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Goedkeuring Faunabeheerplan Groningen hoofdstuk ree
Op 1 1 november 2014 (zaaknummer: 537744) hebben wij het Faunabeheerplan Groningen 2014-
2019 goedgekeurd. ln het goedkeuringsbesluit wordt onder het kopje'Ree' aangegeven, dat de
Stichting Faunabeheereenheid Groningen (Fbe-Groningen) voornemens is het faunabeheerplan voor
wat betreft het hoofdstuk ree te actualiseren.
Op 4 januari 2016 hebben wij van de Fbe-Groningen ter goedkeuring het herziene Faunabeheerplan
Groningen voor wat betreft de ree ontvangen.
Het Faunafonds heeft over dit plan bij brief d.d. 4 maart 2016, door ons ontvangen op 7 maart 2016,
aan ons advies uitgebracht. Dit advies hebben wij hierna in onze overwegingen betrokken.

Overwegingen
Algemeen
Het onderhavige faunabeheerplan met betrekking tot de ree, is een aanvulling op het hoofdstuk ree uit
het Faunabeheerplan Groningen 2014-2019. Dit faunabeheerplan en het nu voorliggende aanvullende
plan zijn opgesteld aan de hand van de toetsingscriteria van de artikelen I t/m 11 van het Besluit
Faunabeheer. Tevens is rekening gehouden met de door ons op 30 juni 2009 vastgestelde
Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009. Onder andere is de verspreiding, de ontwikkeling van de
populatie en de leefwijze van de ree beschreven en zijn de schadecijfers over de voorgaande jaren
bekeken, alsmede getroffen preventieve maatregelen.

lnhoud plan algemeen
Wijzijn van mening dat het aanvullende faunabeheerplan met betrekking tot de ree een gedegen plan
is en dat de daarin opgenomen gegevens het mogelijk maken enerzijds te komen tot een duurzaam
beheer van de reeënpopulatie en anderzijds tot een stabilisering dan wel vermindering van door reeën
veroorzaakte schade. Hiermee vormt het plan een goed afwegingskader voor ontheffingverlening voor
de komende vijf jaar.

Hoofdlijnen
ln het goedkeuringsbesluit wordt op hoofdlijnen ingegaan op het aanvullende faunabeheerplan voor
wat betreft de ree. Een nadere afweging over de exact te nemen maatregelen in de in de ontheffing te
stellen voorschriften vindt plaats op het moment van ontheffingsverlening.

Valwildregistratie
ln het aanvullende faunabeheerplan met betrekking tot de ree geeft de Fbe-Groningen aan te streven
naar een verbetering van de valwildregistratie en de analyse van deze gegevens. Het Faunafonds
wijst in haar advies eveneens op het belang hiervan. Wij onderstrepen dit belang, aangezien door een
betere valwildregistratie schadebestrijding meer specifiek kan plaatsvinden, in relatie tot tijd, plaats en
de inzet van preventieve maatregelen.

Afschotperiodes
Het Faunafonds adviseert de afschotperiodes te laten samenvallen met bepaalde periodes waarin een
toename van valwild te constateren valt, gezien de gegevens van de huidige valwildregistratie, en
geeft de suggestie de afschotperiodes eventueel te laten bepalen door de Fbe-Groningen.
Vooralsnog willen wij echter niet afwijken van eerder gehanteerde periodes voor afschot. De nu
voorliggende gegevens zijn te summier om hier al conclusies uit te kunnen trekken. Eerst zal de
valwildregistratie en de analyse van deze gegevens moeten worden verbeterd en moet bekeken
worden of hierin trends zijn te ontdekken.



Effectiviteit van het beheer
De Fbe-Groningen streeft een adequate monitoring en evaluatie van het gevoerde beheer na. ln de te
verlenen onthetfing zullen op dit punt ook voorschriften worden opgenomen. Het Faunafonds stelt
voor om de effectiviteit van het gevoerde beheer middels monitoring, analyse en rapportage
inzichtelijk te maken en dit om de twee jaar te evalueren.
Een evaluatie van het gevoerde beheer in engere zin zal in de praktijk jaarlijks plaatsvinden.
Weliswaar worden de jaarlijkse afschotquota voor de komende 5 jaren vastgesteld, maar het is de
bedoeling om ieder jaar te bekijken of er aanleiding is deze quota te wijzigen. Een betere
valwildregistratie en analyse van de gegevens als voornoemd zullen hieraan mede een bijdrage
leveren.
Daarnaast zal over een langere periode bekeken moeten worden of een verdergaande wijziging van
het tot nu toe gevoerde beheer noodzakelijk is, in de zin van afschotperiodes, -locaties en de inzet van
preventieve maatregelen.

Landbouwschade
ln het voorliggende aanvullende faunabeheerplan voor wat betreft de ree geeft de Fbe-Groningen aan
mede een ontheffing aan te vragen ter bestrijding van landbouwschade.
Gezien de schadehistorie, volgens welke er de afgelopen 5 jaar geen sprake was van belangrijke
schade, zien wij hier echter vooralsnog geen aanleiding toe. Hierbij moet worden bedacht dat het
populatiebeheer in het belang van de openbare veiligheid tevens bijdraagt aan preventie van het
ontstaan van landbouwschade.

Besluit
Met inachtneming van de hierboven gegeven overwegingen en ons beleid, zoals door ons vastgesteld
op 30 juni 2009 in onze Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009 en de hierbij behorende Nota Reacties
en Commentaar, en gelet op het bepaalde in artikel 30 van de Flora- en faunawet en de artikelen 8 tot
en met 11van het Besluit Faunabeheer, besluiten wij het aanvullende Faunabeheerplan Groningen
hoofdstuk ree, goed te keuren voor de termijn van vijf jaar vanaf verzending van dit besluit.
Dit besluit wordt van kracht op de datum van verzending van dit besluit. Tegen dit besluit staat geen
bezwaar of beroep open.
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