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Koarte titel fan de moasje

Fundearringsskea - pealrot

De Steaten, yn gearkomste byien op de 24e fan Foarmoanne 2018,
heard hawwende de rieplachting;
oerwaagjend dat
a. De feangreideproblematyk net allinnich boeren treft mar alle bewenners fan de
feangreide, ek partikulieren dy't skea hawwe fan fundearringsskea nei pealrot troch
peilferleging;
b. Yn jannewaris 2015 in moasje CU, SP en FNP oannommen is weryn frege wurdt om
yn de utwurking fan de feangreidefisy per dielgebiet yn oparbeidzjen mei It Wetterskip en de belanghawwenden yn de streek de oplossing fan de fundearringsskea
yntegraal mei te nimmen ynklusyf de kosten en de baten;
c. Yn in brief fan maaie 2015 it kolleezje skriuwt oer oplossingsrjochtingen oangeande
de skea en dan mei namme it oprjochtsjen fan in funs;
d. Op 2 maart 2016 de fundearingskea yn it Otfieringsprogramma oandacht krijt yn ferskate projekten, weryn neffens sizzen fan it kolleezje mei it Wetterskip en de bewenners fan de kwetsbere hOzen gearwurke wurdt;
e. It foar PS op dit stuit net dudlik is wat de star) fan saken oangeande it Onderdiel fundearringsskea / pealrot is;
Der nei PS Of it feangreidegebiet sinjalen komme, b.g. fan Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland mar ek fan yndividuele bewenners dat der gjin faas-

je yn it underdiel fundearringsskea sitte soe;

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
a. Mei faasje wurk te meitsjen fan de taseine yntegrale oanpak fan de pealrotproblematyk yn ferskate relevante underdielen fan it feangreidebelied, dit ynklusyf de
maatskiplike en partikuliere kosten en baten;
b. Mei faasje wurk te meitsjen fan de taseine bettere skearegeling foar dupearren fan
de pealrot;
c. Oer de fuortgong fan de oanpak en resultaten tuskentiids oan PS te rapportearjen
foar de simmer fan 2018 en ape nij by de em n fan de pilotperioade wannear't PS,
oare oerheden en belutsen organisaasjes in definityf maatregelenpakket foar de
feangreide feststelle moatte;
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