
 
 

Groningen, 3 maart 2017 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex 

artikel 46 RvO betreffende de natuurbescherming in Groningen en de samenstelling van FBE’s 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Verordening Natuurbescherming Provincie 

Groningen1 heeft onze Statenfractie de volgende vragen: 

1) Hoe oordeelt u over  de wijze waarop  op dit moment uitvoering wordt gegeven aan de 

maatschappelijke verbreding van de FBE, (met dierenbeschermings/dierenwelzijnsorganisaties) zoals 

de wet dat vraagt, en de in de Verordening vastgelegde verplichting2 om minimaal 2 zetels 

beschikbaar te stellen voor deze organisaties?  

2) Hoe zal het nieuwe  FBE bestuur er uit zien? Welke organisaties zijn daarin vertegenwoordigd?  

Welk standpunt nemen deze organisaties elk in ten aanzien van de bescherming van dieren en ten 

aanzien van de jacht?  

3) Hoe wordt binnen de provincie Groningen vanaf 1 maart 2017 geborgd dat dieren worden 

beschermd in het licht van het faunabeheerplan; welke concrete maatregelen nemen de leden van 

het nieuwe bestuur van de faunabeheereenheid tot de bescherming van natuur en dieren, zoals 

staatssecretaris Van Dam noemde tijdens de behandeling van wetsvoorstel Natuurbescherming in de 

Eerste Kamer op 8 december 2015 en is hiermee volgens u voldaan aan de intentie van de 

staatssecretaris?  

4) Gaan GS akkoord met statuten voor een FBE wanneer daar in staat dat besluiten met een 

volstrekte meerderheid van stemmen dienen te worden genomen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom 

niet? Realiseert u zich dat in het eerste geval de organisaties als bedoeld in artikel 4.4 lid 2 van de 

Verordening Natuurbescherming Provincie Groningen buitenspel kunnen worden gezet en wat is uw 

oordeel daarover in het licht van de voorgaande vragen?  

5) Wat zegt dat volgens u over het democratisch gehalte van de FBE? 

6) Hoe wordt volgens u geborgd dat maatschappelijke organisaties in de FBE die ten doel hebben "de 

natuur en de dieren te beschermen3 kunnen meebeslissen over de jacht op  die vijf soorten’’4 ? 

7) Wat is u bekend over de  binnen de FBE gemaakt afspraken  omtrent stemgedrag en stemmingen 

van het bestuur van de FBE En hoe oordeelt u daarover?  

                                                           
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6952.html 
2 Artikel 4.4 lid 2 van de Verordening Natuurbescherming Provincie Groningen 
3 https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20151208/wet_natuurbescherming 
4 https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20151208/wet_natuurbescherming 



 
8) Wat zijn de consequenties voor de dierenbeschermingsorganisatie(s), die een zetel zal/zullen 

hebben in het bestuur van de FBE, wanneer deze het niet eens kan / kunnen worden met de rest van 

het bestuur? 

Met vriendelijke groet, 

 Kirsten de Wrede  

Partij voor de Dieren  


