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Underwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer de nije greidfugelregels foar

greidfagel- en ikkerfugelgebieten yn de nije Omjouwingsferoardering

Achte frou Meekma, achte hear De Vries,

Jo skriftlike fragen op grfin fan kest 42 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
12 febrewaris 2021, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo ynlieding:
Wy leze op 'e webside Wieuwe0ogst.nr I dat de Pro vinsje wurket oan nije greidfugelregels
foar boeren yn greidfogel- en ikkerfagelgebieten. De regels soene diel utmeitsje fan de nije
Omjouwings feroardering, dy't de Steaten oan it em n fan dit jier feststelle moat.

Fraach
Is de deputearre op 'e hichte mei de ynhald fan dit artikel? Sa ja, kin jo oanjaan dat it
kolleezje dizze regels foarlizze wol oan PS?

Antwurd fraach 1:
De Untwerp Omjouwingsferoardering Fryslan, ynklusyf kest 5.31 Maatwerkregel soorten
vogelrichtlijn: specifieke zorgplicht ter bescherming van Weidevogels, is op 16 febrewaris
2021 yn DS feststeld en leit no op besjen. Alle sjenswizen wurde ferwurke yn in reaksjenota
en de definitive omjouwingsferoardering en reaksjenota sille em n juny/begjin july yn DS
bepraat wurde en dernei foar feststelling nei PS stjoerd wurde. PS hat no allinne in
ynformearjend brief krigen.

Fraach 2:
Yn it artikel wurdt neamd dat regels nedich binne, omdat tsjinoer de soarchplicht ek in
fergoeding stiet. Is de deputearre op 'e hichte me/it felt dat it grutste part fan de boeren yn it
yntekene gebiet gjin fergoeding kriget?
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Antwurd fraach 2:
De Maatwurkregel is fan tapassing op de libbensgebieten iepen gerslan en iepen boulan. Dy
gebieten binne op in kaart, dy't Onderdiel Otmakket fan de Ontwerp-Omjouwingsferoardering,
werjun. Yn dy gebieten kinne boeren yn oerlis mei de agraryske kollektiven foar in
behearsubsydzje foar Agrarysk Natuer en Lanskipsbehear yn oanmerking komme. Dat is in
lyts part fan de boeren yn de oanbelangjende libbensgebieten. Derneist kriget it grutste part
fan de boeren ynkommensstipe fia de basisbetelling mei 0.o. it doel noed te stean foar
lanskip en miljeu.

Fraach 3:
It kolleezje wurket meastentiids mei de saneamde Fryske oanpak (fan oerlis). Is der oer
dizze regels ek oerlis west mei boere-organisaasjes, it Kollektivenberied en de BFVW? Sa
nee, werom net? Sa ja, wat wiene de utkomsten fan it oerlis?

Antwurd fraach 3:
Ein ferline jier is der in konsultaasje Walden oer in konsept fan de Untwerp-
Omjouwingsferoardening. Partijen koene dernei oant 11 jannewaris 2021 har opmerkings en
oanfollings op dizze tekst ynbringe. Fierder stie de Ontwerptekst op 4 desimber agindearre
foar it Olterterpoerlis. Yn ferban mei tiidgebrek is koart hjiroer sprutsen. Dernei hat in oantal
Olterterppartners op 17 desimber de Ontwerpteksten besprutsen. Yn it Olterterpoverleg fan
22 jannewaris is Otwreide stilstien by de Ontwerpteksten fan de soarchplicht. Fierder is ek op
22 jannewaris de Provinsjale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) hjiroer ynformearre. Op
fersyk fan de PCLG is yn it adfys oer de Startnotysje Nota Greidefugels 2021-2030 in apart
ramt oer de soarchplicht opnaam.

Fraach 4:
LTO en it Kollektivenberie jouwe oan dat dizze regels unwurkber binne en dat dertroch
boeren ofhekje she. Dat soe funest weze foar de greidfirgels en de ikkerfivels. Kin de
deputearre meitsje werom en op hokker wize dizze nije regels wol wurkber binne?

Antwurd fraach 4:
De soarchplicht stiet at 15 jier yn de wet. Krekt lykas dat it ek at salang ferbean is om opsetlik
nesten en aaien fan fOgels te fernielen. De regels binne wat dat oanbelanget net nij. Wy lizze
no de klam op de regels fan de Wet natuurbescherming, mei in Otwurking fan dy regels yn de
Untwerp-Omjouwingsferoardering. Yn de taljochting op it artikel stiet oanjun dat de
ynventarsiaasje Otfierd wurde kin troch in lokale fOgelwachter of neisoarger fan de BOn
Fryske FOgelwachten (BFVVV) of in oare 'ter zake kundige', lykas dat no ek at bat It wie Cis
neidruklike bedoeling om yn de regels op te nimmen dat ek de boer sets dy rot op him nimme
kin. Mar yn de Untwerp-feroardening is dat Onfoldwaande ferwurde. Dertroch koe it byld
Ontstean dat de boer altyd in tredde ynskeakelje moat. De sjenswizeperioade is bedoeld om
dit soarte punten op tafel te krijen.

Fraach 5:
Kin de deputearre tasizze om mei dizze part/en (en ek mei de BFVW) om tafel te gean om
oerienstimming te berikken, oer ynfuffing fan en help by it foldwaan oan 'e soarchplicht?
Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hant.

Antwurd fraach 5:
It muoit Os dat der sa'n soad Unrest Ontstien is op it Onderdiel fan de beskerming fan
greidefOgels. In breed en mienskiplik draachflak Cinder boeren, leanwurkers, fugelwachters
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en oerheid fine wy fan grut belang. Wy sille derom it inisjatyf nimme om yn de kommende
wiken — de ynspraakfaze fan de Ontwerp Omjouwingsferoardering — mei de oanbelangjenden
yn petear te gean om safolle mooglik mei-inoar droegen ofspraken yn de
Omjouwingsferoardering op te nimmen. Ofspraken dy't rjocht dogge oan de ynset fan boeren
foar greideffigels, en greide- en ikkerfugels yn foldwaande mjitte beskerme.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steajen fan-Tryslan,

boar dizze, de loko-foarsitter
drs. A.A.M. Brok, foarsitter

erriersma, MBA MCM, sekretaris

- 3 / 3 - Os merkteken: 01855704




