
Van:
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 11:46 

GriffieAan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Liquideren Vereniging WBE Flevoland door GS
Bijkage 1 Brief GS -.docx; Bijlage 2 Advies FBE.pdf; Bijlage 3 KNJV.docx; Bijlage 4 
NOJG.docx; Bijlage 5 Wet Natuurbescherming..docx

Geachte griffie, heer, mevrouw,
Ik wil u vriendelijk verzoeken deze mail/brief met bijlagen door te sturen naar alle statenleden. Mocht u 
opmerkingen en of vragen hebben, bel gerust

Alvast mijn dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
HenkSuelmann (voorzitter WBE Flevoland)

Geachte Statenleden van de Provincie Flevoland,

Betreft: liquidatie Vereniging WBE Flevoland door GS Flevoland.

Waar is de logica om een goed functionerende Wildbeheer Eenheid (WBE) in te ruilen voor 4 nog niet 
functionerende WBE’s? Niemand, ook GS niet die het besloten heeft, kan ons dat vertellen. Het is niet 
zinvol, het faunabeheer en noodzakelijke schadebestrijding wordt er ook niet beter van. Waarom gebeurt 
het? Welke krachten spelen mee? Invloed van buitenaf? Politieke invloeden? Een actie die geen gehoor 
vindt bij 86% van de huidige WBE-verenigingsleden. Een actie die ervaren wordt als ondemocratisch.

Graag uw dringende aandacht voor het volgende:

Op 19 januari 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten het besluit genomen om te gaan voor 4 
WBE’s (wildbeheereenheden) in Flevoland. Een oprichtingscommissie die dit mogelijk moet maken 
is inmiddels door GS geïnstalleerd. Daarmee beoogt GS het voortbestaan van de huidige Vereniging WBE 
Flevoland te beëindigen. Vanwaar dit GS-besluit, waar is deze buitensporige maatregel op gebaseerd?

WBE Flevoland heeft nog nooit van GS een bericht, schrijven of waarschuwing gehad dat zij tekortschiet in 
de uitvoering van haar wettelijke taak als WBE. Dat maakt het besluit van GS nogal vreemd en bijzonder. 
Het is een raar besluit, onbegrijpelijk, zinloos, wrang en onacceptabel. Het bestuur heeft namens de leden, 
GS meerdere keren om opheldering gevraagd, op basis van welk wettelijk kader GS meent dat hun actie 
gerechtvaardigd is. Die wettelijke onderbouwing heeft de WBE nooit bereikt. Misschien is die er ook niet. 
GS komt niet verder dan het benoemen van een aantal drogredenen. (Zie bijlage 1)

Het meningsverschil dat de WBE heeft met GS over faunabeleid en uitvoering daarvan in Flevoland loopt al 
van af het eerste j aar na oprichting. Bij de oprichting van de WBE (5 april 2016) is door het bestuur gezegd
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een WBE te willen zijn zoals de wetgever het heeft bedoeld. Logisch, want het wettelijk kader is het enige 
houvast. Van meet af aan is er een enorme tegenwerking geweest. De Stichting Faunabeheer Flevoland 
(private organisatie) fungeerde daarvoor als WBE en eveneens zo ongeveer als FBE. Ondanks de wettelijke 
verplichting dat jachthouders zich dienen te verenigen in een WBE frustreerde de SFF met man en macht en 
manipulatie het werk van de nieuwe WBE. Zij probeerde haar taken (betaald en onterecht toebedeeld door 
GS en FBE) veilig te stellen. Ten koste dus van verplicht opgerichte WBE. Daar is natuurlijk bezwaar tegen 
gemaakt. Zoals gezegd er was een (financiële) belangenverstrengeling tussen de FBE en SFF. Een 
buitengewoon ongewenste situatie. Ook daar is meerder keren bij gedeputeerde Hofstra op gewezen. Dit 
heeft ertoe geleid dat de heer Dick van Hemmen als bestuurlijk verkenner in 2018 van de provincie de 
opdracht heeft gekregen voor een onafhankelijk onderzoek. In zijn eindrapport over dat onderzoek doet de 
heer van Hemmen een aantal bevindingen en aanbevelingen. Aanbevelingen en bevindingen waarmee de 
WBE op de meeste punten in het gelijk is gesteld. De hoop was dat daarmee de lucht geklaard zou zijn. 
Blijkbaar niet voor GS.

Gedeputeerde Hofstra heeft oktober 2020 de FBE om advies gevraagd over het functioneren en 
de organisatiestructuur van de Vereniging WBE Flevoland. Een ongepaste vraag mag je wel zeggen. Dat 
om de simpele reden - de FBE gaat daar niet over! De FBE heeft weliswaar een adviserende rol over het 
faunabeleid in Flevoland maar niet over de verenigingsstructuur van de WBE. Toch is de ongepaste vraag 
door gedeputeerde Hofstra gesteld. Nu het advies er ligt en beoordeeld kan worden, is de conclusie dat het 
advies is geschreven met een bepaalde bedoeling. Het vermoeden is dat belanghebbenden invloed hebben 
gehad op het door FBE geschreven advies. Het is een advies waar de WBE zich absoluut niet in herkent.
Het staat bol van foute aannames, persoonlijke meningen en erger nog onwaarheden. (Zie bijlage 2 - 
wat in rood is bijgeschreven zijn onze opmerkingen)

Spijtig genoeg wordt het advies van de FBE nu als de waarheid, en als dekmantel door GS gebruikt om 
het voortbestaan van de vereniging WBE Flevoland onmogelijk te maken. Dat voelt niet goed, dat voelt 
onrechtvaardig en riekt naar politiek machtsmisbruik. Meer dan 80% van de leden heeft het bestuur mandaat 
gegeven in verzet te komen tegen het besluit van GS.

De WBE heeft de door GS ingezette actie, het liquideren van onze vereniging WBE Flevoland en het 
oprichten van 4 nieuwe WBE’s laten beoordelen door de twee standsorganisaties op gebied van de jacht in 
Nederland (KNJV en NOJG). Beide organisaties vinden het, los van elkaar, onbegrijpelijk wat GS doet.
Hoe kan GS in hemelsnaam een actie ondernemen die in strijd is met het verenigingsrecht. Een 
omechtmatige actie, hij mag gewoon niet.(zie bijlage 3 en 4)

En verder zijn de plannen van GS beoordeeld door een onafhankelijk advocaat. Ook hij begrijpt niet waar 
GS mee bezig is en is van mening dat GS niet de bevoegdheid heeft tot de ingezette actie. Mede op zijn 
advies is een brief geschreven met daar in het dringend verzoek aan GS om hun besluit te herzien. (Bijlage 
1)

De ombudsman is ingeschakeld. Zijn advies is: leg het voor aan alle leden van de Provinciale Staten, zij zijn 
de eerstaangewezen instantie die GS hierover kan bevragen en het GS besluit kan terugdraaien. Voorkomen 
is in dit geval beter dan genezen, aldus zijn advies.

Vandaar het beroep op u als Statenlid, op uw kader stellende en controlerende rol. Het gaat hierbij niet om 
de vraag of u voor of tegen de jacht bent maar het gaat hierbij om uw mening en toetsing of GS rechtmatig 
of onrechtmatig handelt. Gaat GS over de schreef wat betreft het verenigingsrecht? Mag GS zich bemoeien 
met de verenigingsstructuur van de WBE en daarmee de plaats innemen van de leden?
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Stelt u zich eens voor: mogelijk bent u persoonlijk lid van een of meerdere verenigingen - uw vereniging 
handelt niet in strijd met de wetgeving - sterker nog, bij monde van gedeputeerde Hofstra krijg je te horen 
dat je goed functioneert (daarvan heeft het bestuur een bevestiging) en toch gaat GS zonder verdere opgave van 
reden, het voortbestaan van je vereniging onmogelijk maken. Onacceptabel en onrechtmatig, voor u zal dat 
niet anders zijn.

Voor u als Statenlid is het in deze goed om te weten wat over een WBE in de Wet Natuurbescherming staat. 
In bijlage 5 staat een korte uitleg waarmee voor u duidelijk wordt dat de huidige WBE voldoet aan de Wet 
natuurbescherming en aan de provinciale verordening.

Dwalingen kunnen worden rechtgezet. Dwalingen moeten worden rechtgezet. Ondemocratisch handelen 
hoort niet bij gekozen politici. Persoonlijke belangen zijn daarbij ondergeschikt. Het algemeen belang geldt, 
niet meer en niet minder. Het gaat om beleid van de provincie en die moet rechtvaardig zijn en een zinvol 
doel hebben. In die zin de samenleving (inclusief flora en fauna) dienen.

Namens mijn bestuursleden en leden vraag ik u te toetsen, te bevragen of de besluitvorming van GS 
aangaande de oprichting van 4 WBE’s wel terecht is. En of het niet beter is van het besluit af te zien en 
daarmee rust en rechtvaardigheid in de provincie krijgen ten behoeve van de flora en fauna. Laten we ervan 
uitgaan dat fouten gecorrigeerd kunnen worden. Soms zoekt men in dit soort zaken naar een werkbaar 
compromis. Op zich een goede zaak, maar als de oplossing zo duidelijk is, dan heeft een compromis niet 
zoveel zin. Er is een goed werkende en wettelijk erkende WBE in Flevoland. . Laat dat alstublieft zo 
blijven.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Henk Suelmann

Voorzitter Vereniging WBE Flevoland

PS. WBE Flevoland gaat graag met u in gesprek voor toelichting, uitleg en oplossingen. 

Neemt gerust contact met mij op, bereikbaar onder nummer,
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Aan:

Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland 
Visarenddreef 1 
8232PH LELYSTAD

Betreft: bezwaar oprichting 4 WBE's (wildbeheereenheden)

Geacht College van Gedeputeerde Staten Flevoland,

Op 19 januari 2021 heeft u, Gedeputeerde Staten, het besluit genomen om te gaan voor 4 WBE's 
(wildbeheereenheden) in Flevoland. Daarmee beoogt u kennelijk het voortbestaan van onze huidige 
vereniging WBE Flevoland te beëindigen. Een besluit dat voor ons als WBE volkomen onduidelijk is. 
Kennelijk meent u dat GS gaat over de oprichting van WBE's. Dit is echter niet het geval. Immers de 
wetgever geeft aan de jachthouders met jachtakte de opdracht om zich te verenigen in een WBE. 
Het is dus niet GS die daar enige bevoegdheid in toekomt. Bovendien bevreemdt het ons dat u dit 
initiatief neemt omdat wij nog nooit een opmerking hebben gehad - niet van GS - niet van de FBE 
- over de uitvoering van onze wettelijke taak zoals omschreven in de Wet natuurbescherming.

Verenigingsrecht.

De wetgever heeft de keuze gemaakt om WBE's in verenigingsvorm te laten oprichten door 
jachthouders met jachtakte, dit in een nader aan te duiden werkgebied. Daarbij aansluiting vindend 
bij het verenigingsrecht. Een recht dat tot de grondrechten behoort: het recht van vrijheid van 
vereniging en vergadering.

Feit is, dat u sinds de oprichting 5 april 2016, op de hoogte bent van de oprichting van de 
bestaande WBE. U heeft dat toen ook gestimuleerd en bekrachtigd in provinciale verordening van 
26 oktober 2016 Hoofdstuk 6 artikel_17jid 1: Er is in Flevoland 1 WBE. Het enkele feit dat oprichting 
met aanduiding van het werkgebied - er is in Flevoland 1 WBE - reeds heeft plaats gevonden, 
maakt uw besluit voor zover dat betrekking heeft over het werkgebied van de bestaande WBE, 
zinledig.

Vrijdag 9 juli hebben wij ( i) namens WBE Flevoland een
gesprek gehad met de oprichtingscommissie die door u is belast met de oprichting van de 4 WBE's 
in Flevoland. De commissieleden die wij hebben gesproken zijn: H Meijdam voorzitter, H Tiesinga 
voorzitter FBE, F Khaleghi oprichter WBE Zuid en de heer A Fopma namens de provincie Flevoland. 
Ook zij konden ons geen duidelijkheid verschaffen wat het doel van hun opdracht is. Zij kwamen 
niet verder dan: wij hebben een opdracht van GS en die voeren wij uit.

Aangezien uw, voor ons onbekende opdracht, feitelijk contra legem is, vragen wij ons af wat de 
redenen zijn om een bestaande goed functionerende WBE, waar al heel veel tijd en energie aan is 
besteed door jachthouders met jachtakte in het werkgebied, te willen beëindigen. Overigens wij 
zouden graag een kopie van uw opdracht aan de oprichtingscommissie willen ontvangen.

Met deze brief willen wij onze zorg en verbazing over uw besluit opnieuw bij u onder uw aandacht 
brengen. Wat zijn uw beweegredenen om zo drastisch in te grijpen in onze verenigingsstructuur en 
verenigingsrecht. Dat voelt niet goed, het voelt ondemocratisch , onrechtvaardig en voor ons als 
vereniging is het onacceptabel als u doorgaat op de door u ingeslagen weg - met het oprichten van 
4 nieuwe WBE's - ten koste van de huidige WBE die volgens ons en uw eigen conclusie 
(gedeputeerde dhr H Hofstra), prima functioneert.
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Als wij hier met onze vereniging de vergelijking zouden maken met een willekeurige 
voetbalvereniging dan lijkt het erop dat de (lokale) overheid zich niet alleen bemoeit met de 
veiligheid rond de sportvelden, de horecavergunning voor de kantine etc. maar ook met de 
onderlinge taakverdeling van het verenigingsbestuur, de indeling en opstelling van de teams en de 
samenstelling van het clubblad. Dan ga je als (lokale)overheid toch echt over de schreef en voorbij 
aan het verenigingsrecht.

Wij hebben eerder het volgende aan gedeputeerde Hofstra laten weten:

a) De wettekst is duidelijk; jachthouders met jachtakte verenigen zich in een WBE.

b) De bevoegdheid van GS om nadere regels te stellen is niet bedoeld om schaalverkleining te 
bewerkstelligen, maar juist andersom: schaalvergroting om een goed en effectief 
faunabeheer te garanderen. Uw bevoegdheid om het aantal WBE's vast te stellen is 
beperkt tot het voorkomen dat WBE's doen aan schaalverkleining met als gevolg te kleine 
WBE's met kans op ineffectief faunbeleid. Daarom, GS dient zich niet te mengen in de 
structuur van onze bestaande WBE , tenzij dat uit oogpunt van schaalvergroting voor het 
faunabeheer noodzakelijk is. Die noodzaak blijkt echter niet.

c) Aanpassing van de bestaande verenigingsstructuur van onze vereniging is uitsluitend 
voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging en niet aan u. Door 
middel van een onderzoek is opdeling in 4 WBE's aan de leden voorgelegd en zij hebben dat 
in grote meerderheid afgewezen. (86%). Het WBE bestuur voelt zich dan ook niet geroepen 
om medewerking te verlenen aan uw voorstel.

Met andere woorden wij zijn een democratische vereniging, een vereniging die zich wil houden aan 
de wet maar geen speelbal wil zijn van politieke machtspelletjes en of persoonlijke belangen. Daar 
gaat het nu wel op lijken. Zonder toe te lichten wat het wettelijk kader van het GS besluit is, heeft u 
ons laten weten dat het te maken heeft met:

a) de nieuwe omgevingswet
b) het rapport Dick van Hemmen
c) regionale herkenbaarheid en
d) het advies va de FBE.

Hieronder een korte uiteenzetting wat wij hier van vinden en dat het hierbij ons inziens gaat om 
drogredenen.

De nieuwe Omgevingswet.

GS is betrokken geweest bij de oprichting (5 april 2016) van onze vereniging WBE Flevoland. De eis 
van GS was toen heel nadrukkelijk: Er is in Flevoland één WBE. (zie provinciale verordening 26 
oktober 2016 Hoofdstuk 6 artikel_17_lid 1). Mede door deze eis van GS hebben wij ons vanaf de 
oprichting ingesteld op 1 WBE met 3 verschillende werkgebieden Noordoostpolder, Oostelijk 
Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Kortom wij voldoen sinds de oprichting aan de provinciale 
verordening en aan de Wet natuurbescherming. Voorts is door de opdeling in de 3 werkgebieden 
gewaarborgd dat de regionale herkenbaarheid aanwezig is. Ook met de komst van de nieuwe 
Omgevingswet verandert dat niet. Wij voldeden en voldoen met onze verenigingsstructuur aan de 
wet!

Rapport Dick van Hemmen.

Bij de oprichting van de WBE (5 april 2016) hebben wij als bestuur altijd gezegd dat wij een WBE 
willen zijn zoals de wetgever het heeft bedoeld. Echter de historische context van de jacht in 
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Flevoland met oorspronkelijk de Stichting Jacht en Wilbeheer IJsselmeerpolders als 
privatiseringsorganisatie, later vervangen door de rechtspersoon SFF heeft vanaf de oprichting van 
de WBE complicaties opgeleverd. U weet ongetwijfeld dat GS/FBE een aantal WBE taken en 
bevoegdheden middels een provinciale verordening ten onrechte had toebedeeld aan de Stichting 
SFF. Daar hebben wij bezwaar tegen gemaakt. Daarnaast was er een belangenverstrengeling tussen 
de FBE en SFF. Een buitengewoon ongewenste situatie. Ook daar hebben wij gedeputeerde Hofstra 
meerder keren op gewezen. Dit heeft ertoe geleid dat Dick van klemmen als bestuurlijk verkenner 
van de provincie de opdracht heeft gekregen voor een onafhankelijk onderzoek. In zijn eindrapport 
doet de heer van Hemmen een aantal bevindingen en aanbevelingen. Een prima rapport! Nergens 
in het rapport van Dick van Hemmen staat dat de huidige WBE zich moet opsplitsen in meerdere 
WBE's.

Regionale herkenbaarheid

Wij zouden tekort schieten in regionale herkenbaarheid. Ik heb al gewezen op de reeds historische 
ontstane structuur van Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Ergo de 
regionale herkenbaarheid is reeds bewerkstelligd. Bovendien is bij jacht te allen tijde sprake van 
een jachthuurovereenkomst (met eventuele voorwaarden) tussen jager en de 
grondeigenaren/grondgebruiker. Dat impliceert lokale en regionale herkenbaarheid omdat jager en 
grondeigenaar/grondgebruiker elkaar kennen. Jacht is grondgebonden en daardoor per definitie 
regionaal herkenbaar. Dit uit zich ook in de samenwerking op regionaal niveau tussen jagers bij 
schadebestrijding en verplichte faunatellingen.

Blijft de vraag - wat wordt door u bedoeld met regionale herkenbaarheid van de WBE - waar staat 
dat voor - waar staat dat in de wet - wie gaat daar dan over? Is dat GS de FBE of is het de 
jachthouder zelf. Gelet op de keuze van de wetgever voor de vorm van de WBE dat het een 
vereniging moet zijn, is het evident dat de leden van de vereniging, de jachthouders met jachtakte 
daar invulling aan geven.

Advies van FBE

Primair merk ik op dat ook de FBE niet gaat over de structuur van de WBE! De FBE is het orgaan dat 
faunabeheerplannen opstelt en aan GS ter goedkeuring voorlegt - de WBE en haar leden hebben 
als taak om de goed gekeurde faunabeheerplannen uit te voeren. Dit is de structuur die de 
wetgever heeft beoogd en die structuur bestaat in Flevoland. Binnen deze context hebben alle 
betrokken partijen zo hun eigen TBV's (taken, bevoegdheden,verantwoordelijkheden). Die behoor 
je wederzijds te respecteren.

Het GS besluit is mede gebaseerd op het advies van de FBE. In dat advies, dat op verzoek van 
gedeputeerde Hofstra door" de FBE" is opgesteld, wordt een beeld van de WBE gecreëerd waar 
wij ons absoluut niet in herkennen. Het staat bol van aannames die niet kloppen, persoonlijke 
meningen en verdraaide feiten. Daarnaast heeft het advies, getekend door de voorzitter en 
secretaris van de FBE, weinig of geen draagvlak binnen de FBE geledingen. Het advies heeft in elk 
geval geen draagvlak bij de afgevaardigde van, SFF, VNG, KNJV, NOJG en WBE. Dan moet GS zich 
toch echt afvragen wat zo'n advies nog waard is. In elk geval mag je het niet - het advies van de 
FBE - noemen!

Daarnaast moet GS zich ook afvragen of de FBE voorzitter en secretaris zich moeten/mogen 
bemoeien met de organisatiestructuur van één van de vertegenwoordigde geledingen binnen het 
FBE bestuur. Evenals de WBE kennen ook NMM, VNG, KNJV, NOJG en ITO een 
verenigingsstructuur. Dat zijn net als de WBE zelfstandige entiteiten die samen met hun leden hun 
eigen verenigingsstructuur bepalen. Laat duidelijk zijn: daar gaat GS maar ook de FBE niet over!
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Tot slot.

Wij hebben onder onze leden meerdere keren een onderzoek gedaan naar de wens van onze leden 
met betrekking tot de structuur van de WBE. Waar ligt bij onze leden de voorkeur: bij huidige 
verenigingsstructuur 1 WBE met 3 werkgebieden of meerdere zelfstandige WBE's. De uitslag was 
duidelijk. Ruim 86% koos voor 1 WBE met de drie werkgebieden, de huidige structuur. Daarnaast 
heeft, in een vervolgonderzoek, ruim 80% van onze leden aangegeven om in verweer te komen 
tegen het GS besluit. Met deze brief doen wij dat. De mening van onze leden is daarmee 
overduidelijk: GS respecteer dat!

Wij vragen ons dan ook in alle ernst af:

• Wat is het doel van GS voor het oprichten van vier nieuwe WBE's?
• Wat gaat wettelijk gezien dan beter wat nu niet goed gaat?
« Wat is het doel van GS om willens en wetens een goed functionerend WBE(nogmaals dat 

zijn ook de woorden van gedeputeerde Hofstra) om zeep helpen?
• Realiseert GS zich dat met de liquidatie van de huidige WBE, sinds de oprichting 

duizenden vrijwilligersuren "bij grofvuil worden gezet". Dat is respectloos naar al deze 
vrijwilligers van onze vereniging.

® Wat is het doel van GS om de twee kampen - de kleine groep voorstanders voor meerdere 
WBE's (14%) op te zetten tegen de grote meerderheid (86%) die voor behoud is van de 
huidige goed functionerende WBE?

Onze mening: GS waar u mee bezig bent, past niet bij een fatsoenlijke (lokale) overheid waarvan je 
mag verwachten dat ze zich democratisch en dienstbaar opstelt naar haar burgers en deze burgers 
niet tegen elkaar uitspeelt.

Daarom, wij doen hierbij een zeer dringend beroep op u, om uw besluit volledig te herzien!

Mocht u toch doorgaan op de ingeslagen weg - dan vindt u een bestaande en aan wettelijk eisen 
voldoend WBE - op uw weg!

Hoewel wij tot op heden niet een deugdelijk onderbouwd standpunt voor uw besluit hebben 
ontvangen nog het volgende: mocht u op enigerlei wijze toch constateren dat wij tekort zouden 
schieten in onze wettelijk taak als WBE, laat het ons dat weten. Wij zijn graag bereid om dat te 
corrigeren. Daar zijn echt geen buitensporige maatregelen uwerzijds voor nodig!

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van WBE Flevoland

H.H. (Henk) Suelmann (voorzitter)

P.S. Vriéndelijk verzoek:

1. Wij ontvangen graag van u een bevestiging dat u deze brief hebt ontvangen.
2. Wij zouden graag binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief, een reactie van u 

ontvangen. Mocht dat niet lukken binnen het door ons gestelde termijn, dan graag een 
bericht wanneer dan wel.
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Onderwerp: Advies één of meerdere WBE’s in Flevoland
Ons kenmerk: 20-1017LSHT 
Datum: 27 oktober 2020

Geachte heer Fopma,

Op 12 oktober jl. heeft u de Faunabeheereenheid Flevoland (hierna FBE) advies gevraagd 
aangaande de organisatie van het faunabeheer in Flevoland. U refereert daarbij aan het 'Advies 
Bestuurlijke Verkenner’1 van Van Hemmen. U vraagt advies over het wel of niet stellen van kaders 
over het oprichten van meerdere WBE’s in de Omgevingsverordening en over het wel of niet 
oprichten van WBE Nieuwland. U verzoekt daarbij de ervaringen van de FBE te betrekken, de 
risico’s, de voor- en nadelen en de gevolgen voor de FBE.

Eerder dit jaar heeft u de FBE naar haar visie gevraagd over de omvorming naar meerdere WBE’s 
binnen de provincie. Het bestuur heeft in vergadering dit onderwerp besproken en zijn gevoel 
geuit. De FBE acht een goede lokale gebiedsinbedding wenselijk en concludeert dat er meerdere 
werkvormen denkbaar zijn. Het is niet aan de FBE om te bepalen hoe daar invulling aan wordt 
gegeven. Echter vraagt u nu duidelijk om een advies.

De FBE en de wildbeheereenheid (hierna WBE) zijn als organisaties verankerd in de Wet 
natuurbescherming (hierna Wnb). Het doel van een WBE is om uitvoering te geven aan het 
faunabeheerplan, om een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren te 
bevorderden en de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en de jacht in samenwerking met 
en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders uit te voeren. WBE’s hebben met de Wnb 
een grotere rol2 gekregen en zijn de grootste informatiebron voor de FBE’s geworden. De 
toekenning van deze taken en verantwoordelijkheden aan de WBE’s vindt haar rechtvaardiging in 
het feit dat deze samenwerkingsverbanden bij uitstek streekgebonden zijn.



Het belang van streekgebondenheid is terug te vinden het aantal WBE’s per provincie en in de 
oppervlakte van de werkgebieden van WBE’s in Nederland. Gemiddeld heeft een provincie 26 
WBE’s, met uitersten van 9 WBE's (Utrecht) en 44 WBE's (Gelderland)3. De gemiddelde 
oppervlakte van een WBE is ca. 12.000 hectare4. Flevoland is de enige provincie met één WBE, 
wat een bijzonder situatie is. In Flevoland is het werkgebied van de WBE net zo groot als de 
provincie en daarmee even groot als de FBE. Met 241.231 ha werkgebied is het streekgebonden 
aspect van de WBE niet aanwezig.

1 Advies Bestuurlijk Verkenner - Organisatie Faunabeheer (FBE-WBE-SFF) van Dick van Flemmen, 1 -10-2018
2 Artikel 3.14 Wnb
3 Diverse FBE’s hebben vanuit bestuurlijk oogpunt de wens het aantal WBE’s door fusies te verminderen en daarmee de 
werkgebieden te vergroten, zonder daarmee de streekgebondenheid teniet te doen.

De omvang van de WBE zou te groot zijn.
Bij de oprichting in 2016 wilde de provincie en de FBE één WBE in Flevoland. Dit was ook conform de 
Provinciale verordening 1 november 2016 waarin stond " Er is in Flevoland één wildbeheereenheid"

De FBE heeft een werkgebied van 98.425 ha. (zie Faunabeheerplan 2019-2023 blz. 69 )
In FRS en in het FBE advies heeft de WBE een werkgebied van 241.000 ha. De werkgebieden de FBE en 
van WBE Flevoland zijn in werkelijkheid gelijk aan elkaar. De werkelijke reden dat een het werkgebied 
WBE Flevoland groter is dan het werkgebied van de FBE is omdat een Licentiehouder (KNJV) de WBE 
grenzen in FRS aangepast heeft om te voorkomen dat andere partijen een deel van het Flevolands 
grondgebied (het hele IJsselmeer en de randmeren) zouden claimen en daar mogelijk een eigen WBE 
oprichten. Daarom zijn deze gebieden bij de oppervlakte bij het werkgebied van de WBE Flevoland 
gevoegd. Dat is de werkelijke reden dat de WBE Flevoland groot is. Het hele IJsselmeer, de randmeren, 
de Lepelaarsplassen, de OVP, en de stedelijke bebouwing zijn geen werkgebied waar de leden van de 
WBE actief zijn dus mag de WBE ook niet aangerekend worden als werkgebied ondanks dat FRS dit wel 
aangeeft.

De achterliggende gedachte dat een WBE streekgebonden zou moeten zijn, vindt ook zijn 
weerslag in het feit dat iedere jachthouder volgens de Wnb verplicht iid is van de WBE waarbinnen 
zijn jachtveld ligt. Daardoor is er sprake van uitgebreide gebiedskennis die uitermate effectief is bij 
het verzamelen van de benodigde gegevens ter onderbouwing van faunabeheerplannen. De FBE 
hecht grote waarde aan én steunt op de lokale gebiedskennis van jachthouders. De intentie is 
gericht op het realiseren van een goede en adequate uitvoering van schadebestrijding en het 
dienen van belangen van de regionale stakeholders.

Jagers zijn per definitie streek gebonden omdat jacht een grondgebonden activiteit is. Een goede 
relatie tussen grondgebruiker en jager is de basis voor een effectief en gebalanceerde jacht, 
beheer en schadebesrijding. De gebiedskennis wordt geborgd middels deze relatie. De WBE 
heeft de wens dat in iedere jachtcombinatie jagers uit dat gebied participeren eventueel 
aangevuld met jagers die op afstand wonen. Op dit moment is er in 1 werkgebied de situatie dat 
72% van alle jachtcombinaties geheel bestaan uit jagers die niet in het werkgebied zelf wonen 
maar elders wonen.

Alle gegevens die uit de diverse gebieden aangeleverd dienen te worden bij de FBE waarop 
zij beleid kunnen maken en ter ondersteuning bij de uitvoering van het faunabeheerplan door de 
WBE, worden al sinds de oprichting van de WBE Flevoland aangeleverd aan de FBE. Dit zijn 
Tellingen Reewild, Tellingen van wild en vrijgestelde soorten, Telling zomerganzen. Alle tellingen 
worden uitgevoerd de jagers in alle 3 de werkgebieden afzonderlijk en de telgegevens worden 
FRS gezet en ook gedetailleerd aangeleverd aan de FBE per werkgebied en per telgebied.



Het sociale aspect van één grote jagersvereniging komt minder goed uit de verf dan bij meerdere 
kleinere binnen de provincie. De 253 jachthouders en 395 combinanten zijn verplicht5 lid van WBE 
Flevoland. Het is ons bekend dat veel jagers zich niet bij de WBE betrokken voelen en ervaren het 
als nauwelijks mogelijk buurjagers te ontmoeten; de vereniging, de afstanden en de culturele 
verschillen worden als te groot ervaren.

Bij de WBE leeft een duidelijk ander beeld. Het is slechts een klein deel dat zich niet verbonden 
(wenst te) voelen met de WBE.

Het niet betrokken voelen bij de WBE kan ontstaan wanneer een jager / lid aan geen enkele door 
de WBE georganiseerd activiteit mee doet zoals Tellingen, vossen en kraaien dagen, en de 
vergaderingen niet bezoekt.
De vergaderingen van de WBE Flevoland kennen een verhoudingsgewijs een grote opkomst, zo 
tussen de 100 en 175 man is niet ongewoon. Dit is hoger dan bij vergaderingen van andere WBE’s 
in Nederland.
Jagers zijn geen vergadertijgers. Wel praktisch ingestelde uitvoerders. Bij het organiseren van de 
tellingen, vossen en kraaien dagen, biodiversiteitprojecten constateren wij geen gebrek aan inzet. 

Vanuit de SFF hebben jagers die al decennia lang jachthuren via de SFF minder contact met 
grondgebruikers en andere jagers. Deze contacten werden meestal verzorgd door de jachtopziener. 
Vele jagers hebben al gedurende vele jaren (soms 20 a 30 jaar) een jachtveld in Flevoland en 
zouden moeten weten wie de buurjagers zijn maar hebben zelf nog nooit het initiatief gehad of de 
moeite gedaan om de buurjagers te ontmoeten. Kennelijk hebben ze daar dan ook niet zo veel 
behoefte aan. Dit, wel of niet contact hebben met de jagers van de buurpercelen, heeft niets met de 
omvang van de WBE te maken maar ligt aan de jagers zelf.
Het is immers de jager die behoord te weten wie zijn buren zijn en het is niet aan de WBE om 
daarmee in contact te treden en de buurjagers aan elkaar voor te stellen.. Een WBE kan, door het 
organiseren van activiteiten meer mogelijkheden bieden om in contact te komen met andere jagers 
die aan de zelfde activiteit deelnemen.



Iedere polder heeft zo zijn eigen identiteit, ook op het gebied van jacht, beheer en 
schadebestrijding. In de Noordoostpolder (hierna NOP) is van oudsher de kleinwildjacht populair, 
in Oostelijk Flevoland (hierna OFL) is men daarnaast ook gericht op reeënbeheer. In Zuidelijk 
Flevoland (hierna ZFL) gaat het ook om grofwildbeheer; reeën, damherten en in de 
Oostvaardersplassen edelherten. Door de grote diversiteit aan landschappen, verstedelijking, flora 
en fauna is het beheer en schadebestrijding in de drie afzonderlijke polders verschillend. Met 
meerdere WBE’s kan de FBE haar taken gericht op de uitvoering van beheer en schadebestrijding 
meer toepassen op specifieke gebieden, ofte wel op WBE-niveau i.p.v. op provinciaal of op 
perceelsniveau.

De FBE op zich doet niets aan schadebestrijding. De WBE is de organisatie van jachthouders 
die het faunabeheerplan uitvoert ten behoeve van grondgebruiker en terrein beherende 
organisaties (art. 3.14wNb) Dat is aan de grondgebruiker in samenspraak met de jager om 
preventieve maatregelen te nemen. In geval van schade of dreigende schade wordt er (na veel 
papier rompslomp) door de FBE een machtiging verstrekt voor schadebestrijding. Er is absoluut 
geen vestschil in schade bestrijding tussen de 3 werkgebieden. Ganzenschade in NOP is gelijk 
aan OFL of ZFL. Ook andere gewassen met schade door duiven of kraaien komen overal voor in 
Flevoland. Ook het grofwild beheer wordt vooral in nauwe samenspraak met de TBO uitgevoerd.

Ook Van Hemmen is van mening dat de regionale herkenbaarheid beter geborgd dient te worden 
en heeft de WBE geadviseerd zich dringend door te ontwikkelen door vorm te geven aan drie 
gebiedsgebonden werkcommissies. Nu 2 jaar later zijn, voor zover bekend bij de FBE, de drie 
werkcommissies niet geïnstalleerd. Mensen die vanuit de WBE voor de grofwildcommissie zijn 
voorgedragen, maken geen deel uit van die werkcommissies. Uit het veld (jachthouders van OFL 
en ZFL) komen geluiden dat men geen beeld heeft bij de fauna- of werkcommissies ‘ze zijn voor 
ons volledig onzichtbaar'. De website van de WBE geeft geen informatie over deze zogenaamde 
commissies.

Wat hier beweerd wordt klopt absoluut niet. Er zijn wel degelijk 3 Faunacommissies sinds 2018. 
Iedere Faunacommissie per werkgebied bestaat uit jagers uit dit werkgebied. Dus een gebied 
gebonden commissie. Zij organiseren de diverse tellingen volgen Protocol, organiseren vossen en 
duiven en kraaien dagen, broedkorven plaatsen enz.
Dat de namen van deze Fauna commissies ten tijde van het opstellen van het FBE advies niet op 
de WBE website vermeld waren wil nog niet zeggen dat deze Fauna commissies niet bestaan, in 
tegendeel, ze zijn actief vanaf 2018 in alle 3 de werkgebieden. Vermelding op een website van 
alle namen commissieleden is geen verplichting van een WBE.
In de grofwild commissie WBE, die uit 3 personen bestaat, zitten inderdaad 2 bestuursleden en 1 
persoon die wel degelijk deel uitmaakt van de Faunacommissie OFL.

De bewering over de samenstelling van de grofwildcommissie is onjuist.
De reden dat er 2 bestuursleden in de Grofwildcomissie zitten is deze: 1 persoon namens NOP 
vanwege zijn grote gebiedskennis Flevoland en heeft ook de toegang tot FRS op WBE niveau en 
daarmee tot alle details van grofwild zoals tellingen en afschot en tevens alle valwildgegevens in 
Flevoland.
Het andere bestuurslid namens ZFL is gespecialiseerd in grofwild en heeft gedurende vele jaren 
Reewild cursussen verzorgt en schiet training gegeven door heel Nederland.
De 3® persoon is namens OFL en maakt deel uit van de Faunacommissie en is ervaren Reewild 
jager met een grote gebiedskennis.



Wettelijk is de FBE verplicht WBE’s te horen over haar faunabeheerplannen. De FBE acht het van 
belang objectieve inzichten van meerdere mensen te verkrijgen over lokale situaties die van 
belang kunnen zijn voor de faunabeheerplan(nen). Tot op heden blijkt dat één WBE-bestuurslid 
spreekbuis voor hele WBE. Twee van de drie WBE-mensen in de grofwildcommissie zijn WBE- 
bestuursleden. Het aantal mensen dat spreekt namens ruim 600 jacht(akte)houders is beperkt en 
heeft daarmee veel invloed. Voorkomen moet worden dat de WBE een afspiegeling van de FBE 
wordt. De FBE is aanspreekpunt voor faunazaken binnen de provincie en is in overleg met de 
provincie over het instellen van een 1-loketfunctie voor de FBE.
4 De situatie van Flevoland is hierin niet meegenomen.
5 Zie tabblad ‘lid worden’ op www.wbeflevoland.nl

Faunabeheerplan en de vertegenwoordiging voor de WBE:
Hier wordt aangegeven dat bij het opstellen van het faunabeheerplan bleek dat 1 bestuurslid 
spreekbuis was voor de hele WBE . Dit is juist wat hier staat maar dat komt door dat de FBE Secretaris 
(H. Ernsten) aan de WBE gevraagd heeft zich in de klankbordgroep te laten vertegenwoordigen door 1 
persoon. Er kon gezien de uitnodiging slechts 1 persoon namens de WBE in de klankbordgroep. Deze 
persoon was inderdaad een bestuurslid (2® secretaris). Het is op zich logisch dat de WBE zich laat 
vertegenwoordigen door een bestuurslid.
Daarnaast heeft de WBE nog een groep van 11 mensen geformeerd verdeeld over de 3 werkgebieden. 
Deze personen hebben iedere keer de diversen concept Faunabeheerplannen (ca. 340 pagina’s) 
doorgewerkt en voorzien van hun opmerkingen en aan aanvullingen weer naar de 
WBE-vertegenwoordiger, die in de klankbord groep zit, gestuurd. Deze heeft alle opmerkingen verwerkt 
en samengevat en dit weer naar de FBE, als opsteller van het Faunabeheerplan, gestuurd. De eerste 
inbreng van de WBE bedroeg 64 pagina’s met opmerkingen en aanvullingen. De tweede inbreng van 
de WBE bedroeg 33 pagina’s met opmerkingen en aanvullingen. Tijdens de 2 bijeenkomsten van de 
klankbordgroep heeft de WBE in iedere bijeenkomst slecht 5 minuten spreektijd gekregen. Uiteindelijk 
is er met de mondelinge inbreng van 2 keer 5 minuten en de vele verbeterpunten (97 pagina’s) die de 
WBE ingebracht heeft nagenoeg niets gedaan.

De FBE is gezien de bijzondere kenmerken van het Nationaal Park Nieuw Land voorstander voorhet 
oprichten van een aparte WBE. Het werkgebied van WBE Nieuwland zou zich kunnen uitstrekken 
over de OVP6, Lepelaarspiassen, Marker Wadden en het grote open water7. De desbetreffende 
terreinbeherende organisaties zouden bestuursleden kunnen leveren en een onafhankelijk 
voorzitter kunnen voordragen.
Tot nu toe hebben betrokken organisaties zich niet gemeld bij de WBE om te komen tot een 
ander invulling van gebiedsgrenzen. In principe gaat de WBE uit van het feit dat de lokale 
jachthouders met een jachtakte bepalen op welke manier zij zich wensen te organiseren ter 
uitvoering van het FBP.

Als er behoefte is voor een aparte WBE Markerwadden dan kan die naast de huidige WBE 
Flevoland opgericht worden,, In deze WBE, de Markerwadden, kan dan het hele IJsselmeer, de 
Markerwadden, het Trintelzand en de OVP onder gebracht worden. Daarmee wordt de 
oppervlakte van de huidige WBE Flevoland met ca 140.000 ha. teruggebracht.

De FBE is als ontheffinghouder van de ontheffing 'het doden van edelherten in de OVP vanaf 1-1- 
2020’ medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Tevens dient de FBE volgens voorwaarde 
18 van de ontheffing er voor zorg te dragen dat informatie over afschot, tellingen en dergelijke in 
een digitaal systeem wordt geregistreerd en 5 jaar wordt bewaard. Ook is de FBE wettelijk 
verplicht te rapporteren over het gebruik van ontheffingen. Het is voor de FBE op dit moment 
onmogelijk om aan die verplichtingen te voldoen, aangezien de beheerder van de OVP gegevens 
in een eigen faunaregistratiesysteem registreert. De FBE en de Omgevingsdienst (hierna OFGV) 
hebben daartoe geen toegang. De FBE acht het noodzakelijk dat dit systeem wordt 
samengevoegd met haar eigen faunaregistratiesysteem en daarover het beheer voert.

Dit is een zaak tussen FBE en SBB als de beheerder van de OVP.
Gedoe tussen de FBE en SBB over wel of niet registratie in het Flevolands FRS van afschot 
Edelherten uit de OVP, is iets waar de WBE Flevoland niets mee te maken heeft kan in de 
verste verte nooit de reden zijn om de huidige WBE op te splitsen in 3 WBE’s

http://www.wbeflevoland.nl


De voor- en nadelen van het inhchten van meerdere WBE’s in Flevoland zijn hieronder in 
willekeurige volgorde weergegeven:

Nadelen:
Een deel van de jachthouders zal administratief moeten overstappen naar een andere WBE; 

De 3 nieuwe WBE’s zullen hun administratie en alles wat een WBE doet en behoort te doen weer 
vanaf niets moeten opbouwen.

Minder dan 3% van de jachthouders hebben jachtvelden in meerdere polders en zullen door 
het verplicht lidmaatschap van meer WBE’s extra kosten moeten maken;
Meerwerk voor de FBE en de WBE’s aangaande het herinrichten van FRS. Structureel 
meerwerk met vier WBE’s voor de FBE is verwaarloosbaar.

Flet aantal jagers die in meer dan 1 werkgebied jagen zijn aanmerkelijk meer dan de 
genoemde 3%. Dat zou dus op een jagend leden aantal neer komen van 20 (3% van 600)
Dit aantal is beduiden meer dan 3 %. Daarnaast zijn er ook jagers in Flevoland die in alle 3 de 
werkgebieden hun jacht hebben en zullen dus vaan alle WBE’s lid moeten worden.
Bij de gedongen oprichting van 3 nieuw WBE’s die alle taken moet overnemen is uiteindelijk 
er voor de bestaande WBE Flevoland geen plaats meer en zal deze zicht moeten opheffen en 
liquideren. De 3 nieuw opgerichte WBE’s zullen alles, zoals ledenadministratie, financieel 
administratie enz., weer vanaf het begin weer op moeten bouwen.
WBE Flevoland is niet bereid zich op te delen in 3 delen. De leden willen dat niet.
Tijdens de ALV heeft het bestuur een duidelijke opdracht meegekregen. Zorg dat de 3 polders 
1 WBE blijven. Na een oprichting van 3 WBE’s, gedwongen lid moeten worden van en 
vereniging die de leden niet willen, zal allen maar weerstand oproepen.

Voordelen:
Recht doen aan lokaal faunabeheer zoals de wetgever het heeft bedoeld;

Daar voldoen wij nu met de huidige opzet WBE Flevoland al aan maar kan altijd op detail nog iets 
verbeterd worden.

De streekgebondenheid komt beter tot zijn recht
Alles is al per werkgebied georganiseerd. Door er een andere naam aan te hangen veranderd er niets 
en dit is iets wat de WBE leden niet willen.



Aansluiting bij de werkwijze van de rest van Nederland. Provincie Flevoland heeft geen 
uitzonderingspositie meer;

Onzinnig argument. Er is geen Provincie gelijk. Als alles goed functioneert, zoals de huidige 
WBE Flevoland, moetje niet, alleen voor de vorm in vergelijk met andere Provincies, de 
huidige WBE Flevoland liquideren en 3 nieuwe WBE’s oprichten. Andere Provincies trekken 
zich ook niets van Flevoland aan maar doen alleen wat voor hun het beste is. Er is een 
landelijke trend waarbij juist WBE’s fuseren om de bestuurlijke last te verlichten en de kwaliteit 
van de besturen te verhogen. Zowel de KNJV als de NOJG stimuleren grotere WBE’s.

De WBE's krijgen nauwkeuriger overzicht wat er precies in hun werkgebieden speelt;
Wij weten nu ook heel goed wat er in de verschillende werkgebieden speelt. Hierover is altijd nauw 
contact geweest met de FBE. Er is veelvuldig contact tussen WBE en FBE. Er zijn nog nooit zaken 
geweest waarover de WBE de FBE niet geïnformeerd heeft. Ook heeft de FBE nog nooit aangegeven 
niet goed geïnformeerd te zijn.

En WBE’s kunnen daardoor gericht uitvoering geven aan Faunabeheerplannen;
Dit is een suggestieve opmerking die suggereert dat het op dit moment met 1 WBE niet goed gaat.
Er is van de FBE nog nooit een klacht of enig ander signaal ontvangen dat de WBE in gebreke 
gebleven is in het goede uitvoering gegeven van het faunabeheerplan.
Het zijn de jachthouders, lid van de WBE, die uitvoering geven aan het faunabeheerplan door beheer 
en schadebestrijding.

De organisatiestructuur van het faunabeheer wordt helder, ieder heeft zijn plek;
De huidige WBE heeft ook een heldere organisatie structuur en alle taken worden in de 3 werkgebieden 
uitgevoerd conform het Faunabeheerplan. De 1. 1. 1. Verhouding tussen Provincie, FBE en WBE zorgt 
juist voor duidelijkheid

Meerdere WBE’s kunnen elkaar versterken;
Dat zou best kunnen maar kan nooit een argument zijn om eerst 1 WBE te splitsen in 3 WBE’s en 
vervolgens elkaar opzoeken en samenwerken en daardoor elkaar versterken. Nu is het al 1 WBE en 
volgens de stelling zou dat een positieve uitkomst zijn van samenwerking onderling. Dit voordeel heb je 
automatisch met 1 WBE omdat dit immers al een groter samenwerkingsverband is.

De regionale herkenbaarheid is geborgd, zoals door Van Hemmen is geadviseerd;
Van Hemmen heeft geadviseerd: . “Het is dringend gewenst dat de WBE zich doorontwikkeld, door de 
vormgeving van 3 gebied gebonden werkcommissies”.

Regionale herkenbaarheid is, door dat er al vele regionale commissies in de werkgebieden werkzaam 
zijn, al ingevuld. Zij kennen het gebied. De Grofwildcommissie bestaat uit 3 personen uit ieder 
werkgebied 1 persoon. Tellingen e.d. worden per werkgebied georganiseerd Faunacommissies en 
uitgevoerd door jagers uit dat werkgebied.

Jachthouders zullen zich eerder betrokken voelen bij een lokale WBE. De solidariteit zal 
toenemen;

Dan kan ook heel goed met de huidige structuur van 1 WBE. Alles wat de huidige WBE op 
werkgebied organiseert zou een gesplitste WBE het zelfde doen. Kortweg, als jagers nu niet 
betrokken zijn en niet aan gebiedsgebonden activiteiten mee willen doen, zal het in een andere 
structuur het zelfde zijn omdat de personen (leden) uit het werkgebied gelijk blijven ongeacht 
de organisatie vorm in 1 of 3 WBE’s. Den gedwongen lidmaatschap van een WBE in een vorm 
die de leden niet willen zal eerder averechts werken en resulteren in een verminderde 
participatie.



Er zullen voldoende jachthouders per WBE zijn om deel te nemen en de verenigingstaken 
goed uit te kunnen voeren;

Onzinnig argument. Nu zijn er ook voldoende jachthouders in het werkgebied die alle taken van 
de WBE uitvoeren. Het aantal leden per werkgebied zal ongewijzigd gelijk blijven of het nu 1 
WBE is met 3 werkgebieden of 3 WBE's met hun eigen werkgebied wat hier aan gelijk is.
De vraag is of er voldoende leden bereid zijn zich voor de WBE’s in te zetten en of er 
bestuurders opstaan die het algemeen belang willen dienen en niet het eigen belang.

De FBE krijgt toegang tot uitgebreide lokale gebiedskennis;
Als de FBE nu behoefte aan kennis heeft die zij nu nog niet heeft kan zij de WBE vragen en zal alle 
gebiedskennis tot in detail verstrekt worden. Tot op heden heeft de FBE nog nooit aan de WBE 
gevraagd om meer zaken die betrekking hebben op specifieke gebied gebonden kennis anders dan de 
informatie tot nu toe door de WBE aan de FBE gegeven. Mocht die vragen er ooit komen kunnen deze 
vragen door de werkgebied commissies snel en adequaat beantwoordt worden.

Door meerdere WBE's te horen ontvangt de FBE meer diverse meningen en inzichten over 
faunabeheerplannen;

De huidige WBE heeft wel degelijk een breed gedragen bijdrage geleverd bij het opstellen van de 
Faunabeheerplan 2019-2023
Doordat er toen maar 1 persoon namens de WBE uitgenodigd was voor de klankbordgroep 
Faunabeheerplan wil nog niet zeggen dat de 3 werkgebieden niet hun bijdrage en ideeën aangeleverd 
hebben voor dit Faunabeheerplan. De vertegenwoordiger van de WBE in de klankbordgroep fungeert als 
coördinator. Vanuit de 3 werkgebieden heeft een groep van 11 jachthouders iedere versie van het 
Faunabeheerplan doorgewerkt en hun bevindingen en aanvullingen doorgegeven aan de coördinator 
namens de WBE. Deze heeft alle op en aanmerkingen en aanvullingen samen gevat en weer naar de 
FBE, als opstellers van het Faunabeheerplan, gestuurd.

Recent is het concept Faunabeheerplan Edelherten voorgelegd aan de WBE en gevraagd op of 
aanmerkingen en verbeteringen door te geven.
Hierop heeft de WBE door een bestuurslid ais coördinator, een groep leden uit de 3 werkgebieden 
gevraagd om dit concept faunabeheerplan te bestuderen en alle bevindingen door te geven aan de 
coördinator. Deze heeft alle reactie samengevat en zijn in een brief aan de FBE meegedeeld. De WBE 
heeft ruim binnen de gestelde tijd zijn breed gedragen inbreng geleverd. Het is verder aan de FBE wat 
hier mee gedaan wordt.

6 Inclusief de gebieden waartoe de edelherten toegang hebben: Kotterbos, Oostvaardersbos, Oostvaardersveld en 
Hollandse Hout.
7 De randmeren kunnen beheerstechnisch en geografisch gezien beter aan de desbetreffende polders (WBE NOP, OFL 
en ZFL) worden gekoppeld door o.a. de gemeentegrenzen te volgen.

Afschot-, schade- en telgegevens zullen op WBE-niveau door de nieuwe indeling in FRS 
inzichtelijker en beter te duiden zijn;

Deze bewering klopt niet.

De afschot- schade en telgegevens worden al sinds 2017 door de jachthouders WBE 
geregistreerd in FRS, dus ruim voordat de FBE in 2019 overgegaan is op FRS,. Afschot wordt 
door de jachthouders per jachtveld geregistreerd. Door een uniek jachtveldnummer systeem zijn 
alle gegevens eenvoudig te herleiden naar een jachtveld en naar een werkgebied. Alle 
telgegevens van tellingen, door de WBE uitgevoerd zijn gedefinieerd per werkgebied en tot in 
detail uitgesplitst per telveld.



Beheer en schadebestrijding wordt op lokaal niveau mogelijk en daarmee efficiënter;
Wat hier staat klopt van geen kanten. Alle schadebestrijding gebeurt al op lokaal niveau. Het zijn de 
jachthouder en de jagers die in hun eigen jachtveld de schadebestrijding uitvoeren. Dit is totaal niet 
afhankelijk van hoe een WBE eruitziet of de oppervlakte hiervan.

Het dienen van de belangen van de stakeholders kan gerichter aandacht krijgen;
Ook dit is een non argument. Het dienen van de belangen van de stakeholders is niet de directe 
verantwoordelijkheid van de WBE. Wel is belangrijk dat de WBE goed samenwerkt met de stakeholder in 
dien nodig. Uiteindelijk zijn het de jachthouders die het beheer in hun eigen jachtveld uitvoeren in overleg 
met de stakeholder als terreineigenaar.

De FBE kan beter aan haar (wettelijke) verantwoordelijkheden voldoen;
Onbegrijpelijke opmerking. De FBE is een zelfstandige entiteit met een eigen rol in het faunabeheer en 
alles wat daarmee vandoen heeft. Of er nu 1 of 4 of 100 WBE’s zijn in een provincie heeft niets te maken 
met het wel of niet uit kunnen voeren van de wettelijke verantwoordelijkheden FBE. Het is aan de FBE 
zelf om invulling te geven aan de wettelijke verantwoordelijkheden die zij hebben. Daar speelt en WBE, 
in welke omvang ook, geen enkele rol in.

De OFGV kan haar handhavingstaak in het OVP uitvoeren.
Deze bewering klopt niet. De OFGV controleert het hele buitengebied van Flevoland op naleving van 
de regels. Alle aanvragen voor een perceelsgebonden machtiging die in FRS aangevraagd worden 
door de OFGV gecontroleerd en evenals het naleven van de voorschriften van de diversen 
ontheffingen. Ook wordt door de OFGV de registraties van afschot en schadebestrijding is FRS 
gecontroleerd. Alle registraties van afschot en schadebestrijding worden in FRS gedaan door de 
jachthouders op jachtveld niveau en heeft dus heeft niets met de grootte van een WBE gebied of het 
aantal WBE's te maken.

De FBE gaat niet primair over de inrichting van WBE’s, maar vanuit haar verantwoordelijkheid 
adviseert ze voor iedere polder een eigen WBE en een WBE voor Nationaal Park Nieuwland, 
totaal vier WBE’s. Zoals meerdere provincies kunt u dit in uw Omgevingsverordening formaliseren. 
De FBE draagt voor uw Omgevingsverordening betreffende de artikelen over de organisatie van 
het faunabeheer het volgende aan:

1. In de provincie Flevoland hebben minimaal vier WBE’s een werkgebied.
2. Het werkgebied van een WBE strekt zich uit over een aaneengesloten gebied met een 

oppervlakte van minimaal 30.000 tot maximaal 50.000 hectares (nader te bepalen).
3. Iedere WBE heeft een logische geografische en bestuurlijke begrenzing.
4. Het werkgebied van de gezamenlijke WBE’s strekt zich uit over het gehele grondgebied8 van 

de provincie Flevoland (land én water).
5. Het werkgebied van een WBE strekt zich niet uit over het grondgebied van andere provincies 

en niet over het werkgebied van een andere WBE’s.
6. De begrenzing van een WBE wordt op advies van de WBE’s door FBE Flevoland vastgesteld 

en gepubliceerd.
7. FBE Flevoland stelt Gedeputeerde Staten schriftelijk in kennis van de begrenzing van de 

werkgebieden van de WBE's.
8. De WBE toont een kaart van haar werkgebied op haar website.
9. Gedeputeerde Staten kunnen als overgangsmaatregel ontheffing verlening van de eisen 

genoemd in lid 1 t/m 6 voor de duur van ten hoogste 6 maanden.
10. Na vaststelling van lid 1/m 6 kan een WBE, in overeenstemming met andere betrokken 

WBE’s, de begrenzingen van haar werkgebied wijzigen.

Voor het faunabeheer is dit na de succesvolle ontvlechting van FBE en SFF een belangrijke 
reorganisatie. Om eventuele onrust in het werkveld en politieke risico’s te beslechten, adviseert de 
FBE u ons op korte termijn opdracht te verlenen voor een draagvlakverkenning onder de 
jachthouders en combinanten van Flevoland. De uitkomsten zullen wij uiteraard met u delen. De 
FBE wil graag voortvarend te werk gaan.



Tot slot wil de FBE u meegeven dat zij op de hoogte is van het feit dat diverse mensen bereid zijn 
gevonden zitting te nemen in een van de twee nieuw te vormen verenigingsbesturen (het bestuur 
van WBE Nieuwland zal naar verwachting door de TBO’s worden gevuld). Hun namen blijven op 
hun verzoek anoniem.

De voorzitter en de secretaris zijn uiteraard gaarne bereid, indien gewenst, in een persoonlijk 
gesprek met de gedeputeerde en uzelf dit advies nader toe te lichten en/of vragen te 
beantwoorden.

8 Terrein waarover een staat, persoon etc. gezag uitoefent, www.yaiidale.nl

Namens het bestuur van FBE Flevoland, met vriendelijke groet,
• i w .

H. L. Tiesinga 
Voorzitter

L. M. Schrauwen 
Secretaris

http://www.yaiidale.nl


Jagers
vereniging

Provincie Flevoland 
t.a.v. Dhr Hofstra 
Visarenddreef 1 
8232 PH in Lelystad

Postadres 
Postbus 11 65 
3800 BD Amersfoort

Bezoekadres 
Prinses Marielaan 2 
3818 HM Amersfoort

Datum: 22 januari 2021
Onderwerp: Omvang en begrenzing WBE

Hoogedelgestrenge heer Hofstra

Met zorg bezien wij de bewegingen van uw college inzake de gewenste omvang en 
begrenzing van de WBE in uw provincie.

Allereerst hebben wij bedenkingen tegen het streven de omvang en begrenzing zo 
te regelen dat dit in strijd lijkt te zijn bij het grondwettelijk recht van vereniging. 
Het is aan de leden van een WBE de schaal en samenwerking binnen hun 
werkgebied te bepalen. Tot op heden kiezen de leden ervoor om zich te verenigen 
in één WBE omdat dat in de geldende verordening tot de mogelijkheden behoort. 
Uw wens de verordening in dier voege te wijzigen dat er minimaal drie WBE’s 
dienen te zijn is onzes inziens in strijd met het recht zelf de 
samenwerkingsomvang te bepalen.
In den lande -zoals ook tot op heden in uw provincie- wordt er dan ook van 
uitgegaan dat de colleges van GS een minimumomvang opnemen en niet meer of 
minder dan dat.
Het is uw bestuurlijke wens om tot opdeling te komen van de huidige WBE lijkt ons 
dan ook niet anders dan door de leden van de (in feite) drie territoriale gebieden 
binnen uw provincie te laten bepalen. Over de wens en rechtmatigheid van de idee 
om de Oostvaardersplassen en Markermeergebied hierin apart te houden doen wij 
in dit verband geen uitspraken.
Desgevraagd zijn wij gaarne bereid om bij de leden in de (deelgebieden van onze) 
provincie opnieuw te onderzoeken of er draagvlak bestaat tot opsplitsing van de 
WBE. Dat zou dan moeten gaan in de schaal van Oostelijk Flevoland, Zuidelijk 
Flevoland en de Noordoostpolder.

T 033 461 98 41 
F (033) 465 1 3 55 
info@jagersvereniging.nl 
www.jagersvereniging.ni 
KVK-nummer: 405061 52

IBAN: NL52SNSBO957830475 
BIC: SNSBNL2A

mailto:info@jagersvereniging.nl
http://www.jagersvereniging.ni


Jagers
vereniging

Nog meer moeite hebben wij dat u hieromtrent het advies van de FBE hebt willen 
vragen. Wij achten het zeer ongepast om de FBE te beschouwen als een zodanige 
samenwerkingsorganisatie dat zij gelegitimeerd uitspraken kan doen over de 
interne huishouding van participanten. Wij zien dat eerlijk gezegd ook niet zitten 
voor instanties als de dierenbescherming of TBO’s. We willen u dan ook 
nadrukkelijk verzoeken die adviesaanvrage in te trekken dan wel buiten de orde te 
stellen.

Vanzelfsprekend ben ik tot nader overleg gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Dhr W (Willem) Urlings 
Voorzitter



Uw partner In het Faunabeheer

NEDERLANDSE ORGANISATIE 
VOOR

JACHT EN GRONDBEHEER

POSTBUS 72 
7480 AB HAAKSBERGEN 
T:(053) 57 24 833 
E: secretariaat® nojg.nl 
I: www.nojg.nl 
Rabobank Enschede:
NL 90 RABO 0110 9064 89

Aan de heer Hofstra, gedeputeerde Natuurbeleid provincie Flevoland, 
Visarenddreef 1 
8232PH Lelystad

27 januari 2021

Onderwerp: WBE Flevoland (cc FBE en WBE)

Geachte Heer Hofstra,

In de wandelgangen hebben wij vernomen, dat u zich als gedeputeerde van de provincie 
Flevoland bezig houdt met de omvang van de WBE in uw provincie. U doet dit onder andere 
met verwijzing naar een advies van de FBE.

Rechtstaat

Onze Grondwet kent het principe van scheiding van machten. Dit is het basisbeginsel van de 
Nederlandse rechtstaat. Er is scheiding tussen de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht. Die scheiding is verder uitgewerkt in wetten en regelgeving, als 
Gemeente wet, Provinciewet, Waterschapswet enz. Het principe is ook uitgewerkt in de 
vigerende Wet Natuurbescherming. De provincie stelt het natuurbeleid op, voor het Fauna 
uitvoeringsbeleid is er een FBE, waarin alle maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigd. Voor de uitvoering van dat faunabeleid heeft de wet een vereniging van 
jachthouders geregeld. Dit betekent dat de WBE, c.q. de jachthouders geen rechtstreekse 
bemoeienis hebben met het natuurbeleid dat uw provincie vaststelt en de provincie geen 
directe bemoeienis met de concrete uitvoering, zolang de uitvoering volgens de gemaakte 
afspraken en binnen de aangewezen kaders wordt uitgevoerd. De FBE heeft een 
schakelfunctie tussen provincie en uitvoeringsorganisatie, waarbij tevens de 
maatschappelijke disciplines betrokken worden.

Kader WBE

De Wet Natuurbescherming bepaalt dat er ter uitvoering van het faunabeleid de jachthouders 
zich moeten verenigen. Bewust heeft de wetgever gekozen voor een vereniging, omdat 
daarmee het democratisch bestel goed verankerd is. Daarnaast biedt de wet de enkele 
mogelijkheid om enige schaaleisen te stellen, dit ter voorkoming dat er een sterk versnipperd 
WBE beeld zou ontstaan. Wij stellen vast dat de WBE aan de eisen van de wet en 
provinciale regels voldoet.

Huidige situatie

De gezamenlijke jachthouders hebben gekozen voor een provincie brede WBE. U mag zich 
daarmee gelukkig prijzen, want hiermee zijn korte lijnen, heldere communicatie en 
daadkrachtige bestuurders gegarandeerd. Menig provincie zal jaloers zijn op Flevoland. Het 
toekomstbeeld voor Nederland is dat er sprake zal zijn van schaalvergroting en bestuurlijke

http://www.nojg.nl


kwaliteitsverbetering, De WBE is bezig zijn organisatie verder op te tuigen, teneinde tot 
slagvaardige uitvoering te komen.

De provincie Flevoland heeft enige ervaring met de organisatievorm, die inmiddels 
achterhaald en in strijd met de wet is, namelijk een stichting, met alle macht bij een niet 
gekozen stichtingsbestuur of directeur. Uitvoering, vergunning, jachtrechten, toezicht en 
handhaving , alles dus onder één dak, met alle nare gevolgen van dien.

Het moet ons van het hart, dat wij het ernstig betreuren, dat u zich als gedeputeerde, met 
verwijzing naar een advies van de FBE met de gewenste schaal van de WBE bezig houdt.
De FBE is een breed maatschappelijk orgaan, dat zich niet behoort uit te laten over de WBE 
zaken. Diezelfde FBE heeft zich ook niet uit te laten, of in te laten met het feit dat de overige 
participanten als bijvoorbeeld Tbo’s, landelijk aangestuurde organisaties zijn en op 
landsniveau functioneren. Afblijven dus. Bovendien zouden wij nog wel enkele 
kanttekeningen kunnen plaatsen bij “het adviesbesluit” van de FBE. Is dit een advies of zijn 
het wensen van de voorzitter en of secretaris?

Jager/schadebestrijder als gedeputeerde

Meneer Hofstra, de jager, schadebestrijder is een gekwalificeerd persoon met een speciale 
opleiding, kennis en kunde die serieus genomen moet worden. Die jager voert zijn taken nog 
steeds pro deo uit op een kundige manier en wil daar graag enig respect voor zien, in plaats 
van regels, overheidsbemoeienis, betutteling. De komende tijd zult u mensen met hart voor 
de zaak, die als vrijwilliger hun werk willen uitvoeren hard nodig hebben. De corona gevolgen 
laten zich nog steeds niet overzien, maar zeker is, dat wij de komende tijd met een stevige 
financiële last zullen moeten leven, ook en misschien wel vooral als het gaat om 
natuurbeheer.

Tot slot

Wij constateren dat er in Uw provincie bestuurlijk wijze en kundige mensen de jachthouders 
vertegenwoordigen en wij hebben er alle vertrouwen in dat men bestuurlijk en jacht- 
technisch wijs en verstandig zal besturen. Mocht in de toekomst blijken, dat de gekozen 
schaal een maatje te groot is, is het aan de jachthouders om tot aanpassing te besluiten. 
Gelet op het vorengaande ontraden wij u met klem zich verder in te laten met de omvang 
van de WBE, en enige afstand tot de FBE in acht te nemen. Hiermee wordt onrust 
voorkomen en geen verwachting gewekt naar partijen, die naar hun gevoel in de knel zouden 
kunnen komen en bovendien wordt er niet in strijd met de wet gehandeld. Deel ons 
vertrouwen.

Uiteraard zijn wij tot nader overleg bereid.

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

FBE

De voorzitter,



Wat staat er in de wet Natuurbescherming.

Wet natuurbescherming 

art. 3.14 lid 1 Wnb

Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van 
jacht(akte)houders en anderen in de vorm van een vereniging, die tot doel heeft te 
bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding worden uitgevoerd, mede in 
samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. 
Provinciale Staten kunnen bij verordening regels stellen waaraan in hun provincie 
werkzame wildbeheereenheden moeten voldoen. Deze regels hebben in ieder geval 
betrekking op de omvang en begrenzing van het gebied waarover zich de zorg van 
de wildbeheereenheid kan uitstrekken en de gevallen waarin en voorwaarden 
waaronder jachthouders zijn uitgezonderd van de uitvoering van het 
faunabeheerplan .

art. 3.14 lid 2 Wnb

Zoals u kunt lezen kunnen Provinciale Staten bij verordening regels stellen aan de 
omvang en begrenzing van het gebied waarover zich de zorg van de WBE zich kan 
uitstrekken. Dat hebt u gedaan. Zie hieronder.

Provinciale verordening

Bij de oprichting van onze WBE heeft GS met nadruk gesteld en bekrachtigd in de 
provinciale verordening van 26 oktober 2016 Hoofdstuk 6 artikel 17 lid 1 : er is in 
Flevoland één WBE

Met onze huidige vereniging 1 WBE Flevoland voldoen wij dus aan de Wet
natuurbescherming en aan de provinciale verordening zoals door PS en GS in
2016 is vastgesteld.


