Memo van de gedeputeerde
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Datum

Kennismakingsetentje PS met Faunabeheereenheid

10 juli 2017
Documentnummer
4212089
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik graag een vertegenwoordiger per fractie uitnodigen voor
een nadere kennismaking met het recent nieuw samengestelde bestuur van de
Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE). Dit zal plaatsvinden aan de hand van
een gezamenlijk etentje op woensdagavond 11 oktober om 18.00 uur bij restaurant
Croy (overzijde provinciehuis).

Kopie aan

Erik van Herk
Arno Teunissen
Van

Johan van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54
Eind 2016 hebben uw Staten bij de behandeling van de Verordening
Email
natuurbescherming diverse moties aangenomen die tot doel hadden om te komen
jvdhout@brabant.nl
tot een breed en evenwichtig uit alle maatschappelijke geledingen samengesteld
Bijlage(n)
bestuur van de FBE.
Op 13 juni hebben GS ingestemd met het voorstel van de FBE over de verbrede
bestuurssamenstelling en waarover u inmiddels via een Statenmededeling bent
geïnformeerd. Daarin bent u ook geïnformeerd over het nieuw vastgestelde
faunabeleid waarbij een aantal vertegenwoordigers uit uw Staten nauw betrokken zijn
geweest en over de vaststelling van het daarop gebaseerde nieuwe Faunabeheerplan
van de FBE.

Kortom, er is in de afgelopen periode hard gewerkt door zowel de FBE als de
provincie met betrokkenheid van uw Staten om het faunabeheer te actualiseren en te
laten voldoen aan de nieuwe Wet en Verordening natuurbescherming die met ingang
van dit jaar van kracht zijn geworden.
Om deze mijlpaal te vieren en het nieuwe FBE-bestuursleden met elkaar en met u
nader kennis te laten maken nodig ik u uit voor de kennismakingsbijeenkomst. Om
praktische redenen verzoek ik u daarvoor één vertegenwoordiger per fractie af te
vaardigen.
Graag ontvang ik een bericht van deelname uiterlijk 15 september i.v.m. de
reservering van de catering.

Met vriendelijke groeten,
Johan van den Hout.
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