PROVINCIE

FLEVOLAND

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fleyoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffife

Onderwerp: Wat doen we met bijvoeren?

/

Agendapunt: 10
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 januari 2019

Constaterende dat:
Constaterende dat:

- Er in 2018 een motie is aangenomen over bijvoeren van de grote grazers als dit noodzakelijk is.

Overwegende dat:
- De motie zo algemeen is dat zij vragen oproept bij statenleden en betrokkenen;
- dit l e is bestempeld als een overgangsjaar;
- de winterse omstandigheden invloed hebben op het welzijn van de grote grazers;
- onduidelijk is hoe de conditiescore van de grote grazers wordt vastgesteld, of de gebruikte methodiek
dezelfde is als voorheen en of de score ook onafhankelijk wordt vastgesteld;
- onduidelijk is hoe belangengroepen en externe deskundigen hierbij worden betrokken;
- Met name onduidelijkheid bestaat rondom de conditie van de heckrunderen,

• Verzoeken het college / S ' Dragen het college op / • Spreken uit
- Duidelijkheid te verschaffen aan alle statenleden en betrokkenen over bovenstaande overwegingen;
- aan te geven of en hoe de belangengroepen en externe deskundigen hierbij worden betrokken;
- aan te geven of en wanneer In ieder geval de heckrunderen worden bijgevoerd,
en gaan over tot de orde van de dag.
en gaan over tot de orde van de dag.
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Naam initiatiefnemer: C. Jansen (PW)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:

Aangenomen

Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
^

Kost

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen

