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Geacht WBE-bestuur, 

 

De afgelopen week is er in de pers veel commotie ontstaan over de uitspraak van de Rechtbank 

Assen omtrent het gegrond verklaren van het beroep van Faunabescherming Nederland tegen de 

ontheffing van afschot van reeën. Omdat daags na de uitspraak van de Rechtbank onduidelijk was of 

ook de reeënmachtigingen nog van kracht waren, leek het mij verstandig om overtreding van de wet te 

voorkomen en de reeën machtigingen in te trekken. Ik heb u bij brief d.d. 15 juni u verzocht om per 

omgaande uw jagers die gebruik maken van deze machtiging in kennis te stellen dat er geen afschot 

van reeën meer mag plaatsvinden. Inmiddels hebben juristen bij de provincie Drenthe en ook wij de 

uitspraak van de Rechtbank Assen bestudeerd en is er meer duidelijkheid ontstaan. 

 
Door de rechtbank is vorige week uitspraak gedaan tegen een door de stichting Faunabescherming 

ingesteld beroep tegen de door de provincie aan de FBE verleende vergunning voor de afschot van 

spreeuwen, knobbelzwaan, verwilderde boerengans, nijlgans en reeën. Het beroep heeft betrekking 

op het door de provincie ongegrond verklaren van de bezwaren van Faunabescherming tegen de door 

de provincie verleende ontheffing De Rechtbank acht het ongegrond verklaren van het bezwaar tegen 

de afschot van eenden voldoende onderbouwd. De onderbouwing van het afschot van reeën, 

knobbelzwaan, boerengans, nijlgans en spreeuwen vindt de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De 

provincie krijgt nu zes weken de tijd om de bezwaren van Faunabescherming opnieuw in overweging 

te nemen. Deze heroverweging betekent dat GS op basis van nieuwe of beter onderbouwde 

argumenten kunnen besluiten de bezwaren opnieuw ongegrond te verklaren. Ook kan GS besluiten 

de bezwaren van Fauna bescherming gegrond te verklaren. 

 

Op basis van de uitspraak van de Rechtbank zijn de onderliggende ontheffingen van afschot van 

genoemde diersoorten nog steeds van kracht. Er mag dus nog steeds beheer en schadebestrijding op 

deze dieren plaatsvinden. Pas als GS besluiten de bezwaren van Faunabescherming gegrond te 

verklaren vervalt de verleende vergunning en komen ook de ontheffingen te vervallen. 

 

In overleg met de provincie hebben we afgesproken dat het intrekken van de reeënmachtiging weer 

ongedaan gemaakt kan worden. U kunt uw jagers, die gebruik maken van deze machtiging in kennis 

stellen dat deze weer van kracht zijn. De provincie doet een beroep op de Fbe Drenthe om de 

komende periode terughoudend om te gaan met de jacht op reeën. Het is verstandig dat wordt 

voorkomen dat er in de pers nog meer commotie ontstaat. Ik wil U dan ook vragen om uw jagers te 

verzoeken terughoudend met het reeënbeheer om te gaan. 

 

Zodra de provincie de bezwaren van Faunabescherming Nederland heeft heroverwogen en een 

besluit heeft genomen zal ik u daarover informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Klaas Smidt, 

Voorzitter Faunabeheereenheid Drenthe  

 

 

  


