
CONCEPT 09-02-2021 	 Opdracht voor werkgroep A

Onderwerp:  Pilot uitvoeringsaspecten FBE Ree 2021-2025 
Werkgroep: Februari- Maart 2021 
Betre.:   Opdracht/Kader werkgroep FBE – WBEG “uitvoeringsaspecten FBP ree 2021-2025” 

Op 2 februari jl. heeL een overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de FBE en het DB van de WBEG.  
ParNjen waren van mening dat het een construcNef overleg was. 
In het overleg is vastgesteld, dat de basis van het FBP-Ree ligt in het door de provincie Groningen vastgestelde 
beleid, waarbij de relaNe tussen beheer en verkeersveiligheid uitgangspunt is.  

Om meer inzicht te krijgen in de uitvoeringsaspecten wordt een werkgroep met een afvaardiging van de FBE (K. 
Wiersma en J. Rosing) en van de WBEG samengesteld. Daarbij is de wens van de FBE om niet meer dan 3 
personen af te vaardigen namens de pilot WBE (eventueel nog aangevuld met experNse van een externe 
partner). 

In de werkgroep zullen de uitvoeringsaspecten (opgenomen in paragraaf 10.3 FBP Ree 2021-2025, incl. format 
werkplan) door de FBE nader worden toegelicht en vervolgens gezamenlijk worden besproken aan de hand van 
het uitwerken van het format werkplan van een pilot-wbe. 

De FBE draagt zorg voor de voor het werkplan beschikbare noodzakelijke data/gegevens. Het concept werkplan 
wordt formeel opgesteld door de faunacommissie / bestuur van de betreffende pilot WBE. Nadat deze met het 
format werkplan heeL ingestemd koppelt de werkgroep middels een schriLelijke rapportage terug aan het DB 
van de WBEG en het bestuur FBE. 

Het doel van de pilot is om in gezamenlijke FBE-WBEG werkgroep te onderzoeken of we op basis van de FBP 
Ree 2021-2025 tot een gezamenlijk en gedragen format werkplan kunnen gaan komen. Welk format vervolgens 
ook door het FBE bestuur kan worden vastgesteld en door de WBE kan worden uitgevoerd.  
Uitvoeringsaspecten FBP Ree 2021-2025 (paragraaf 10.3 van het FBP) 

- Uitgangspunt: verkeersveiligheid, limiet van 7% aanrijdingen t.o.v. de voorjaarsstand 

- Werkplannen: Zie bijlage met format werkplan 

- AfschotlocaNe: 
-  weggedeelten met een verhoogd risico op een aanrijding (meer dan 2 aanrijdingen per jaar) 
-  zone van 1,5 km breed: de risicozone 
-  een relaKef groot gedeelte van het afschot zo niet het gehele afschot binnen de risicozone 

- Afschotperioden: 
- Bok : van 1 april t/m 15 september 
- Geit: : van 1 januari t/m 15 maart en van 15 september t/m 15 oktober 
- Kalf (B en G) : van 1 januari t/m 15 maart en 1 april t/m 15 oktober 

- Geslachtsverhouding: streven naar maximaal 1:1,5 Bok/Geit verhouding 

- Trendtelling: op basis van protocol VHR-2014 en op de eerste vrijdag en zaterdag ná 15 maart. 

- RegistraNe: binnen 24 uur in FRS met foto, en kunnen tonen tot 24 uur na registraNe. 

Bijlage: Format werkplan !
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