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Geacht(e)  Grondgebruiker, Bestuur WBEG, jacht(akte)houder, 

Vanaf 11 november a.s. tot een nader te bepalen datum is het in de provincie Groningen niet toegestaan om 
grauwe-, kol-, en brandganzen te doden. Op die datum loopt het vigerend faunabeheerplan 2014-2019 met 
de daarvan afgeleide door het College van Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffing voor het bejagen 
van grauwe-, kol- en brandganzen af. 
Het door de Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen vastgestelde faunabeheerplan 2019-2024 (FBP) is ter 
goedkeuring aangeboden aan GS.  

Naar het zich nu laat aanzien wordt het FBP besproken in de commissievergadering van woensdag 6 
november en in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 13 november a.s.. 
Het voornemen van GS is om op 26 november het FBP goed te keuren. De daarvan afgeleide ontheffing voor 
bejaging (ondersteunend afschot) van de eerdergenoemde ganzen zou per 3 december kunnen worden 
verleend. De ontheffing wordt dan naar verwachting gepubliceerd op 7 december a.s. en is dan ook per die 
datum van kracht.  

Wilt u zich rekenschap geven van het feit dat ingaande 11 november geen ondersteunend afschot van 
grauwe - , kol - en brandganzen mag plaatsvinden in de provincie Groningen.  

Grondgebruikers die schade ondervinden door ganzen, kunnen die schade op de gebruikelijke wijze melden 
via het Schade Registratie Systeem (SRS). Bij (dreigende) schade en ook na het moment dat de 
grondgebruiker een tegemoetkoming in de schade aanvraagt blijft het inzetten van middelen en methoden 
voor weren en verjagen verplicht. 

De FBE zal BIJ12 afdeling Faunazaken op de hoogte stellen van de onmogelijkheid om ondersteunend afschot 
te verrichten in verband met het ontbreken van de daarvoor noodzakelijke ontheffing. 

Indien de nieuwe ontheffing ganzen van kracht is zullen wij u informeren. 

Met vriendelijke groet, 
FBE Groningen 

K. Wiersma 
Voorzitter 

In verband met de digitale opmaak is deze brief niet ondertekend. 


