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MOASJE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 

Steategearkomste 
 

26 maaie 2021 

Wurklistpunt 
 

10 Nota Faunabelied Fryslân 

Koarte titel fan de moasje 
 

Wurkwize FBE 

De Steaten, yn gearkomste byien op 26 maaie 2021 
 
heard hawwende de rieplachting; 

- De Faunabeheer Eenheid (FBE) in by wet ynstelde partij is; 
- Dizze FBE û.o. riedplachte wurdt bij it ôfjaan fan frijstellings foar it beheer fan 

bistesoarten; 
- De erfarings fan it ôfrûne jier leare dat it krijen fan in advys in langtriddich proses 

blykt te wêzen; 
- Dat PS gjin ynfloed hat op de lingte fan dit proses; 
- Dat unanimiteit yn de FBE as eask fêstlein is foar it nimmem fan dit soarte fan 

beslúten; 
- Dat dizze unanimiteit gjin wetlike eask is; 

 
oerwaagjend dat 

- De FBE in op it mêd fan Faunabehear de útfierende partij is; 
- PS oer de kaders giet mar dêrfoar advisearring nedich hat fan dyselde FBE; 
- PS de FBE net ta ferantwurding roppe kin útsein op de wurkwize dy’t statutair 

fêstlein is; 
- It beheinen fan it tal predatoaren fan libbensbelang is foar de greidefûgels; 
- De oerlêst troch oare bistesoarten by te grutte taname net yn it belang is fan 

benammen de feiligens fan oare bistesoarten en de bewenners;  
- Ynstee fan unanime beslútfoarming ek in oare foarm besprekber wêze kin; 

 

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten / sprekke as harren miening út 

• De wurkwize fan de FBE tsjin it ljocht te hâlden mei yn it bysûnder omtinken foar it 
tiidsrek foar in advysoanfraach en de beslútfoarmingsproseduere; 

• Foar 1 oktober 2021 PS te kommen mei in útstel ta ferbetterjen fan de wurkwize; 
 

en gean oer ta de oarder fan de dei 
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