Beleidsoverzicht en doelstelling van de Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF)
Doelstelling
a. Het instant houden van de iep als soort in de provincie Fryslân en gemeente
Noordoostpolder. Dit wil de SIF gaan bewerkstellingen door het controleren,
saneren en het aan- en herplanten van iepen.
b. Het doen verrichten van alle verdere handelingen die met onder a genoemde
doelstelling verband houden, daaraan bij te kunnen dragen dan wel bevorderlijk
zijn van en of met betrekking tot ander soortige bomen c.q. boomsoorten.
Beleid
Organisatie
De Stichting Iepenwacht Fryslân, hierna genoemd als SIF, is in 2005 als collectief
opgericht door de vereniging van Friese gemeenten (VFG) om de iepziekte te
bestrijden en de iep als soort te laten behouden voor de provincie Fryslân, zie
ook doelstelling.
De SIF kan met recht een kleine niet bureaucratische organisatie genoemd
worden en bestaat uit een bestuur, projectbureau en een projectleider. De SIF
heeft de taken van projectbureau toegewezen aan Aequator Groen & Ruimte
die op haar beurt de taken heeft ondergebracht bij de projectleider de heer
Dam (DAM Groenadvies).
De deelnemende organisaties aan de SIF zijn gemeenten, provincie,
Rijkswaterstaat, Waterschap, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.
Daarmee is de SIF als collectief uniek in Nederland! Zie ook de website:
www.iepenwachtfryslan.nl
Bestuur
De SIF wordt vertegenwoordigd door een bestuur bestaande uit vijf leden, te
weten:
- De heer T. R. Piersma, voorzitter
- De heer J. Dijkstra, vice voorzitter
- De heer M. Speerstra, secretaris
- De heer R. Bos, penningmeester
- Mevrouw I. Groeneveld, lid
Het bestuur treed geheel onafhankelijk op en voert de functie uit op non-profit
basis los van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere
organisaties.

IEPENwacht

Financieel
Via de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende organisaties kan de SIF haar
basistaken uitvoeren welke betreft:
- Kosten projectbureau
- Saneringskosten
- Gegevensbeheer / automatisering
- PR en voorlichting
- Administratie
- Kennis en ontwikkeling
- Overige
Naast genoemde taken is er tevens een bedrag beschikbaar voor aanvulling c.q.
bijdrage in eventuele plantprojecten.
Een overzicht van de financiële zaken staat weergeven in de jaarlijks door de
deelnemers vastgestelde begroting en het jaarlijks door de accountant
vastgestelde jaarverslag.
Projecten
Naast de reguliere werkzaamheden voert de SIF ook projecten uit. Dit kunnen
herplantprojecten zijn maar ook onderzoeksprojecten naar het voorkomen en
of bestrijden van boomziekten. Ook houdt de SIF met regelmaat kennisdagen
waarin onderwerpen van uiteenlopende aard, mits verband hebben met de
doelstelling, kunnen worden behandeld voor de deelnemende organisaties.
De financiering van met name de herplantprojecten worden mede gedragen
door de provincie Fryslân, Waddenfonds en bijdragen van de deelnemende
organisaties en van de SIF zelf. Uniek aan deze plantprojecten is dat betrokken
particulieren mee kunnen participeren. Daarnaast worden ook scholen
betrokken bij het planten van bomen bijvoorbeeld tijdens de nationale
boomfeestdag.
Toekomst
De SIF kent langjarige overeenkomsten met haar deelnemers. Dit heeft alles te
maken met het feit dat het bestrijden van boomziekten en het behouden van de
resultaten gaan over langjarige perioden. Tevens geeft dit een duurzame
karakter aan de SIF. De eerste periode van 15 jaar is per 1 januari 2020
verlopen. Door de positieve resultaten en de succesvolle aanpak van het
bestrijden van de iepziekte heeft de SIF een voorstel gedaan aan haar
deelnemende organisaties om een nieuwe samenwerkingsperiode aan te gaan
voor de duur van 10 jaren. Daarmee kan de SIF haar taken blijven uitvoeren tot
en met 2029. In deze “verlengde” periode zal de SIF zich blijven inzetten om
iepziekte te gaan bestrijden maar tevens zich gaan inzetten om het gebied van
andere boomziekten en het planten van bomen. Door de succesvolle collectieve
aanpak is het mogelijk dat de SIF haar taken zal gaan verbreden. Er wordt
nagedacht over het collectief aanpakken van invasieve exoten en overige
boomziekten.
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