
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 6 Bedrijfsvoering 
Onderwerp :  I 14 Capaciteit Soortenbeleid 
 

 

 
Toelichting: 
Toelichting: De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor soorten, deels omdat we steeds 
meer soorten in Fryslân mogen verwelkomen. Zo is onder meer de wolf gesignaleerd, wordt 
de populatie otters groter, hebben we veel inzet gepleegd op vogelgriep, vergt het nieuwe 
grutto aanvalsplan de nodige inzet en moet voor onder meer de bevers de wettelijke taak 
t.a.v. de actieve soortenbescherming nog worden opgepakt. Daarnaast hebben we ook te 
maken met invasieve exoten; soorten die door hun aanwezigheid of door de groei van hun 
populaties een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Al deze aandacht vergt steeds 
meer onvoorziene inzet van onze dienst, die met de huidige capaciteit ontoereikend is. 
Vandaar dat wij berekend hebben dat wij 2,5 FTE aanvullend aan capaciteit nodig hebben. 
Ten aanzien van uitvoering natuurpact moet worden gedacht aan de problematiek rondom 
de watercrassula op dit moment. Daarnaast spelen ook andere plantensoorten (Japanse 
Knoopskruid, Grote Waternavel) al een groot probleem in bepaalde natuurgebieden. Op dit 
moment ontbreekt het aan capaciteit om deze problematiek op te pakken. Het niet oppakken 
van dit soort knelpunten maakt dat het in de uitvoering op termijn meer gaat kosten. 
Hetzelfde geldt voor het beleidsdossier ganzen. Door extra in te zetten op onderzoeken van 
grasgroei, taxaties etc. kan een goede onderbouwing voor het nieuwe beleid worden 
gemaakt, waarbij wordt onderzocht om de huidige 10 mln. aan ganzenschade onderbouwd 
met onderzoeken en bijbehorende resultaten te verlagen. Omgevingszaken krijgt steeds 
meer vergunningaanvragen af te handelen. Dit betreffen bijv. ontheffingen voor 
steenmarters, opdracht voor damherten. 
 

 
 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel structureel € 240.000 uit het begrotingssaldo toe te voegen aan 
het capaciteitsbudget. 
 

 
 
 
 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

6 Bedrijfsvoering 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

 Begrotingssaldo -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 


