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Underwerp : Beântwurding skriftlike fragen oer de stienmurd

Achte hear Bijlsma,

Jo skriftlike fragen op grûn fan artikel 39 fan it Reglement van Orde, ynkommen op 11 febre
waris 2014, beântwurdzje wy als folget.

Vraag 1:
Hat It kolleezje sicht op de omfang fan It probleem en wêr’t dat spilet yn de provinsje Frys
lân?
Anwurd fraach 1:
Ja. Yn 2009 hat de provinsje, yn gearwurking mei de Fryske gemeenten it “Meldpunt vleer
muizen en steenmarters” ynsteld. De mjittings fan dit meldpunt toane oan dat der 30-35 it
jier oan foarfallen fan skea yn hiel Fryslân, dy’t dCidlik oan de stienmurd ta te skriuwen binne.
Kearngebiet is en bliuwt de trijehoek Drachten, Heerenveen, Oosterwolde. Dit strookt mei it
foarkarsgebiet fan de stienmurd, dy’t as biotoop lytsskalich kultuerlânskip preferearret.

Vraag 2:
Is It kolleezje bekend mei It fasilitearjen troch sommige gemeenten fan maatregels om de
stienmurdyn hüzen tsjin te gean?

Antwoord vraag 2:
Nee, it is ûs net bekend dat Fryske gemeenten selsstannich fasilitearende maatregels treffe
om stienmurd-oerlôst yn hûzen tsjin te gean. wol jout de gemeente Smellingerlân, dêr’t de
measte skea foarfalt, oan dat It in goede ôfstimming mei it “Meldpunt vleermuizen en steen
marters” hat. De gemeente ferwiist op harren webside en yn kontakten mei burgers nei it
meldpunt.
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Vraag 3:
Yn de provinsje Drinte is It doel om in skeafûns yn It libben te roppen; is it kolleezje hjirmei
bekend en hoe tinkt It kolleezje der oer om yn Fryslân ek sa’n skeafûns op te rjochtsjen?
Antwoord vraag 3:
Nee. Nei by de provinsje Drinte ynformearre te hawwen, docht bliken dat dizze provinsje net
fan doel is om in skeafûns op te rjochtsjen. In oantal Drintse gemeenten mei betreklik folie
foarfallen fan skea hat in “beheerplan Steenmarter” opsteld, sadat op grûn fan art. 68 Flora &
Faunawet bestriding fan skea mooglik is. Wetlik sjoen, hawwe de gemeenten de ferantwurd
likheid foar ôfhanneling fan klachten en meldings fan oerlôst troch stienmurds binnen de be
boude kom, dêr’t de measte foarfallen fan skea foarkomme.
It Fryske meldpunt ûndersiket nei in melding de situwaasje ter plaatse en advisearret de eig
ner, of bewenner op hokker wize it bêst te hanneljen is en jout foarljochting. Mei dêrtroch is it
oantal foarfallen fan skea yn Fryslân de ôfrûne jierren net of amper omheech gien en bliuwt
stabyl. Wy sizze jim ta dat wy yn oerlis mei û.o. provinsje Drinte bliuwe om sanedich mei
inoar op te lûken. Dit om, by in fierder geande stiging fan it oantal meldings, de moogelikhe
den foar prefinsje en bestride yn oerlis mei gemeenten fierder te bringen, of troch mooglik
gear te wurkjen oangeande it Fryske meldpunt.

Mei nu achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

J.A.
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den Berg, sekretaris
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