
Verslag “werkgroep werkplannen” Faunabeheerplan Ree 2021 – 2025 

d.d. 12 mei 2021 via zoom 

deelnemers: 

Anne Oosterdijk  (voorziFer werkgroep en faunacommissaris WBE-Grootegast 
Niësco Loerop   (lid werkgroep en  faunacommissaris WBE-Oude-Veenkoloniën 
Marijke de Hoog secretaris WBEG 
Henk Prins ` faunacommissaris WBE-Hunsingo 
Jan van Bon  faunacommissaris WBE-Noordelijk-WesterkwarVer 
Bruno Saathof  faunacommissaris WBE-Oldambt 
Willem Beltman voorziFer/faunacommissaris WBE-Bellingwedde 
Lucas Kamps  bestuurslid WBE-WesterkwarVer 
Piet Bruins  faunacommissaris WBE-Fivelgo 
Meindert Joosten faunacommissaris WBE-Duurswold  

Afwezig met kennisgeving: 

Alexander Buikema faunacommissaris Eemsmond 
Freerk Halmingh faunacommissaris Stadskanaal 
Meindert Joosten faunacommissaris Duurswold 

NB: voor de WBE-Meedhuizen is Jacob Heslinga benaderd. Bij nader inzien had dit MarVn van 
Steenwijk moeten zijn. 

Doel van de werkgroep is helderheid te krijgen welk effect de werkplannen hebben op de uitvoering 
van het reewildbeheer per WBE. 

Rondje langs de velden: Eerste reacVe op de ontvangen concept werkplannen waarin Jan Rosing per 
WBE een voorstel hee] gedaan voor de uitvoering van planmaVg beheer van reeën. 

Duurswold:    Hee] eigen interpretaVes input  aan het plan gegeven. 
Noordelijk WesterkwarVer:  Geen afschot hee] conceptplan 
Oldambt: Werkplan niet uitvoerbaar , grote delen geen afschot volgens dit plan 

mogelijk 
Oude Veenkoloniën:  Afschot terug brengen naar aantal is voor de delen waar het mogelijk 

te hoog, grote delen WBE niet bejaagbaar zijn.  
Bellingwedde:    Geen afschot omdat er geen aanrijdingen genoteerd zijn 
Hinsingo:  Plan opgestuurd , delen mag niet geschoten worden, niet met plan 

akkoord. 
Fivelgo:    Afschot in telgebieden. 11 % aanrijdingen. Niet met plan eens 
Grootegast:  Afschot volgens telplan in risicogebieden kan niet gerealiseerd 

worden door allerlei beperkingen hier. Voor de rest geen afschot op 
70% van de populaVe omdat hier geen aanrijdingen plaatsvinden  

Algemeen kan worden gesteld dat men grote moeite hee] met de uitvoering van voorgestelde 
werkplannen. 



We hebben voorgesteld dat, wanneer beschikbaar, we alle werkplanen met elkaar gaan delen 
(waarschijnlijk dmv. inzage in de bestuurspagina van de website) Anne en Niësco zullen alle 
werkplannen verzamelen. 

We spreken af dit zo snel mogelijk te doen. Er zijn echter nog een aantal WBE’s die hun uitgewerkte 
plan eerst nog in hun bestuur willen bespreken. 

Hoe verder? 
Per werkplan inventariseren we de knelpunten. Zo mogelijk zullen we proberen op provinciaal niveau 
een conclusie te trekken en niet op WBE-niveau die we vervolgens kunnen aanbieden aan het DB van 
de WBEG. 
Het is dus ook de bedoeling dat iedere WBE zijn eigen plan gaat trekken in de werkplannen waarbij 
het gekozen hotspotbeleid wel als leidraad wordt aangehouden. Dus moVveren of afschot wel of niet 
gehaald kan worden in de genoemde risicogebieden. Tevens moVveren wanneer er redenen zijn om 
ook buiten de risicogebieden afschot te plegen. Daarnaast kan er ook gekeken worden wat de 
toekomsVge effecten zullen zijn op de populaVeontwikkeling in de gebieden waar geen afschot meer 
mag plaatsvinden.   

We hebben nu nog niet vastgesteld welke conclusie we zullen/kunnen trekken. Dit is afankelijk wat 
de eigen invulling van werkplannen ons gaat leren. Wel hebben we afgesproken dat deze unaniem 
zou moeten worden gedragen door alle WBE’s   
  
Wanneer alle werkplannen binnen zijn zullen we dit met elkaar gaan bespreken. 
Het streven is om de conclusie eind dit jaar klaar te hebben. Het liefst in het 3e kwartaal. 

Tevens is geopperd dat het wenselijk is dat wij als WBE’s meer en vooral ook sneller inzicht krijgen in 
de registraVe van het valwild in FRS. Een link met een e-mailadres zou hierin kunnen volstaan. 
Inmiddels staat dit verzoek op de agenda van het DB-WBEG om dit te bespreken met de FBE 

 
Bovenstaand overzicht ontvangen op 18/5 van Jan Rosing met betrekking tot de status van de  werkplannen 


