
30-11-14 12:52Veel belangstelling voor Flora- en faunabeleidsplan - Provincie Drenthe

Pagina 1 van 2http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@113751/belangstelling-flora/

Home Actueel Nieuwsberichten Veel belangstelling voor Flora- en faunabeleidsplan

Sluit sitemap

Veel belangstelling voor Flora- en
faunabeleidsplan
In een volle Statenzaal vond op 26 november de vergadering van
de Statencommissie Omgevingsbeleid plaats over het Flora- en
faunabeleidsplan. Een groot aantal insprekers gaf hun mening
over het plan, waarbij onder andere wordt voorgesteld herten
onder voorwaarde toe te staan, en wilde zwijnen te weren in
Drenthe. U kunt de inspraakreacties lezen door op de
verschillende namen te klikken.

1. Dhr. Suelman: Koninklijke Jagersvereniging

2. Dhr. Lanting: Vereniging Drentse Boermarken

3. Dhr. Rossingh: Drents Particulier Grondbezit

4. Dhr. Rossingh: Fauna Beheer Eenheid

5. Dhr. Steenbergen: LTO

6. Dhr. Alblas: namens diverse terreinbeherende organisaties

7. Dhr. Groen: Natuurmonumenten

8. Dhr. Kerssies: Taribush

9. Dhr. Ike: Camping Diever

10. Dhr. Pot: Staatsbosbeheer

11. Dhr. Barkhuis: Maatschap Boelens-Barkhuis

12. Dhr. Lans: Partij voor de Dieren

13. Dhr. Kerssies: op persoonlijke titel

Vervolgens hebben de commissieleden vragen gesteld aan
gedeputeerde Munniksma om meer duidelijkheid te krijgen over
het voorgestelde Flora- en faunabeleidsplan. Terugkerende
onderwerpen waren de financiën, het Faunafonds, het al dan niet
aanwezige draagvlak en de consequenties voor Drenthe als het
plan wordt uitgesteld totdat de nieuwe Natuurwet er is.
Gedeputeerde Munniksma heeft toegezegd om op korte termijn
met een aanvullend stuk te komen, waarbij op deze punten
ingegaan zal worden.

Het presidium* zal vervolgens bepalen of de aanvullende
informatie voldoende is om het Flora- en faunabeleidsplan te
behandelen in de Statenvergadering op 17 december 2014. Mocht
dit niet het geval zijn, dan zal het plan in januari op de agenda
van de Staten komen te staan.

* Het Presidium van Provinciale Staten bestaat uit de
fractievoorzitters, de voorzitter en de eerste vice-voorzitter van
Provinciale Staten. In het Presidium worden onder andere de
agenda's van de Statencommissies en van Provinciale Staten
samengesteld.

Laatst bijgewerkt op 26 november 2014.
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