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Koarte titel fan de moasje Bettere greidefûgelbeskerming mei help drones

De Steaten, yn gearkomste byien op 24 juny 2020

heard hawwende de rieplachting;

konstatearjende dat

 Opjefte 4 fan de Untwerp-Omjouwingsfyzje ‘De romte diele’ as doel hat om de delgong 
fan soarten te kearen; 

 Nei oanlieding fan de tuskenevaluaasje Nota Greidefûgels 2014-2020 ôfsprutsen is dat 
der ekstra tafersjoch wêze sil yn it ramt fan de soarchplicht út de Wet natuerbeskerming;

 Yn 2019 de FUMO 400 oeren bestege hat oan kontrôle en administraasje, en yn 72 
besites sprutsen hat mei agrariërs of leanwurkers oer hoe’t dy rekken hâlde mei de 
nesten en pykjes fan greidefûgels;

oerwaagjend dat

 De fûgelwachters fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten (BFVW) in tige suksesfolle pilot 
útfierd hawwe troch drones yn te setten by de monitoring fan de greidefûgels, en der 
ferlet is fan mear drones en droneteams om yn te setten by it greidefûgelbehear yn 
Fryslân omdat dan op ien dei folle mear dien wurde kin;

 Der € 9 miljoen yn it greidefûgelbehear omgiet en dat op in effektive en doelmjittige wize
dien wurde moat

 Dat de teams ek ynset wurde kinne by it tafersjoch op de soarchplicht út de Wet 
natuerbeskerming troch de FUMO; 

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

 Te oerlizzen mei organisaasjes yn Fryslân nei it ferlet fan drones by greidfûgel- en/of 
natuerbehear

 Foar novimber 2020 oan Provinsjale Steaten in útstel foar te lizzen hoe’t mei help fan 
drones de behearsmonitoring troch it BFVW en it tafersjoch fan de FUMO op de 
beskerming fan greidefûgels en oare natueropjeften ferbettere wurde kin;
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