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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel. Met dit
verslag geeft het bestuur van de FBE Overijssel een beeld van de bestuurswerkzaamheden en legt
het bestuur verantwoording af over de uitvoering van het Faunabeheerplan in 2020.
Ondanks de Coronapandemie hebben de 32 wildbeheereenheden (WBE’s) samen met
grondgebruikers en terreinbeherende organisaties (TBO’s) uitvoering kunnen geven aan beheer
en schadebestrijding op grond van het Faunabeheerplan. Voor het bestuur van de FBE Overijssel
reden om de WBE’s en hun uitvoeringspartners hiervoor een welverdiend compliment te geven.
Naast de uitvoering van het faunabeheer heeft het bestuur in 2020 ook de organisatorische
doelstellingen uit het Faunabeheerplan opgepakt, namelijk: professionalisering van het bestuur
en de organisatie, invulling van het monitoringsplan en het opstarten van gebiedsoverleggen.
In het kader van de professionalisering is in overleg met de provincie besloten om in plaats van
een jaarlijkse, een meerjarenbegroting te gaan opstellen. Het bestuur heeft zich verdiept in soorten gebiedsbescherming en er is gekeken wat er in de organisatie beter zou kunnen. In het
jaarverslag kunt u hier meer over lezen.
Het monitoringplan heeft een dashboard opgeleverd waarmee ontwikkelingen in het faunadossier
eenvoudiger gevolgd kunnen worden.
De gebiedsoverleggen zijn ingevuld door het maken van veldafspraken met de
uitvoeringspartners. Dit heeft geleid tot meer draagvlak en een goede organisatie van de
uitvoering van onder andere het beheer van wilde zwijnen en het tellen van winterganzen. Meer
voorbeelden ziet u terug in het jaarverslag. Het bestuur wil benadrukken dat de gerichte
gebiedsoverleggen zeer waardevol zijn. Ook in de komende jaren zullen we hierin blijven
investeren.
Namens het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel,
Hester Maij,
Voorzitter
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Inleiding
De Stichting Faunabeheereenheid Overijssel is een samenwerkingsverband tussen jachthouders
en maatschappelijke organisaties op basis van art. 3.12 Wet Natuurbescherming (Wnb) en artikel
7.7.1 van de provinciale omgevingsverordening Overijssel (POV). Het bestuur bestaat uit
afgevaardigden uit landbouw, jacht, TBO’s, particulier grondbezit en maatschappelijke
organisaties en heeft een onafhankelijke voorzitter.
De FBE Overijssel heeft als doel om uitvoering te geven aan het faunabeleid van de provincie
Overijssel op basis van een Faunabeheerplan.
Met dit Jaarverslag 2020 legt de FBE op grond van artikel 3.12 lid 8 Wnb verantwoording af aan GS
van Overijssel voor de uitvoering van het Faunabeheerplan. Tevens voldoet de FBE met het
jaarverslag aan het openbaar maken van afschotgegevens naar aantallen en soort op grond van
artikel 3.13 lid 2 Wnb. Bij het opstellen van het jaarverslag is rekening gehouden met de regels
die in de POV met betrekking tot het jaarverslag zijn gesteld.
Daarnaast is de jaarrekening in beperkte vorm opgenomen.

Bestuur en ambtelijk secretariaat FBE Overijssel
Het bestuur van de FBE Overijssel bestaat uit de volgende personen:
Functienaam:
Naam:
Namens
Voorzitter
Hester Maij
Onafhankelijk voorzitter
Vicevoorzitter
Max van Rechteren
Private grondeigenaren
Secretaris
Hans van Beuzekom
Landbouw
Penningmeester
Jacob van Olst
Terreinbeherende organisaties
Bestuurslid
Harrie Alberts
Maatschappelijke organisaties
Bestuurslid
Geuje van Dijk
WBE’s, jachthouders en -organisaties

Doelen 2020
In 2020 heeft het bestuur van de FBE Overijssel naast het uitvoering (laten) geven aan het
Faunabeheerplan en de reguliere organisatie, een aantal specifieke doelen geagendeerd, zoals
professionalisering van de organisatie en het bestuur, het opstellen van een monitoringsplan en
het maken van veldafspraken.
Professionalisering
Professionalisering van de FBE is een doorlopend proces. Afgelopen jaar zijn twee bijeenkomsten
georganiseerd waarin specifiek is ingegaan op professionalisering.
In de eerste bijeenkomst ging het met name om de FBE-organisatie. Aan de hand van een
beschrijving van de huidige situatie en de gewenste situatie is bepaald wat voor verdere
professionalisering van de organisatie nodig is. Hiervan is een lijst opgesteld. Deze lijst bevat een
groot aantal onderwerpen, van kennisontwikkeling en de personele invulling van de FBE, tot het
ontwikkelen van effectieve gebiedsprocessen. Concrete acties die hieruit naar voren zijn gekomen,
zijn opgenomen in het jaarplan.
Tijdens iedere bestuursvergadering wordt de lijst doorgelopen om te kijken welke ontwikkelingen
er zijn en of er concrete acties ondernomen kunnen worden.
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In de tweede vergadering heeft het bestuur zich door een faunajurist laten meenemen in de ins en
outs van de gebieds- en soortenbescherming (Wnb hoofdstukken 2 en 3). De afgelopen jaren is
gebleken dat het krijgen van een ontheffing en vergunning voor faunabeheer in of nabij een Natura
2000 gebied complex is. Doordat ook op gebiedsbescherming getoetst moet worden, is dit een
lang proces. Het bestuur wilde graag weten welke eisen er zijn vanuit soorten- en
gebiedsbescherming en of er andere oplossingen mogelijk zijn.
Gedurende de avond bleek dat inderdaad het geval te zijn, namelijk door het opnemen van beheer
en schadebestrijding in de Natura2000-beheerplannen. Dit betekent dat beheer en
schadebestrijding vooraf meegenomen worden in het totale beheerplan. Hiermee wordt
voorkomen dat later toetsen moeten worden uitgevoerd om een vergunning te kunnen krijgen. De
FBE gaat komende jaren kijken hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen. Hiervoor is uiteraard
afstemming met andere partijen noodzakelijk.
Monitoringsplan
Bij de goedkeuring van het Faunabeheerplan 2019-2024 heeft de FBE Overijssel de opdracht
gekregen om te zorgen voor een monitoringsplan. Het doel hiervan is het goed bij kunnen houden
van ontwikkelingen in schade, populaties van soorten, in aantallen afschot en aantal aanrijdingen
van reeën.
Omdat na de goedkeuring van het Faunabeheerplan in voorjaar 2019 de aanvragen en nadere
onderbouwingen van de Wnb-ontheffingen en vergunningen veel tijd in beslag namen, kon pas in
2020 begonnen worden met de ontwikkeling van het monitoringsplan.
Als eerste is een overzicht gemaakt van de bestaande data en de eventuele hiaten in deze data.
Alle data zijn opgenomen in een dashboard. Het dashboard bestaat uit een aantal factsheets per
relevante diersoort. Met deze factsheets worden ontwikkelingen met betrekking tot aantallen,
schade, aanrijdingen en afschot bijgehouden en geprojecteerd op een kaart. Het dashboard is
alleen voor intern gebruik en voor afstemming met de provincie en BIJ12. De gegevens dienen als
onderbouwing voor het volgende faunabeheerplan en voor het evalueren van het faunabeheer en
-beleid. De gegevens in het dashboard worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe
monitoringsgegevens.
In december 2020 is uit het dashboard naar voren gekomen dat de voorlopige data van 2020 uit
het nieuwe schadeportal ‘MijnFaunazaken’ van BIJ12 voor Overijssel niet aansluit bij de data van
voorgaande jaren. Het bestuur van de FBE Overijssel heeft haar zorgen met betrekking tot de
schade-ontwikkeling 2020 gedeeld met de provincie.
In Bijlage 3 is een voorbeeld van een factsheet opgenomen.
Veldafspraken
Om tot nadere afstemming en organisatie van een gedragen uitvoering van het faunabeheerplan
te komen is in par. 2.6.2. van het Faunabeheerplan opgenomen om ‘veldafspraken’ te maken met
uitvoerende partijen. Deze afspraken bevatten een overzicht van de noodzakelijke maatregelen en
de praktische invulling daarvan: “wie gaat waar, wanneer en hoe aan de slag met de uitvoering”.
Deze afspraken worden opgenomen in een gebiedsplan. De FBE initieert en faciliteert de
opstartfase van de veldafspraken om de uitvoerende partijen (grondgebruikers, collectieven,
TBO’s en WBE’s) bij elkaar te brengen.
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In 2020 zijn de volgende veldafspraken gemaakt:
- Ree: in het faunabeheerplan is opgenomen dat er een jachtveldanalyse uitgevoerd moet worden
met als doel het vaststellen waar veel aanrijdingen plaatsvinden en dus het beheer van reeën
zich zou moeten concentreren (waar heeft het nut en is er noodzaak voor beheer). Deze criteria
zijn in de ontheffing verder uitgewerkt. Met een klankbordgroep van de belangenorganisaties
is vastgesteld hoe dit proces uitgevoerd zou gaan worden. De klankbordgroep heeft vervolgens
de FBE ondersteund in de begeleiding van de WBE’s in dit proces (zie ook onder 8.). Dit heeft
geresulteerd in jachtveldenanalyses van alle 32 WBE’s, waarmee het beheer van reeën is
geconcentreerd op locaties met jaarlijks meerdere aanrijdingen met reeën.
- Wild zwijn: met WBE’s en TBO’s langs de grensstreek zijn twee bijeenkomsten gehouden met
betrekking tot de ontwikkeling van de populatie wilde zwijnen in de diverse gebieden. Het doel
van deze bijeenkomsten was een gezamenlijke beeldvorming. Het vervolg is om hieruit een
gezamenlijke aanpak voor schadebestrijding te destilleren. Hiervoor is een goede afstemming
tussen grondgebruikers, TBO’s en WBE’s noodzakelijk. De FBE brengt de partijen bij elkaar en
ondersteunt bij de organisatie van de uitvoering.
- Ganzen: met een afvaardiging uit de zeven belangrijke ganzen WBE’s vindt zeer constructief
afstemming plaats over de telling van winterganzen en de uitvoering van nestbehandeling. De
FBE hecht veel waarde aan het middel nestbehandeling als minst dieronvriendelijke methode
om de populatiegroei te dempen. Met betrekking tot nestbehandeling wordt ook afgestemd met
de TBO’s en plaatselijke afdelingen van LTO.
- Weidevogels: met de collectieven is afstemmingsoverleg geweest met betrekking tot predatie
door de steenmarter en de inzet van de kraaienvangkooi in specifieke gebieden. De overleggen
hebben geleid tot een bijdrage van de provincie aan de collectieven voor een predatieonderzoek naar de steenmarter. De opdracht voor dit onderzoek is in december uitgezet, het
onderzoek vindt plaats in het voorjaar van 2021.
- In een aantal weidevogelgebieden is de kraai een belangrijke predator. Voor de inzet van de
kraaienvangkooi in deze gebieden zijn meerdere overleggen geweest met de collectieven,
WBE-leden en de provincie. Uiteindelijk heeft dit in 2020 geleid tot een ontheffingsaanvraag
voor het inzetten van kraaienvangkooien voor de bescherming van weidevogels in deze
gebieden.
De veldwerkafspraken hebben tot goede resultaten geleid. De FBE heeft als aanjager en
ondersteuner partijen bij elkaar gebracht en de uitvoering georganiseerd, zodat het beheer ook
daadwerkelijk van de grond komt. Er is meer begrip ontstaan over de nut en noodzaak van afschot
en preventieve maatregelen en partijen weten elkaar beter te vinden. De FBE zal komend jaar dan
ook doorgaan met de veldafspraken.

6

Uitvoering Faunabeheerplan 2019-2024
Ten behoeve van beheer en schadebestrijding heeft de FBE Overijssel in 2020 uitvoering gegeven
aan het Faunabeheerplan 2019-2024. Op grond van de Wnb, art. 3.13 tweede lid, openbaarheid van
afschotgegevens naar aantallen en soort, zijn in bijlage 1 de rapportages weergegeven van het
gebruik van de verschillende ontheffingen, vrijstellingen, opdrachten (aanwijzingen) en jacht. Het
Faunabeheerplan 2019-2024 is gepubliceerd op de website van de FBE Overijssel
(https://overijssel.faunabeheereenheid.com).

Wnb-ontheffing en -vergunning voor ganzenbeheer
Voor het beheer van ganzen in verband met veroorzaakte schade zijn in en rondom Natura2000gebieden een Wnb-ontheffing (soortenbescherming) en een Wnb-vergunning (gebiedsbescherming) nodig. Voor het gebruik van de ontheffing ganzen in en nabij N2000-gebieden heeft
de FBE in 2019 een Passende Beoordeling laten opstellen ter onderbouwing van een Wnbvergunning gebiedsbescherming.
Voor de winterperiode gaat dit over instandhoudingsdoelen, bijvoorbeeld van de kolgans in de
Wieden en voor de zomerperiode over de afstand waarop verstoring zou kunnen plaatsvinden van
broedende N2000-doelsoorten door de bestrijding van ganzen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de
roerdomp en de watersnip. De Provincie Overijssel had in november 2019 al een Wnb-vergunning
gebiedsbescherming voor de winterperiode (1 oktober tot 1 maart) afgegeven. Medio voorjaar 2020
is ook de Wnb-vergunning voor de zomerperiode (1 maart tot 1 oktober) afgegeven. In de Wnbvergunningen zijn maatregelen opgenomen met betrekking tot instandhoudingsdoelen en
verstoringsafstanden. Een voorbeeld van een mitigerende maatregel is dat binnen een zone
rondom potentieel leefgebied voor de roerdomp maximaal 3x per week een bejaagactie mag
plaatsvinden met uitsluitend munitie van kleiner kaliber om verstoring zoveel mogelijk te
voorkomen.

Communicatie
Communicatie is voor de FBE belangrijk. Het is nodig voor een goede afstemming en
samenwerking met andere partijen. Goede communicatie vergroot het draagvlak voor het
faunabeheer. De communicatie van de FBE in 2020 heeft als volgt plaatsgevonden:
• Via de website www.faunabeheereenheid.com/overijssel worden gegevens verstrekt met
betrekking tot de FBE, het faunabeheerplan en de ontheffingen;
• Regelmatig worden de besturen van de WBE’s via mail op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen;
• Normaliter vinden regelmatig bijeenkomsten plaats met de WBE’s. Door de
coronamaatregelen heeft er in 2020 slechts één bijeenkomst met de WBE’s plaatsgevonden;
• Mensen kunnen met vragen telefonisch (0570-746017) of per mail (info@fbeoverijssel.nl) bij
de FBE terecht.
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Landelijke informatie-uitwisseling tussen FBE’s
Op landelijk niveau vindt uitwisseling van informatie plaats tussen de provinciale FBE’s op
voorzitters- en op ambtelijk secretarissenniveau. Daarnaast vindt één keer per kwartaal het
technisch gebruikersoverleg (TGG) van het Fauna Registratie Systeem (FRS) plaats. In het FRS
worden alle afschot- en telgegevens ingevoerd. Binnen het technisch gebruikersoverleg vindt
afstemming plaats over de mogelijke en noodzakelijke aanpassingen in FRS.

Begeleiden WBE-werkplannen reeën en algemeen toezicht
Het beheer is in 2020 door de WBE’s nader uitgewerkt in de beheerplannen (meerjarige looptijd,
gelijk aan het faunabeheerplan) en jaarlijkse werkplannen door middel van een jachtveldanalyse.
Het reeënbeheer richt zich op het terugdringen van het aantal aanrijdingen met reeën. In het
faunabeheerplan zijn criteria opgenomen voor het beheer van reeën. Deze criteria geven aan
waaraan een jachtveld moet voldoen om in aanmerking te komen voor het beheer van reeën (nut
en noodzaak). Het beheer richt zich hiermee op het zwaartepunt van aanrijdingen, daar waar
jaarlijks meerdere aanrijdingen plaatsvinden. De criteria zijn nader uitgewerkt in de ontheffing.
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens iedere bijeenkomst is met de helft van de
WBE’s de jachtveldanalyse ter plekke uitgevoerd. Na een gezamenlijke uitleg heeft iedere WBE
aan de hand van een kaart (met daarop de clusters van aanrijdingen inclusief een buffer van 2 km
en de jachtvelden) zelf de analyse uitgevoerd en bepaald welke jachtvelden in aanmerking komen
voor beheer van reeën. De FBE en de Klankbordgroep Reeënbeheer hebben de WBE’s hierbij
ondersteund.
De beheerplannen ree van alle WBE’s in Overijssel voldoen met deze jachtveldenanalyse vanaf
2020 aan de criteria.

Uitvoering Valwildregeling
Ook in 2020 heeft de FBE Overijssel uitvoering gegeven aan de organisatie van de valwildregeling.
Met de valwildregeling worden aanrijdingen met reeën, herten en wild zwijnen door (valwild-)
vrijwilligers in overleg met de meldkamer van de politie afgehandeld. Via de meldkamer komen
ongeveer 1.000 meldingen per jaar binnen. De valwildregeling loopt goed. Het aantal gemelde
aanrijdingen neemt helaas nog steeds toe. Hopelijk is er volgend jaar effect te zien van het beheer
dat zich gaat concentreren rondom clusters van aanrijdingen.

WBE’s Overijssel
In 2020 zijn er geen wijzigingen opgetreden in het aantal (32) WBE’s in Overijssel. In Bijlage 2 is
een kaart met de WBE’s per 2020 opgenomen.
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Financieel
In bijlage 4 is een verkorte weergave opgenomen van het financieel verslag 2020 van de FBE
Overijssel.
Het resultaat, een negatief saldo van € 2.726,- is onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Besluit
Met dit jaarverslag 2020 is het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel van
mening een duidelijke verantwoording over het verslagjaar 2020 te hebben afgelegd.
Deventer, 9 februari 2021

H. Maij,
Voorzitter

H. van Beuzekom,
Secretaris

J. van Olst,
Penningmeester
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Bijlage 1. Rapportage afschot en tellingen 2020
Op grond van art. 3.13 van de Wet natuurbescherming dienen jachtaktehouders afschotgegevens
te verstrekken aan de FBE en dient de FBE deze afschotgegevens naar aantallen en soort
openbaar te maken. Bovendien dient de FBE op grond van ontheffingsvoorwaarden te rapporteren
over het gebruik van de ontheffingen, namelijk hetgeen op basis van de ontheffing is opgespoord,
bemachtigd en gedood. De volgende rapportages zijn allemaal opgesteld op grond van het
faunabeheerplan 2019-2024.
Rapportage ontheffing overwinterende grauwe, kol- en brandganzen
De FBE heeft een ontheffing voor het doden van overwinterende ganzen met gebruikmaking van
het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen in de periode van 1 oktober tot
1 april. Volgens de voorschriften in de ontheffing is volgens het principe ‘hand aan de kraan’ het
afschot bijgehouden om te borgen dat het aantal trekganzen (kolgans, brandgans en grauwe gans)
niet onder het aantal van de N2000-instandhoudingsdoelstellingen kwam. In dat kader vond er
geen afschot plaats van kolganzen in de N2000-gebieden de Wieden en de Uiterwaarden Zwarte
Water & Vecht.
Door 15 WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing. Het totaal aantal stuks afschot bedraagt
8.075.
• Grauwe gans
4.031
• Kolgans
3.749
• Brandgans
295
Totaal:
8.075
Tabel 1. Meerjarenoverzicht 2014-2020 afschot aantallen overwinterende ganzen
Winter
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Grauwe gans
3.755
3.912
4.498
4.582
5.375
4.031

Kolgans
5.411
5.675
4.548
3.996
4.538
3.749

Brandgans
283
293
267
361
279
295

Totaal
9.449
9.880
9.313
8.939
10.192
8.075

Zoals opgenomen in het Faunabeheerplan 2019-2024 worden door de WBE’s vanaf de winter van
2019-2020 op de derde zaterdag van januari de winterganzen en smienten geteld. De uitkomsten
van de eerste telling in 2020 is in de volgende tabel weergegeven. Een trend is nu nog niet vast te
stellen.
Tabel 2. Overzicht telling winterganzen en smienten door WBE’s (opm.: eerste keer telling)
Winter
2020

Grauwe gans

Kolgans

Brandgans

Smient

53.540

62.665

6.170

12.464
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Rapportage ontheffing overzomerende grauwe, kol- en brandganzen
De FBE heeft een ontheffing voor het doden van overzomerende ganzen met gebruikmaking van
het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen voor de periode van 1 april tot
1 oktober.
Door 29 WBE’s is gebruik gemaakt van de machtiging. Het totaal aantal stuks afschot bedraagt
4.507. Dit aantal is in de afgelopen twee jaar toegenomen (zie tabel 3).
• Grauwe gans
4.360
• Kolgans
51
• Brandgans
96
Totaal
4.507
Tabel 3. Meerjarenoverzicht 2016-2020 afschot aantallen overzomerende ganzen
Jaar
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
2016
2.284
18
78
2017
3.727
32
62
2018
2.172
53
63
2019
4.394
47
84
2020
4.360
51
96

Totaal
2.380
3.821
2.288
4.525
4.507

Rapportage telling overzomerende grauwe, kol- en brandganzen
Op 20 juli 2020 heeft de telling van de overzomerende ganzen plaatsgevonden volgens het landelijk
protocol zoals aangegeven in het faunabeheerplan en de ontheffing. Het aantal overzomerende
ganzen was in 2020 hoger dan in voorgaande jaren.
Tabel 4. Meerjarenoverzicht aantal overzomerende ganzen 2014-2020
Jaar
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
2014
26.587
371
748
2015
29.602
432
1.020
2016
31.177
234
656
2017
29.580
355
1.231
2018
31.834
307
1.346
2019
30.632
163
756
2020
41.346
125
1.072

Totaal
27.706
31.054
32.067
31.166
33.487
31.551
42.543

Periodieke monitoring van het afschot
Het beleid is om het aantal overzomerende ganzen terug te brengen naar het aantal van 2005.
Toen bedroegen de aantallen:
• grauwe gans: 5118 stuks;
• kolgans: 47 broedparen;
• brandgans: 130 broedparen.
(bron SOVON)
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Op grond van periodieke monitoring in FRS van het afschot en de resultaten van de zomertelling
kon (voortdurend) worden vastgesteld dat het onderschrijden van het aantalsniveau 2005 van de
betreffende ganzensoorten in de periode april-oktober 2020 niet aan de orde is geweest. De
aantallen zijn inmiddels vele malen hoger dan in 2005 het geval was.
In 2020 is het aantal overzomerende ganzen toegenomen. De stijging in de aantallen
overzomerende ganzen wordt door een groot deel veroorzaakt door een toename in de WBE’s
waarin de N2000-gebieden De Weerribben en de IJsseluiterwaarden gelegen zijn. In deze
gebieden kan nestbehandeling nog effectiever worden ingezet.
Rapportage ontheffing nestbehandeling overzomerende grauwe ganzen
De FBE heeft een ontheffing voor het uitvoeren van nestbehandeling van nesten van grauwe
ganzen op basis van het faunabeheerplan.
WBE’s, grondgebruikers en terreinbeheerders werken samen om eieren van overzomerende
grauwe ganzen (met maisolie) te behandelen, als middel om de populatie van overzomerende
ganzen te beheren. Per nest wordt één ei niet behandeld, zodat de ganzen niet een nieuw legsel
krijgen. In 2020 zijn in 2.423 nesten 13.328 eieren behandeld. Nestbehandeling is in vijf WBE’s met
veel ganzen uitgevoerd. We hopen het effect hiervan komend jaar terug te zien in de tellingen. De
nestbehandeling zal in de komende jaren doorgezet worden. FBE jaagt de uitvoering aan door het
organiseren van gebiedsoverleggen waarin afspraken gemaakt worden over wie wat wanneer doet
(veldafspraken).
Eigenlijk zou nestbehandeling professioneel opgepakt moeten worden, bijvoorbeeld door
muskusratbestrijders. Het zou dan zelfs landelijk uitgerold kunnen worden.
Volgens het faunabeheerplan moeten eerst preventieve maatregelen genomen worden alvorens
tot afschot kan worden overgegaan. Dit betekent dat eerst nestbehandeling moet hebben
plaatsgevonden. Het is belangrijk grondgebruikers hiervan op de hoogte te stellen en ervoor te
zorgen dat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen.
Tabel 5. Aantal behandelde eieren.
WBE
De Noord-Westhoek
De IJssellanden
De Weerribben
D'Oldematen
De Hof van Twente
overige
Totaal

2019
9.645
893
600
236
72
99
11.545

2020
12.131
562
0
182
339
114
13.328
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Rapportage ontheffing Ree
De FBE heeft een ontheffing voor het doden van reeën in het belang van de openbare veiligheid
(verkeersveiligheid). In onderstaand overzicht zijn het beheer, de voorjaarstrendtelling en het
aantal geregistreerde meldingen van aanrijdingen in Overijssel weergegeven.
In 2020 kon de voorjaarstelling door coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom is het gemiddelde
van de voorjaarsstand 2015 t/m 2019 aangehouden als fictieve voorjaarsstand van 2020.
Tabel 6. Meerjarenoverzicht afschot, voorjaarstelling en aanrijdingen ree, periode 2015-2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Trendtelling voorjaar
10.125
9.973
8.424
10.754
9.775
9.810
Afschot toegekend
4.159
4.491
4.323
4.139
4.513
4.403
Afschot gerealiseerd
3.232
3.514
3.485
3.388
3.528
3.635
Aanrijdingen aantal
894
815
978
930
988
1089
Aanrijdingen %
9%
8%
12%
9%
10%
11%
Het valt op dat het aantal aanrijdingen door de jaren heen toeneemt terwijl de tellingen rond de
10.000 blijven schommelen. Het is niet duidelijk waardoor deze toename veroorzaakt wordt.
Rapportage ontheffing Vos
De FBE heeft een ontheffing voor het doden van vossen met gebruikmaking van het geweer met
kunstmatige lichtbron en geweer met restlichtversterker ter voorkoming van schade aan fauna
(weidevogels en korhoen) in de periode van 1 december t/m 15 juli.
Door alle 32 WBE’s is gebruik gemaakt van de ontheffing. In totaal zijn 491 vossen afgeschoten op
basis van deze ontheffing. Dit aantal is het hoogste sinds 2016. Daarnaast zijn in totaal 767 vossen
afgeschoten op basis van de landelijke vrijstelling (zonder gebruik van kunstlicht). Vanaf 2015 is
een toename te zien in het afschot van vossen.
Tabel 7. Meerjarenoverzicht 2015-2020 afschot aantallen vos
Afschot vos
2015
2016
2017
Ontheffing
415
356
331
Vrijstelling
449
493
753
Totaal
864
849
1.084

2018
339
741
1.080

2019
417
877
1.291

2020
491
767
1.258

Vanaf 2017 tellen de WBE’s zoals opgenomen in het Faunabeheerplan in de even jaren de belopen
vossenburchten in hun werkgebied om hiermee een trend in de aantalsontwikkeling aan te kunnen
geven. Het aantal belopen vossenburchten is toegenomen ten opzichte van de vorige telling in
2018.
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Tabel 8. Aantal belopen vossenburchten in 2018 en 2020.
Jaar
2018
2020

Belopen vossenburchten
389
485

Rapportage ontheffing Knobbelzwaan
De FBE heeft een ontheffing voor het doden van knobbelzwanen ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen. Het betreft in totaal 201 knobbelzwanen.
Tabel 9. Meerjarenoverzicht 2015-2020 afschot aantallen knobbelzwanen
Afschot knobbelzwaan
2015
2016
2017
2018
Totaal
338
229
228
123

2019
147

2020
201

Rapportage aanwijzing en ontheffing Wild Zwijn
Dit betreft het gebruik van de aanwijzingen en de ontheffing voor het doden van wilde zwijnen met
gebruikmaking van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Het aantal
stuks afschot in 2020 bedroeg 56. Het overgrote deel van het afschot is gerealiseerd direct buiten
de N2000-gebieden Engberstdijkvenen, Aamsveen en Witteveen.
Tabel 10. Meerjarenoverzicht 2015-2020 afschot en aanrijdingen wild zwijn
Wild zwijn
2015
2016
2017
2018
Afschot
23
22
61
39
Aanrijdingen
3
2
4
3

2019
86
8

2020
56
2

Rapportage totaal afschot 2020 (kalenderjaar)
In onderstaand totaaloverzicht zijn de afschotgegevens over het jaar 2020 per diersoort
weergegeven. Het betreft afschot op grond van een ontheffing, aanwijzing of vrijstelling (landelijk
en provinciaal) en afschot van wildsoorten (jacht).
N.B.: de jaarcijfers (kalenderjaar) kunnen afwijken van de cijfers op grond van de ontheffing in
verband met het verschil in periode waarover de afschotaantallen zijn weergegeven.
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Tabel 11. Jaarcijfers alle afschot Overijssel 2020 (bron: FRS)
Diersoort
Wildsoorten
Vrijstelling
Fazant
554
Haas
3.386
Wilde eend
4.175
Houtduif
1.937
8.480
Konijn
416
98
Canadese Gans
657
Kauw
5.876
Nijlgans
1587
Zwarte Kraai
12.255
Vos
767
Brandgans
Grauwe Gans
Knobbelzwaan
Kolgans
Ree
Wild zwijn

Ontheffing

491
439
9.013
201
4.059
3.635
56

Totaal
554
3.386
10.417
514
657
5.876
1.587
12.255
1.258
439
9.013
201
4.059
3.635
56
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Bijlage 2. Kaart WBE’s 2020
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Bijlage 3. Voorbeeld factsheet
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Bijlage 4. Samenvatting financieel verslag 2020
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