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: Beantwurding skriftlike fragen FNP oer jabikskruswoartel en stikels

Achte hear Veenstra,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 19
augustus 2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynlieding
Sawol yn de simmer as yn de hjerst fan 2019 hat de FNP fragen steld oer de hanthavening
fan de Jabikskruswoartel-feroardering en de Stikelferoardering, dy't de bestriding fan dy
skealike planten regelje.

Ut waamimming troch de FNP en oaren docht bliken dat de jabikskrUswoartel en de stikels
har hieltyd mear ferspriede troch de provinsje. Troch lakse hanthavening en lakse
bestriding op de eigen perselen troch de Fryske oerheden, kinne de planten har fierder
Otwreidzje.

Se foarmje in gefaar foar melkfee en hynders, benammen as jabikskraswoartel en stikels
yn hea of kuil bedarje. GU017 boeren gripe derom nei de gifspuit om se Onskealik te
meitsjen, wat fansels streekrjocht yngiet tsjin it pro vinsjaal belied om natuerynklusyf
buorkjen te stimulearjen. Boppedat oerwoekerje se oare weardefolle planten en ferminderje
se dermei it bioferskaat.

De FNP fynt dat de Fryske oerheden de hanthavening serieus nimme moat en fynt it
teloarstellend dat de provinsje syn eigen regeljouwing net neikomt. De FNP fynt dat de
Fryske oerheden, de provinsje foarop, hjiryn in foarbyld weze moat.
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Ferwizings:
• Antwurdbrief DS op skriftlike fragen FNP, 5 novimber 2019;
• Antwurdbrief DS op skriftlike fragen FNP, 14 jannewaris 2020;
• Stikelferoardering 1951 (Distelverordening);
• Jabikskruswoartelferoardering provinsje Fryslan 2007 ('Jakobskruiskruidverordening)

Fraach 1:
Ut de ant wurden fan it Kolleezje op eardere fragen docht b//ken dat de FUMO respektivelik
de provinsje mar kwealik hanthavenet (allinne nei fragen of klachten). Is it Kolleezje it mei
de FNP iens dat in mear pro-aktive oanpak fan de Fryske oerheden nedich is om de
fersprieding fan dizze skealike planten tsjin te gean? Sa net, we' rom dan net?

Antwurd fraach 1:
Sa as wy yn us brief fan 5 novimber 2019, merkteken 01711248, oanjan hawwe, is de
omfang fan klachten/ fragen al jierren hiel lyts. Derom achtet DS it net needsaaklik om in
mear pro-aktive oanpak te stimulearjen.

Tagelyk hawwe wy yn it brief fan 16 jannewaris 2020, merkteken 01727372 ek oanjOn dat
wy ek te krijen hawwe mei it befoarderjen fan it bioferskaat. Foar in soad ynsekten binne dy
stikels en de jabikskruswoartel weardefolle planten, sa binne it tige wurdearre nektar- en
stomoalleveransiers12. Neist dat dy planten in boarne fan iten binne, wurde de planten ek
brat foar de fuortplanting; de larven libje derfan. Sa binne der sels in pear dy't hielendal op
de jabikskruswoartel spesjalisearre binne en dus folslein fan dy soarte ofhinklik binne.

Mei't guon belangen foarinoar oer komme kinne te stean, is it fan belang dat der goed oerlis
tusken ferskate belanghawwenden is. WY wolle graach de diskusje oer jabikskruswoartel
en stikels op de wurklist fan de tarieding fan it bioferskaatferbetterplan sette litte. By de
tarieding fan it bioferskaatferbetterplan geane ferskate belanghawwenden yn ferskate
omlopen mei-inoar yn petear. Dat biedt in mooglikheid om de ferskate
ynfrastruktuerorganen fan Fryslan mei inoar oerlizze te litten oer dat underwerp troch de
wei fan petearen oer behear (fan berms). Dy petearen binne krOsjaal by de diskusje oer it
fuortbestean fan de beide feroarderings der't Jo yn Jo ynlieding al nei ferwize.

1https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/vlinders-houden-van-distels#:—:text=Dis-
tels°/020worden°/020helaas°/020door%2Oveel,v1inders°/02C°/020bijen°/020en°/020andere/020insecten
2 https://www.vlinderstichting.nl/jakobskruiskruid-zes-vragen-zes-antwoorden/

- 2 / 4 - Ons kenmerk: 01792712

cu



provinsje fryslan <rd
provincie tryslan fio

Fraach 2:
Ek op eigen terreinen fan de Ftyske oerheden steane reinom stikels en jabikskritswoartel.
Hoewol't der yn guon gefallen by de plenning fan it meanen rekken holden wurdt, krije de
planten dochs yn in soad gefallen de kans am üt te siedzjen en har fierder oer de pro vinsje
te fersprieden nei Ian der't fee op weidet of dar't hea of kuil fan ofhelle wurdt. Neffens de
feroardering moat de rjochthawwende de planten fuort helje. Docht hy/sy dat net, dan folget
in boete.
Is it Kolleezje it mei de FNP lens dat it Onbesteanber is dat de Fryske oerheden beboete
wurde moatte foar it oertredzjen fan pro vinsjale feroarderingen? Fynt it Kolleezje ek dat/tin
foarbyldrol hat yn it neikommen fan de eigen feroarderingen? As dat net sa is, werom dan
net?

Antwurd fraach 2:
It is fansels net de bedoeling fan DS am mei-oerheden te beboetsjen. Derom is dat de leste
jierren ek net bard. As der in klacht/melding ynkomt dan sil der altyd yn oerlis gien wurde
mei mei-oerheden am dy problemen oan te pakken.

Sat wy yn Os brief fan 5 novimber 2019, merkteken 01711248, oanjan hawwe, meane wy
de bermen dert stikels en/of jabikskraswoartel groeie faker en as it grutte oantallen binne
helje wy de planten hielendal fuort. Deryn litte wy grif in foarbyldfunksje sjen. It soe mooglik
weze kinne am mear paswurk by it meanen/behearen fan provinsjale gran ta te passen.
Derby moat tocht wurde oan it mear yn fazen meanen, yn tiid likegoed as wat lokaasje
oanbelanget. Dat feroarsaket wol mear ferkearsoerlest op de provinsjale diken omdat se
der faker mei de meanmasine by lans moatte soene. Ek sille de kosten heger wezen.

Lykas ek al by fraach ien oanjan is, is de omfang fan klachten en meldings hiel lyts, derom
is der gjin reden am it meanbelied oan te passen.

Fraach 3:
Yn ant wurd op de eardere fragen fan de FNP, skreau it Kolleezje dat wizigingen yn de
regeljouwing yn oanrin ta de nije Omjouwingsferoardering (Cinder de nije Omjouwingswet)
dit jier noch net trochfierd wurde kinne, mar al wol taret wurde kinne. De FNP hat hjirfoar
earder in foarstel (foar de stikels) dien. De Omjouwingswet sil no nei alle gedachten pas in
jier letter, op 1 jannewaris 2022, yngean. Kin it Kolleezje tasizze dat yn it foarstel foar de
nije Omjouwings-feroardering dy't dan yngean sil, ek de ynhald fan de besteande
Jabikskruswoartel-feroardering en by-de-tiid-brochte regels oer de bestriding fan de stikels
opnaam wurde sille? As dat sa is, wannear kinne de Steaten it foarstel ferwachtsje? As
dat net sa is, werom dan net?

Antwurd fraach 3:
De leste sten fan saken is yndie dat de Omgevingswet en de derop basearre
Omgevingsverordening op 1 jannewaris 2022 yngean sille.
Mei de ynfiering fan de Omgevingswet wurdt it stellen fan regels oer it fysike
libbensfermidden gans oars. Der komt in em n oan de mannichte fan provinsjale
feroarderings foar it fysike libbensfermidden: de miljeuferoardering, de wetterferoarderings,
de Ontgraningsferoardering, de romtlike feroardering, de natuerferoarderings, ferskate
feroarderings oer lanskip, diken, loftfeart, ensfh. Al dy feroarderings wurde troch mar ien
feroardering ferfongen: de omjouwingsferoardering.
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Yn it plan fan oanpak foar it opstellen fan de omjouwingsferoardering is ek opnommen om
te besjen oft de stikel- en jabikskruswoartelferoardering yn de omjouwingsferoardering
opnommen wurde moatte en as dat sa is, oft de ynhald fan dy feroarderings noch oanpast
wurde moat (beliedsynhaldlike evaluaasje).

De planning is foarearst dat it Ontwerp fan de omjouwingsferoardering yn 'e maitiid fan 2021
oan DS foar feststellen oanbean wurde sil en oan PS foar it definityf feststellen yn de iere
hjerst fan 2021.

By it opstellen fan de Nota biodiversiteitsherstelplan sille der wiidweidich petearen mei
eksterne partijen fierd wurde. Lykas by de beantwurding fan fraach ien al oanjun is, sketst
dat in better byld fan hoe't wy mei de Fryske omjouwing omgean wolle. As dit Onderwerp
der op it aljemint komt, dan kin dat by it herfoarmingstrajekt nei de Omgevingswet
meinom men wurde.

Wy ferwachtsje dat wy jimme hjirmei foldwaande ynformearre hawwe.

Mei heechachting,

DeputearlA Steaten fan Fryslan,

drs. A.A Brok, foarsitter

ersma, MBA MOM, sekretaris
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