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Wurklistpunt 06. Gebiets0ntwikkeling Hegewarren

Koarte titel fan de moasje Blaugerslannen

De Steaten, yn gearkomste byinoar op 20 april2022, heard hawwende it berie;

oerwagende dat
o Ít 0ndersyk bliken dien hat dat de healannen yn lt Lege Midden fan Fryslàn, mei in

grutte fan 100.000 hektare, omtrint it jier 1750 foar minimaal de helte Ít
blaugerslannen bestie en op it stuit der inkeld noch mar sa'n 20 hektare (fersnipperde)
goed 0ntwikkele blaugerslannen oer binne;

. Fryslàn in wichtige ferantwurdlikheid hat foar it behàld fan dit unike fegetaasjetype;

. der ferlet is fan in dódlike ótspraak oer it behàld fan de tige seldsume en kwetsbere
besteande natuer yn de foarm fan de blaugerslannen yn de Hegewarren dat yn behear
is by it Fryske Gea;

sprekke as harren miening Ít
. dat it behàld fan de besteande blaugerslannen yn de Hegewanen wichtig is fuor it

behàld van seldsume natuer;

fersykje it kolleezje fan Deputeane Steaten
. by de Étwurking fan de plannen yn oparbeidzjen mei it Wetterskip en de gemeente te

soarg.ien foar it behàld fan de blaugerslannen yn de Hegewarren;
. konkreet oan te jaan hoe de beskerming der Ít sjen sil en hoe't optimale

omstannichheden foar de blaugerslannen realisearre wurde sille,

en geane oer ta de oarder fan de dei
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