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FBE Groningen 

FBP Ree 2021-2025 – hoorzitting WBE’s 
Overzicht opvattingen WBE’s en reactie FBE 

 

 

 

Art. 3.12 lid 6 Wnb.: 
Alvorens een Faunabeheerplan (FBP) vast te stellen, hoort de Faunabeheereenheid (FBE) de binnen haar 

werkgebied werkzame wildbeheereenheden (WBE’s) over de inhoud van het plan. 

 

De hoorzitting voor het concept FBP Ree 2021-2025 heeft op 04 juni 2020 plaatsgevonden te Schildwolde. 

 

Namens de WBE’s te Groningen heeft de WBEG op 07 juli 2020 een reactie gestuurd in het kader van het horen 

van de WBE’s 

Deze uitgebreide reactie is in onderstaande overzicht uitgewerkt naar: opvatting van de WBE’S, reactie van de 

FBE en of deze opvatting van de WBE’s tot een wijziging van het FBP leiden. 

 

Overzicht opvattingen van de WBE’s en de reactie van de FBE Groningen 

nr Opvatting WBE Reactie FBE ja/nee                  
wijziging FBP Ree 

Als advies van de WBE-G aan de FBE Groningen 

1 Evalueer eerst het FBP Ree 2016-

2019, 

Evaluatie is opgenomen in het nieuwe 

FBP, o.a. met analyses van data. 

Nee 

  Bespreek hierbij het huidige beleid en 

het juridisch kader 

De FBE gaat niet over het beleid en 

het juridisch kader. 

Nee 

  Dit wordt niet goed toegepast. Het huidige beleid en het juridisch 

kader zijn de uitgangspunten van het 

nieuwe FBP Ree 

Nee 

2 Hervat het beleid van gericht beheer 

dat is gebaseerd op het afstemmen 

van beheermaatregelen op lokale 

dichtheden 

Dat ook onderdeel van het nieuwe 

FBP. Het gericht beheer ziet op 

beheer in en bij risicogebieden. 

Nee 

3 Stem lokale verkeersmaatregelen af 

op weggedeelten waar relatief veel 

verkeersslachtoffers vallen 

(wegbeheerder en WBE);  

Na grondige inventarisatie is dit ook 

de bedoeling via de lijn WBE - FBE - 

wegbeheerder. Staat expliciet 

omschreven in het nieuwe FBP. 

Nee 

4 Neem, net als in andere provincies, 

structurele maatregelen 

(gevalideerde aanrijdingen registratie) 

ter verbetering van de registratie van 

verkeersongevallen waar reeën bij 

betrokken zijn;  

De FBE werkt met de WBEG aan een 

verdere verfijning van het protocol 

valwildregeling.  

Nee 

5 Laat een onderzoek van de 

registraties (data) uitvoeren door 

deskundigen op het gebied van 

multivariate analyses, zodat er 

wetenschappelijk verantwoorde 

conclusies kunnen worden vastgelegd 

over de relaties tussen 

biotoopkenmerken en beheer- en 

populatiestatistieken;  

Op dit moment ontbreekt de data om 

de relatie tussen beheer, 

populatieomvang en aanrijdingen met 

reeën op andere wijze vast te stellen 

dan zoals opgenomen in het plan. 

Nee 
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6 Maak voor het bovenstaande 

realistische werkplannen en zorg voor 

een deugdelijke financiering om dit 

mogelijk te maken (periode 5 jaren);  

De WBE's dienen elk jaar een 

werkplan in voor de evaluatie van het 

afgelopen jaar en beheer voor het 

volgend jaar. Is opgenomen in het 

nieuwe FBP. 

Nee 

7 Volg actief het landelijk onderzoek in 

opdracht van BIJ12, uitgevoerd door 

Wageningen Universiteit (WENR);  

Ja, echter de afronding van dit 

onderzoek is na 2021.  

Nee 

8 Kies nadrukkelijk in het concept FBP 

voor veel meer zorgvuldigheid, 

dialoog en samenwerking met de 

(verschillende)uitvoeringspartners. 

Door het maken, bespreken, 

afstemmen en goedkeuren van 

werkplannen wordt de nodige 

zorgvuldigheid betracht. De WBE’s 

krijgen binnen de gestelde kaders 

relatief veel ruimte om eigen invulling 

te geven en verantwoordelijkheid te 

nemen, indien en voor zover zij 

motiveren waarom ze wat doen. 

Nee 

      
 

Voorstellen, als uitwerking op het provinciaal beleid 
1 De FBE heeft de beleidsvrijheid om 

variatie aan te brengen zolang zij 

maar onder de 7% blijft. In het FBP 

van Zeeland en Zuid-Holland zie je dat 

er ook met zo’n grenswaarde wordt 

gewerkt en dat er per WBE wordt 

gekeken wat een wenselijke situatie 

is. 

Binnen de kaders van het beleid van 

de provincie heeft de FBE qua 

uitvoering ruimte. De FBE heeft 

gekozen voor gericht beheer, in en 

nabij risicogebieden. Beheer is gericht 

op nut en noodzaak. 

Nee 

2 Ethisch is het niet uit te leggen dat 

een bestaande situatie waarbij een 

gezonde populatie reeën aanwezig is, 

het aantal aanrijdingen beperkt is en 

er dan voor wordt gekozen om een 

populatie te laten groeien  leidt dan 

dit onherroepelijk tot meer 

aanrijdingen,  en op termijn tot een 

hoger afschot. 

Op basis van de beschikbare gegevens 

(data) is niet aannemelijk gemaakt 

kunnen worden dat afschot leidt tot 

een minder hoge dichtheid. Overigens 

het tegenovergestelde is ook niet het 

geval.  

Nee 

3 Als er bewust voor wordt gekozen om 

de populatie te laten groeien  dan kan 

dat alleen maar in overleg met de 

lokale gebiedspartijen en in 

afstemming met de Provincie en 

wegbeheerders. De WBE is daarin 

nadrukkelijk de gebiedscoördinerende 

partij 

In het nieuwe FBP zijn geen 

uitgangspunten opgenomen om de 

populatie reeën te laten groeien, te 

stabiliseren of te laten afnemen. of 

Het uitgangspunt is de 

verkeerveiligheid, max 7% 

aanrijdingen met  gemotoriseerd 

wegverkeer. 

Nee 

 

Opmerkingen op het juridisch kader 
1 In het voorliggende concept FBP ontbreken stappen die in de wettelijke eisen 

worden gesteld aan een FBP. Deze stappen zijn vaak vanzelfsprekend maar 

dienen desalniettemin te worden opgenomen in het FBP: 

  

 

1a Artikel 3.12 lid 4 Wnb schrijft voor dat 

het faunabeheerplan passende en 

doeltreffende maatregelen ter 

voorkoming en bestrijding van schade 

Deze zijn opgenomen in het nieuwe 

FBP 

Nee 
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aangericht door in het wild levende 

dieren bevat  

1b Artikel 3.12 lid 5 schrijft voor dat ten 

behoeve van een planmatige en 

doelmatige aanpak van het 

faunabeheer, het faunabeheerplan 

wordt onderbouwd door 

trendtellingen van de populaties van 

in het wild levende dieren in het 

gebied waarop het faunabeheerplan 

van toepassing is. 

Deze zijn opgenomen in het nieuwe 

FBP. 

Nee 

1c “Onderbouwd door trendtellingen 

van de populaties”, is daarin heel 

belangrijk omdat de FBE dat niet doet 

(dichtheid) en de uitspraak van de RvS 

daar juist over gaat. Het is dus goed 

om toe te werken naar de conclusie 

van de RvS. (Het is wetenschappelijk 

misschien relevant om te kijken naar 

de relatie afschot > dichtheid > 

valwild, maar de wetgever vraagt een 

trendtelling / schade).  

In het nieuwe FBP zijn 

onderbouwingen door trendtellingen 

en hiermee verband houdende 

dichtheden opgenomen. 

Nee 

2 Gezien het vorenstaande missen wij in ieder geval een duidelijke en afdoende 

onderbouwing en motivering van de volgende vereisten uit de verordening in 

het FBP:  

 

2a Een onderbouwing van de noodzaak 

van een duurzaam beheer, waaronder 

een onderbouwde verwachting van 

de wettelijke belangen die zouden 

worden geschaad indien niet tot 

beheer zou worden overgegaan; 

Deze onderbouwing is opgenomen in 

het nieuwe FBP. 

Nee 

2c Een beschrijving van de mate waarin 

de wettelijke belangen in de vijf jaren 

voorafgaand aan het ter goedkeuring 

indienen van het faunabeheerplan 

zijn geschaad, inclusief de getroffen 

beheermaatregelen waaronder het 

naar soort onderscheiden aantal 

gedode dieren;  

Deze beschrijving is opgenomen in het 

nieuwe FBP. 

Nee 

2d Een beschrijving van de locatie, 

periode, aard, omvang en noodzaak 

van de handelingen die zullen worden 

verricht om de gewenste stand te 

bereiken, en schade te voorkomen;  

Een beschrijving van de locatie, 

periode, aard, omvang en noodzaak 

van de handelingen die zullen worden 

verricht om het aantal aanrijdingen 

met reeën te voorkomen. Deze is 

opgenomen in het nieuwe FBP (zie 

Voorstellen, als uitwerking op het 

provinciaal beleid en reactie FBE 

onder 2). 

Nee 

2e Een onderbouwde inschatting van de 

verwachte effectiviteit van de in 

onderdeel g bedoelde handelingen;  

In het nieuwe FBP is opgenomen dat 

op basis van de beschikbare gegevens 

(data) niet aannemelijk gemaakt is 

kunnen worden dat afschot leidt tot 

een minder hoge dichtheid. Overigens 

Nee 
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het tegenovergestelde is ook niet het 

geval.  

2f Een beschrijving van de wijze waarop 

de effectiviteit van de voorgenomen 

handelingen zal worden bepaald;  

Deze is opgenomen in het nieuwe 

FBP. 

Nee 

2g Op bladzijde 43 van het FBP wordt 

aangegeven dat er geen overzicht is 

van de ingezette preventieve 

middelen in Groningen over de 

periode 2015 – 2019 en dat er kort 

voor het vaststellen van het plan door 

de WBE’s een QuickScan is uitgevoerd 

naar de toegepaste preventieve 

maatregelen in de provincie 

Groningen, waarvan de data zijn 

opgenomen in een tabel die bij de 

bijlagen gevoegd is.  

Te elfder ure is nog een QuickScan 

gehouden voor een overzicht van 

preventieve maatregelen. 

Ja, de QuickScan is 

toegevoegd in de 

bijlagen. 

        

Opmerkingen n.a.v. een technische analyse 

1 Concept FBP bevat onjuiste gegevens 

en daardoor rekenfouten. 

Inderdaad, en deze zijn inmiddels 

aangepast in het nieuwe FBP. 

Ja. Cijfers en 

berekeningen zijn 

aangepast. Dit leidt 

overigens niet tot 

andere conclusies. 

2 Het concept faunabeheerplan Ree 

blinkt uit in ondoorzichtige analyses, 

en in conclusies die slechts op beperkt 

betrouwbare gegevens te herleiden 

zijn. 

De analyses zijn gemaakt op basis van 

beschikbare gegevens (data). Het 

optimaliseren en valideren van de 

data is een aandachtspunt van de FBE. 

Nee 

3 Wetenschappelijk bewijs van de 

stelling dat afschot leidt tot minder 

reeën en daardoor tot minder 

verkeersongevallen is met de 

gehanteerde cijfers en 

analysetechnieken niet te leveren.  

Dat is juist. De vraag of afschot leidt 

tot een lagere dichtheid dient 

uiteindelijk beantwoord te worden. 

Reden dat er wel een ontheffing 

wordt aangevraagd op basis van het 

zorgvuldigheidsbeginsel met daarbij 

een voorstel tot nader onderzoek. 

Ja. Het in eerste 

instantie 

opgenomen 

onderzoeksvoorstel 

is geschrapt uit het 

nieuwe FBP en 

wordt later 

ingevuld.  

4 De analyses in het concept 

faunabeheerplan Ree zijn vooral 

gericht op het vaststellen van relaties 

tussen twee variabelen, terwijl het 

voor betrokkenen duidelijk is dat er 

vele variabelen van invloed zijn op het 

verloop van de geregistreerde 

grootheden. 

Van belang is het aannemelijk maken 

van de relatie tussen afschot en 

vermindering van aanrijdingen. Aan 

de hand van de analyse van de 

beschikbare data is die relatie niet te 

leggen (overigens het 

tegenovergestelde ook niet). 

Nee 

5 Het voorgestelde onderzoeksplan, om 

tot statistisch betrouwbaarder 

conclusies te komen t.a.v. de 

samenhang tussen afschot en 

populatieomvang, stuit op bezwaren. 

Etc. etc. 

Het onderzoek wordt later besproken. Ja. Het 

onderzoeksvoorstel 

is geschrapt uit het 

nieuwe FBP en 

wordt later 

ingevuld.  
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6 Het beheren van de reeënpopulatie 

o.b.v. een streefgetal van maximaal 

7% verkeersslachtoffers van de 

geregistreerde voorjaarsstand is 

bovendien niet onderbouwd. Etc, etc. 

Dit is het beleid dat door de provincie 

in 2018 is vastgesteld. De FBE gaat 

daar niet over. 

Nee 

7 De Groninger WBE's zien niet in hoe 

deze doelstelling leidt tot het 

terugdringen van het absolute aantal 

verkeersslachtoffers in de provincie 

Groningen. 

Dit is het beleid dat door de provincie 

in 2018 is vastgesteld. De FBE gaat 

daar niet over. 

Nee 

8 De WBE's zien dan ook veel meer in 

het continueren van het beleid van de 

laatste jaren.  

Dit is het beleid dat door de provincie 

in 2018 is vastgesteld. De FBE gaat 

daar niet over. 

Nee 

9 Hervat het beleid van gericht beheer 

dat is gebaseerd op het afstemmen 

van beheermaatregelen op lokale 

dichtheden.  

De FBE Groningen heeft gekozen voor 

gericht beheer, in en nabij 

risicogebieden. 

Nee 

10 Continueer de verhoogde beheerdruk 

op geiten, zodat de vervrouwelijking 

van de populatie wordt tegengegaan 

en de reproductie wordt beperk.t  

Dit kan de WBE opnemen in haar 

jaarlijkse werkplannen 

Nee 

11 Stem lokale verkeersmaatregelen met 

gebiedspartijen af op weggedeelten 

waar relatief veel aanrijdingen zijn. 

Dat is een goed voorstel. Graag 

signalering van WBE's. Is opgenomen 

in nieuw FBP. 

Nee 

12 Neem structurele maatregelen ter 

verbetering van de registratie van 

verkeersongevallen waar reeën bij 

betrokken zijn.  

De verfijning van de valwildregeling; 

afhandeling, registratie en validatie 

wordt ter hand genomen. 

Nee 

14 Laat een onderzoek van de 

registraties uitvoeren door 

deskundigen op het gebied van 

multivariate analyses, zodat er 

wetenschappelijk verantwoorde 

conclusies kunnen worden vastgelegd 

over de relaties tussen 

biotoopkenmerken en beheer- en 

populatiestatistieken.  

Wellicht zou een ‘multivariate 

analyse’ beter op zijn plaats zijn, maar 

de daarvoor benodigde data zijn niet 

voorhanden. Denk daarbij aan de 

omvang en de leeftijds- en 

geslachtsstructuur van de levende en 

gedode populatie, de 

leeftijdsafhankelijke reproductie en 

sterfte, interacties tussen de dieren, 

migratiepatronen welke daarmee 

samenhangen etc. 

Nee 

    
  

Opmerkingen n.a.v. een ecologische onderbouwing 
1 Een gedegen evaluatie van de 

afgelopen beheerperiode had het 

eerste hoofdstuk van het plan moeten 

vormen. 

De cyclus van: beleid > beheer > 

evaluatie > bijstelling beleid > enz. is 

niet- of anders toegepast in 

Groningen. Dit komt met name door 

jurisprudentie m.b.t. populatiebeheer. 

Nee 

2 Conclusies en uitgangspunten van het 

“Beheerplan ree 2021/2025” hadden 

uit de analyse van de afgelopen 

beheerperiode moeten komen. Deze 

waren dan waarschijnlijk heel anders 

geweest. Het beheer van de 

afgelopen planperiode was goed en 

vooral gericht op duurzame stabiliteit 

Idem Nee 
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mede ter voorkoming van 

aanrijdingen. (Die waren relatief laag). 

3 Naast een voortzetting van het 

beheer dat heeft geleid tot een 

gezonde reeënpopulatie in de 

provincie die past bij de draagkracht 

en daarom migratie beperkt 

(stabiliteit), zou dus extra aandacht 

moeten komen in die gebieden waar 

het aantal aanrijdingen met reeën het 

toelaatbare overschrijdt. 

Extra aandacht voor planmatig beheer 

in risicogebieden is opgenomen in het 

nieuwe FBP.  

Nee 

4 Wettelijk dient eerst te worden 

onderzocht of door de inzet van 

preventieve maatregelen op die 

locaties gewenst, dan wel haalbaar en 

betaalbaar zijn, of op locaties een 

extra aantallen reductie noodzakelijk 

is om passages van wegen door reeën 

te verminderen. Onderbouwing om 

uitsluitend afschot op die locaties te 

gaan verhogen voldoet dus niet aan 

de wettelijke afwegingen die moeten 

worden gemaakt. 

Het gaat niet om het afschot te 

verhogen op die locaties, maar om 

planmatig beheer in risicogebieden. 

Nee 

5 De gevoerde strategie uit vorige 

beheerperiode wordt ongemotiveerd 

opzijgezet en op basis van een visie 

wordt een beheer nagestreefd wat 

zich toespitst op nagenoeg uitsluitend 

die locaties waar op dit moment 

aanrijdingen plaatsvinden. 

Geen populatiebeheer op basis van 

een maximaal aantal reeën is een 

beleidsaspect van de provincie waar 

de FBE niet over gaat. Daarom 

onderbouwing planmatig beheer in en 

nabij risicogebieden. 

Nee 

6 De vele tabellen, grafieken en 

berekeningen, leveren geen goede 

basis om dit te onderbouwen en 

verbloemen dat valide afwegingen 

ontbreken. Relaties tussen allerhande 

(niet ter zake doende) factoren 

worden onderzocht en conclusies 

worden getrokken. Bepaalde 

correlaties blijken te bestaan of 

ontbreken soms.  Cijfer- reeksen zijn 

beperkt en omstandigheden tussen 

WBE’s erg verschillend. Duidelijk blijkt 

uit de vele tabellen dat de spreiding 

van gegevens groot is, de reeks van 

cijfers echter relatief laag. 

Daarom is aanvullend onderzoek en 

optimalisatie van data nodig. 

Nee 
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7 Nergens is een analyse waarom de 

spreiding zo groot is. Het zou namelijk 

kunnen dat de ene WBE qua biotoop 

niet te vergelijken is met een andere. 

Alles wordt op één hoop geveegd 

waardoor een belangrijke en zeer 

discutabele aanname gemaakt wordt 

dat onderlinge WBE’s op het punt van 

biotoop en omstandigheden voor 

reeën gelijkwaardig zijn. (Optimale 

omstandigheden als open 

parklandschap en 

akkerbouwgebieden worden hiermee 

als gelijkwaardig behandeld).  

Reactie GGB: Niet eerder werd er in 

een FBP Ree zo ingezoomd tot op 

WBE-niveau. Relaties worden 

blootgelegd met omgevingsfactoren 

die het voorkomen van reeën 

verklaren (grondsoort, akkerbouw, 

veeteelt, natuur, wegen). De sterfte 

door het verkeer is per WBE 

uitgedrukt als percentage van de 

uitkomst van de voorjaarsstand MNA. 

Hieruit kunnen maatregelen worden 

afgeleid in het bijzonder voor de door 

de WBE’s nader te begrenzen 

risicogebieden, ingebed in een 

onderzoeksvoorstel om de rol van 

afschot hierbij te verduidelijken. 

Nee 

8 Een duidelijke vaststelling van de 

vorige beheerperiode is echter dat er 

een min of meer stabiele situatie in 

de reeënpopulatie schijnt te zijn 

ontstaan. Nergens wordt 

onderbouwd, waarom deze 

(duurzame en stabiele) vorm van 

populatiebeheer, die met name 

migratie beperkend is en daarmee 

bijdraagt aan verkeersveiligheid, 

wordt verlaten. Het ontbreekt aan 

een gedegen analyse van probleem 

locaties naar mogelijkheden voor 

preventie van aanrijdingen als 

voorwaarde om het voorgestelde 

extra afschot daar te rechtvaardigen 

Dit gaat over het provinciaal beleid 

van de provincie. Daar gaat de FBE 

niet over.  

Nee 

 


