- Soorten met ongunstige staat van instandhouding: ter voorkoming of beperking van 

belangrijke schade is incidentele ontheffing alleen mogelijk als in de aanvraag onderbouwd 

kan worden dat het voorgestelde beheer niet leidt tot verslechtering van de staat van 

instandhouding op lokaal niveau. 

 

Het volledige faunabeheerplan 2023-2029 vindt u hier. 

Tellingen  
Vanaf vandaag wordt er in het hele land geteld. Zowel de kleinwildtelling als de reewildtelling vindt 

van 31 maart tot 2 april plaats. Hoewel wij ernaar streven om deze tellingen zoveel als mogelijk op 

hetzelfde moment uit te voeren vinden wij het vooral belangrijk dat de tellingen elk jaar op dezelfde 

manier plaatsvinden. Dat zorgt namelijk voor vergelijkbare data en een beeld van de trend. Met het 

gebruik van warmtebeeld worden bijvoorbeeld veer meer dieren geteld dan zonder. Het is niet de 

bedoeling om daar gebruik van te maken, omdat het gebruik van een andere methode voor een 

trendbreuk zorgt.  Met andere woorden: tel vooral volgens dezelfde methode als bij voorgaande 

tellingen!  
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De Jagersvereniging gaf recent een nieuw telprotocol uit. In de praktijk betekent dit alleen dat het 

gebruik van een hulpmiddel, zoals een verrekijker, geregistreerd moet worden evenals het 

vervoermiddel waarmee de telling is uitgevoerd. U doet dit op uw telformulier. De tellingen van de 

WBE’s zijn en blijven voor het faunabeheer in Nederland van het grootste belang. Laat u vooral niet 

ontmoedigen door (negatieve) berichtgeving daarover. Zonder uw tellingen kunnen wij geen 

faunabeheerplannen schrijven en geen ontheffingen aanvragen! 

 

Grote verantwoordelijkheid jachthouder voor redelijke wildstand 
Het faunabeheerplan maakt duidelijk dat niet alle diersoorten zich in een gunstige staat van 

instandhouding bevinden. Ten aanzien van de jachtsoorten geeft de Wet natuurbescherming 

jachthouders (waaronder ook terreineigenaren die zelf jachthouder zijn) een grote 

verantwoordelijkheid voor het behouden of het bereiken van een redelijke wildstand in hun 

jachtveld. Wij roepen alle jachthouders op om deze verantwoordelijkheid serieus te nemen en met 

ons na te denken hoe we ook de bevorderende maatregelen die genomen worden, beter in beeld 

kunnen brengen. De Faunabeheereenheid geeft hier in de komende planperiode extra aandacht aan.  

 

Wij zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid van álle bij het faunabeheer betrokken partijen 

om de staat van instandhouding van diersoorten waar het niet goed mee gaat te (proberen te) 

verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Een ontheffing op voorhand is een ontheffing die afgegeven wordt op basis van het faunabeheerplan. Voor 
situaties die niet in het faunabeheerplan onderbouwd worden, kan via de FBE een incidentele ontheffing 
aangevraagd worden. Die aanvragen worden per situatie onderbouwd en door de provincie over besloten.   
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