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Geachte heer Mensink,
De FBE heeft u reeds eerder het rapport Reebeheer Terschelling en Ameland gegeven. Zij
heeft zelf goed kennis genomen van het rapport en geconcludeerd, dat reewildbeheerplannen voor Terschelling en Ameland pas gemaakt kunnen worden nadat de
Provincie in samenspraak met de terreinbeherende organisaties een reewild-beleidsplan
per eiland heeft vastgesteld. Het rapport van de heer Schoon kan daar mede als input
voor gebruikt worden.
De FBE heeft besloten het volgende advies aan de Provincie te geven:
De reikwijdte, diepgang en relevantie van het rapport van de heer Schoon inzake
reebeheer op de beide eilanden is van dien aard dat de FBE de Provincie adviseert om op
korte termijn met de TBO’s om de tafel te gaan. De FBE adviseert om de afdeling
wegbeheer van de beide gemeenten hierbij te betrekken. De uitkomsten van deze
besprekingen kunnen daarna met de beide WBE’s gedeeld worden. De FBE biedt de
Provincie aan om dit proces zodanig te faciliteren, dat
1. Op Terschelling voor 1 januari 2019 op basis van een reewild-beleidsplan desgewenst
een reewild-beheerplan is opgesteld. Het bereiken van draagvlak, gelet op de recente
publieke discussie over reebeheer op en rond dit eiland, zal de nodige tijd vragen,
vandaar deze termijn.
2. Op Ameland voor 1 juli a.s. het bovengenoemde proces om te komen tot een reewildbeleidsplan af te ronden, en vervolgens een reewild-beheerplan op te stellen omdat
het aantal aanrijdingen op Ameland boven het provinciaal gemiddelde is komen te
liggen. De FBE verwacht dat het bereiken van draagvlak hiervoor op Ameland binnen
de genoemde termijn bereikt kan worden.
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