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Onderwerp : uitspraak rapen kievitseieren

Geachte statenleden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom het ‘Ijipaaisykjen’. De
Raad van State maakte woensdag 12 januari jI. bekend dat de ontheffing voor het rapen
van kievitseieren geschorst is. Dit naar aanleiding van het hoger beroep dat de Faunabe
scherming instelde bij de hoogste bestuursrechter. Het betreft de ontheffing die op 29 janu
ari 2013 aan de Bond van de Friese Vogelwachten (BFVW) werd verleend voor een perio
de van drie jaar (2013, 2012 en 2014). Deze ontheffing werd voorgaande twee jaren door
de voorzieningenrechter bij de rechtbank en door de rechtbank zelf wel akkoord bevonden.

Geen eieren rapen
Dit betekent dat er dit seizoen geen eieren gezocht en geraapt mogen worden in Fryslân.
Eerst moet de provincie nader onderzoek doen naar de kievitenpopulatie, zo oordeelde de
Raad van State. Het college gaat daarom onderzoeken bij welke stand van de kievitenpo
pulatie nog sprake is van een “gunstige staat van instandhouding”.

Ontheffing geschorst
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de ontheffing geschorst tot zes weken na het nieuwe
besluit (nieuwe beslissing op bezwaar) van het provinciebestuur. Mocht tegen de nieuwe
beslissing op bezwaar beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak, dan
loopt die schorsing door totdat de hoogste bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan. De
kans dat de Faunabescherming tegen dat nieuwe besluit beroep instelt, achten wij zeer
hoog. Het nu in haast nemen van een nieuw besluit is daarom niet zinvol omdat dat niet
kan leiden tot opheffing van de schorsing. Gelet op de uitspraak van de Raad van State ligt
het niet voor de hand dat de Afdeling vôör 1 maart (start raapseizoen)/1 april (einde raap
seizoen) zal beslissen.
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Houdbare ontheffing
Het college wil alles op alles zetten om voor volgend jaar met een houdbare ontheffing te 1 1komen. We bestuderen de uitspraak zorgvuldig en komen deze uiteraard na. Dit betekent
dat we met een gedegen onderzoek naar de stand en de habitat van de kieviet komen, in
clusief uitgesplitste cijfers. Eerder werden deze uitgesplitste cijfers niet nodig geacht voor
de ontheffing door te rechter. Dit onderzoek kost tijd. Met de BFVW is daarom afgesproken
dat er een gedegen onderbouwde aanvraag zal komen. En dat over de gevraagde onder- CJ)
zoeken contact wordt opgenomen met deskundigen zoals de SOVON.

Nazorg
Het college betreurt de uitspraak en hoopt dat dit geen negatieve gevolgen voor de nazorg
heeft. Het zoeken en beperkt rapen van eieren is voor veel leden van de vogelwacht een
goede motivatie om na het raapseizoen ook het land in te gaan voor de nazorg. Tijdens een
speciaal ingelaste bijeenkomst voor de leden van de BFVW op zaterdag 16 januari, stond
de nazorg dan ook centraal. Aangezien de Flora- en faunawet het ‘zoeken’ van eieren ook
niet toestaat, is met de leden afgesproken dit jaar alleen het land in te gaan tijdens de na
zorgperiode.
Uiteraard is de BFVW teleurgesteld en zullen zij kijken wat de mogelijkheden zijn om toch
nog een ontheffing voor dit seizoen op tafel te krijgen. Zoals u hierboven kunt lezen, vinden
wij dat niet verstandig en achten wij dit ook niet haalbaar.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A.

A.J. van den Berg, siktaris

voor deze H.M. van Gils, loco-secretaris
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