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Steategearkomste 21 seplimber 2022

Wurklistpunt 10. Fryske beamme- en boskestrategy

Koarte titel fan de moasje Werplantplicht

De Steaten, yn gearkomste byinoar op 2 1 septimber 2022,
heard hawwende it berie;

konstatearjende dat
. as bosk of oare houtopstannen (singels, beamwàlen) kapt wurde, der meastal in

werplantplicht jildt neffens de wet en de provinsjale en gemeentlike regeljouwing;
. soks ek regelmjittich it gefal is by de oanlis fan nije ynfrastruktuerl;
. it yn in soad gefallen net mooglik is om op itselde plak beammen werom te plantsjen;

oeMagende dat
. kontrolearre wurde moat oft de nije oanplant goed oanslacht en sa net, dat dy

ferfongen wurdt troch nije oanplant;
. it werplantsjen binnen de grinzen fan de provinsje Fryslàn dien wurde moat;
. dat it kolleezje twa jier lyn nei eigen sizzen2 in goed oersjoch hie fan wër't kap plak fOn

hat, fan alle saken in dossier bestiet en der doe socht waard nei in manier om saken
ynsichtlik te meitsjen op in kaart, dy't mei tafersjoch en hanthavening dield wurde kin;

. dat de trochrintiid fan de dossiers meastentiids 4 oant 12 jier is, ynklusyf de kontróle oft
de beammen ek oanslein binne;

. de Steaten foar har kontrolearjende taak ferlet hawwe fan goede ynformaasje;

en geane oer ta de oarder fan de dei

MOASJE, eks kèst 3í R lemint fan oarder

1 Antwurdbrief DS op fragen GrienLinks oer werplant beammen, 31 maaie ZOZ2;
2 Antwurdbrief DS op fragen FNP oer beammekap, '15 septimber 2020.
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fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
. de Steaten perioadyk op de hichte te bringen fan hoefolle beammen op gr0n fan de

werplantplicht plante wurde, wèr't dy beammen plante wurde en hoe't dy oanslagge;


