
 

 

 
 
 
 
 
 

Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 

Onderwerp: Afhandeling herstructurering WBE 
 
Datum: 15 maart 2023  
 

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 
JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de 
afhandeling van de Wild Beheer Eenheid (WBE).  
 
De huidige situatie zoals wij deze waar kunnen nemen inzake de WBE’s is als volgt te 
schetsen: De samenwerking tussen de 3 nieuwe WBE’s – WBE Noordoostpolder, WBE 
Zuidelijk Flevoland en WBE Oostelijk Flevoland verloopt uitstekend.  De door GS naar 
binnen geloodste kwartiermakers zijn inmiddels weg en de drie nieuwe WBE’s worden 
bestuurd door drie democratisch gekozen besturen (zoals het hoort) en dus niet door de 
kwartiermakers. De hele organisatie opzet van (voormalig) WBE Flevoland is 
overgenomen door de drie nieuwe WBE’s. Wat dat betreft is er weinig veranderd. 
  
De eerste vraag die bij ons, en de betrokkenen, opkomt is: Wat heeft GS hier nu eigenlijk 
bereikt? En was het het dan allemaal waard gezien het feit dat de huidige nieuwe WBE- 
besturen ongelooflijk veel werk hebben om alles opnieuw in te richten, zij moeten daarmee 
ook drie keer hetzelfde werk doen met ook drie keer dezelfde kosten.  
 
Aanvullend hebben wij de volgende vragen: 
 
In een gezamenlijke (aangenomen) motie van JA21 met SGP, 50Plus, PVV, CU en VVD 
van 16 februari 2022, is in punt 5 het college opgedragen om PS voor het einde van het 
jaar inhoudelijk te informeren over de voortgang en de ontwikkeling met het oog op het (in 
de toekomst) beperken van de faunaschade in Flevoland.  
 

1. Kunt u aangeven hoe u invulling aan deze opdracht heeft gegeven? 
 
Bij tekst van de motie - overwegende dat - wordt gezegd dat de Faunaschade in 2020 
€240.079,- bedroeg.  
 

2. Wat was de schade in 2021 en wat was de schade 2022? Graag de bedragen en 
een toelichting op het ontstaan van de verschillen. 

 
In de motie is overwogen dat faunabeheerstichtingen bijdragen in de preventie van schade 
bij grondgebruikers, stroperij, ondermijning en onveiligheid in het buitengebied. 
 

3. Is de Stichting SFSF op al deze punten actief?    
4. Kan GS voorbeelden met de door de Stichting SFSF behaalde resultaten noemen? 

 
Vervolgens heeft JA21 mondeling aan GS vragen gesteld over de stichting SFSF, waarbij 
wij nut en noodzaak van deze stichting ter discussie stelden. Aan deze stichting zou door 
GS € 50.000,- subsidie aan verleend zijn, en er zou een renteloze lening van € 50.000,- 
aan deze stichting zijn verstrekt. 
 

5. Heeft de Stichting SFSF deze subsidie ontvangen? Zo ja, onder welke 
voorwaarden? Zo nee, waarom niet, en blijft dit bedrag dan gereserveerd voor 
deze stichting? 



 

 

6. Heeft de Stichting SFSF deze renteloze lening ontvangen? Zo ja, onder welke 
voorwaarden? Zo nee, waarom niet, en blijft dit bedrag dan gereservoord voor 
deze stichting? 

7. Is het bij GS bekend dat de stichting SFSF jachthuurovereenkomsten sluit – c.q. 
heeft gesloten - met grondeigenaren, waar voorheen niet-gesubsidieerde 
individuele jagers en of jachtcombinaties dat jachtrecht hadden ingehuurd? 
Realiseert GS zich dat de stichting SFSF door GS in staat wordt gesteld om als 
gesubsidieerde partij een oneerlijk kostenvoordeel heeft t.o.v. deze jagers en 
jachtcombinaties? Zo ja, wat is GS van plan daaraan te doen? Zo nee, waarom 
niet?  

 
Faunabeheer en ook ree-afschot was in 2021 en voor een groot deel van 2022 door niet 
mogelijk omdat ontheffingen door GS/FBE ingetrokken waren.  
 

8. Zijn er in deze periode meer wild-aanrijdingen geweest dan het jaar daarvoor? 
Voelt GS/FBE zich hiervoor aansprakelijk? Zo nee, waarom niet? 

 
Het college heeft een zware stempel gedrukt op de opsplitsing van WBE Flevoland in 3 
nieuwe WBE’s, WBE Noordoostpolder, WBE Zuidelijk Flevoland, WBE Oostelijk Flevoland 
en het oprichten van  de nieuwe Stichting SFSF. Dit onder de noemer van 
kwaliteitsverbetering van de uitvoering van het Faunbeleid Flevoland, regionale 
herkenbaarheid en schadepreventie.  
 

9. Wat gaat nu merkbaar beter dan voorheen? Kan GS daar voorbeelden van geven? 
 
Wij hebben begrepen dat de afhandeling van valwild door de inzet van vrijwilligers, leden 
van voormalig WBE Flevoland, niet alleen goed verloopt maar dat dit bovendien tegen 
veel lagere kosten gebeurt dan voorheen.   
 

10. Deelt GS deze waarneming? Zo nee, waarom niet? 
 
Eerder heeft GS, via de FBE, naar de betrokkenen gecommuniceerd, dat de afhandeling 
van valwild door de vrijwilligers een tijdelijk zaak is.  
 

11. Is GS alsnog van plan om de afhandeling van valwild – ondanks de goede 
resultaten behaald door de  vrijwilligers  van voormalig WBE Flevoland -  onder te 
brengen bij de stichting SFSF? Zo ja waarom? 

 

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Gert-Jan Ransijn 


