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Ik ben Jan Hesselink bestuurslid van de NOJG Overijssel en tevens stakeholder voor de 
jachtzetel van de FBE en spreek in namens onze leden.  Ons ledenbestand telt landelijk 
momenteel 5300 leden waarvan er 900 woonachting in Overijssel zijn. Gezamenlijk met de 
KJV en VHR vertegenwoordigen we de jachtzetel binnen de FBE. 

De NOJG staat voor Nederlandse Organisatie van Jacht en Grondbeheer, de voormalige 
Boerenjagersvereniging waarbij we het beheer van de landbouwgronden hoog in het 
vaandel hebben staan. 

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een samenwerkingsverband van 
vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terrein beherende organisaties en 
maatschappelijke organisaties, met als doel het voorkomen van belangrijke schade aan 
landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna. 

Ganzen is een maatschappelijk probleem, alle partijen moeten doordrongen worden van dit 
probleem en het probleem richt zich primair op de agrarische sector o.a. door schade aan 
gewassen en dieren.  

Op 5 mei 2021 hebben we digitaal overleg gehad over actualisatie van het faunabeleid met 
Klaas Talma en Sjors van der Graaf.  Het nieuwe faunabeleidsplan werd ons in 1e concept 
toegestuurd op  5 oktober 2021 met het verzoek dit te beoordelen en mogelijke bevindingen 
bij te voegen.  



Na het terug sturen van de bevindingen werd ons in eind oktober 2021 gevraagd tijd te 
reserveren eind december 2021 voor het beoordelen van het 2e concept van het 
faunabeleidsplan. Het is hierna stil gebleven omtrent het nieuwe concept. Ondanks een 
verstuurde mail met de vraag wanneer het 2e concept toegestuurd zou worden kwam er 
geen reactie vanaf de beleidsmakers. 

We hebben ook de vraag gesteld waarom nu al een actualisatie daar het huidige 
faunabeheerplan nog loopt tot 2024. 

Op 14 juni 2022 kwam er een schriftelijke reactie vanaf de beleidsontwikkelaar met een 
uitleg waarom er nog geen reactie vanaf de beleidsontwikkelaars is gekomen. Het 2e concept 
hebben we op 1 juli 2022 mogen ontvangen. Het verzoek was hierbij te reageren voor 31 
juli!! Hierop hebben we uitstel aangevraagd ook in overleg met onze zusterpartijen daar 
verschillende personen met vakantie waren en het hierdoor niet lukte gezamenlijke 
afspraken te maken of dit 2e concept te bespreken. 

Op 8 september ontvingen we een uitnodiging voor het stakeholdersoverleg op 13 oktober 
2022 over het faunabeleidsplan.  

Citaat van de uitnodiging:  

Rekening houdend met de door u ingebrachte reacties is het document op onderdelen 
aangepast en vervolgens voorbesluitvorming voorgelegd aan GS. GS hebben daar op 11 
oktober 2022 een besluit over genomen. Leden van Provinciale Staten krijgen op 
woensdagavond 12 oktober de gelegenheid om kennis te nemen van het document en de 
achtergronden daarvan in een Infosessie Nota Faunabeleid. Besluitvorming over dat beleid 
in PS zal op een later moment dit jaar plaats vinden. 

Vreemd is dat op 12 oktober de statenleden zijn geïnformeerd over het faunabeleidsplan en 
op 13 oktober pas een afstemming is geweest met de stakeholders van de FBE te Zwolle.  

Er werd ons op 13 oktober niet toegelicht hoe onze opmerkingen in het faunabeleidsplan 
zijn meegenomen/verwerkt. Het was de vaststelling van het faunabeleidsplan voor de 
komende jaren, via de Statenleden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht . In deze 
1,5 uur durende bijeenkomst is grotendeels gesproken over de ganzen. De andere 
diersoorten waaronder nieuwe diersoorten zijn niet besproken. 

Over het verloop van het verdere proces van het faunabeleidsplan zijn we van mening dat er 
weinig of niets met onze input van de NOJG in het faunabeleidsplan is gedaan. Als NOJG en 
andere stakeholders gerelateerd aan de jacht en beheer & schadebestrijding, doen we dit 
werk als vrijwilliger. We moeten met elkaar duidelijke afspraken maken wat we in een 
dergelijk proces van elkaar verwachten en hoe we met elkaar omgaan. 

Het bekend maken van de aanvullingen van de andere stakeholders en hoe proces en 
tijdstraject naar GS en de statenleden zo lopen werd niet benoemd. Na aandringen hebben 
we een mail ontvangen hoe het proces en tijdstraject binnen de GS en statenleden verder 
zou lopen. 



Als NOJG hebben we het gevoel niet serieus genomen te worden in het proces. Er wordt 
geen aandacht aan onze aanvullingen geschonken. We moeten in het 2e en 3e concept zelf 
lezen of dit wel of niet is meegenomen. Tot 13 oktober hebben we geen 3e concept gezien. 

Er wordt in de opmerkingen van 14 oktober aangegeven dat de Staphorster dialoog niet 
werkt, dit kan ook niet werken daar de TBO’s niet hun medewerking verlenen of optimale 
inzet geven. 

Het is ook vreemd dat er eerst schade veroorzaakt moet worden voordat men een 
ontheffing voor de gans krijgt. Ontheffingen worden per schade per WBE verstrekt. Bij de 
aanleg van nieuwe natuur met veel water komen er ganzen. Men moet eerst een jaar schade 
melden voordat men een volgend jaar in aanmerking wil komen voor een ontheffing. 

We moeten geen concessie doen aan bufferzones buiten de natura 2000 gebieden en er 
moeten foerageergebieden komen op gronden van de TBO’s. De kolganzen mogen nu niet 
meer geschoten worden binnen de N2000 gebieden in de Wieden en Weerribben. Dit geeft 
al duizenden hectares extra rustgebied. Kortom TBO’s moeten stevig aan de slag om het 
ganzenprobleem in te dammen en zich niet verschuilen achter mogelijke verstoring. 
Dezelfde verstoring wordt ook door o.a. recreatie veroorzaakt. 

Huidige ontheffing in Overijssel is een maand langer dan andere provincies -  1 maart tot 1 
november. Winterrust is van 1 november tot 1 april. 

Ik durf ook te stellen dat we gezien de problematiek van de ganzen en de risico’s omtrent 
vogelgriep ook niet per provincie moeten kijken. Voor Overijssel geldt dat we ook rekening 
moeten houden met de ganzen die vanuit de omliggende provincies komen. Waarom een 
provinciaal beleid?? 

Vanuit de pluimveesector zijn de schadecijfers betreffende ruiming van bedrijven ook 
bekend gemaakt. De schade aan ruimingen in 2022 is tot oktober nu al 45 miljoen in 
Nederland. Hierbij is de bedrijfsschade niet meegerekend. 

Uitwerking van schades is te traag, gedupeerden wachten te lang op deze vergoedingen. 
Schades van mei 2022 zijn tot heden nog niet afgewerkt. We willen naar geen eigen risico en 
geen extra rustgebieden. Overijssel heeft de langste winterrust van alle provincies, namelijk 
2 maanden. 

Conclusie NOJG:  

1. Huidig proces liep niet goed en behoeft verbetering.  
2. Wij zijn tegen de actualisatie van het faunabeleidsplan.  
3. De TBO’s moeten zich houden aan eerder gemaakte afspraken. 


