
 

 

 

 
 

1. OPENING, ingekomen stukken en mededelingen 

geen 

2. Actie en besluitenlijst vorige vergadering 

Alle acties zijn opgevolgd 

3. Actie en besluitenlijst huidige vergadering 

a. TOELICHTING Jan op informeel onderhoud met hr. Wouters inzake Onderzoek 

Reebeheer Terschelling (hierna te noemen: ORT). 

Jan legt uit hoe de uitnodiging tot stand is gekomen. Er was – gezien dit uiterst korte 

tijdsbestek – helaas geen gelegenheid om bestuursleden van onze Stichting te 

benaderen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Jan had – ondanks het korte 

tijdsbestek – toch moeten trachten bestuursleden te benaderen, dit mede gezien de 

communicatie-afspraken die er binnen het bestuur zijn gemaakt. Verder zijn de 

bestuursleden verbaasd over de wijze waarop alsnog kort met Jan is gesproken. 

Besluit: Unaniem zijn de bestuursleden van mening dat dit geen juiste gang van zaken 

is. De Stichting had immers ruim van te voren schriftelijk om een uitnodiging 

gevraagd. Hierop is geen reactie van het onderzoeksteam gekomen. Ook is het 

onbehoorlijk om iemand slechts enkele minuten de tijd te geven om op een afspraak 

te verschijnen. Bovendien is de geboden tijd om inhoudelijk overleg te voeren over 

het ORT niet als professioneel aan te merken.  

Actie Jan: Jan zegt toe een verslag van het gesprek op te stellen en dit verslag aan de 

bestuursleden toe te zenden.  

Ook zal Jan een conceptbrief aan de heer Wouters voorbereiden, waarin hij de 

mening van de stichting m.b.t. het concept ORT duidelijk aan zal geven. 

 

b. DISCUSSIE omtrent frictie-punten concept ORT: 

*De bestuursleden zijn van mening dat het eventueel vasthouden van de Provincie 

aan het huidige Faunabeheerplan t/m 2019 zeer waarschijnlijk wettelijk niet 

houdbaar is.  

*Jan is van mening dat de Stichting pas iets kan doen indien het rapport definitief 

vastgesteld is.  

*Vóór die tijd is het wenselijk om in de brief die Jan aan de voorzitter van de FBE zou 

schrijven te vermelden, dat wanneer de inhoud van het rapport de Stichting op 

bepaalde onderdelen aanleiding zou geven tot een afwijkende zienswijze, de FBE 

rekening kan houden met passende commentaren en eventuele maatregelen. Actie 
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*De Stichting blijft van mening dat tellingen in het leefgebied Terschelling minder 

relevant zijn en dat er andere wegen open staan om de wettelijke voorschriften te 

respecteren, maar toch tot een wat genuanceerder oordeel te komen voor wat 

betreft de conclusies uit de waarnemingen. 

 

c. PRESENTATIE REEBEHEERPLAN STICHTING (hierna te noemen: RBP). 

Actie: het is van belang is zo spoedig mogelijk het RPB per brief aan Staatsbosbeheer 

aan te bieden, met daarbij een datumvoorstel om dit plan mondeling toe te lichten. 

(Redactie brief: actie Roelan en Jan). 

 

d. W.v.t.t.k. en volgende vergadering 

Jan brengt dank over aan dhr. A. van Zwol 

 

e. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 


