MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 5
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Dieren moet je beschermen, niet doden.
Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

Constaterende dat:
● er in de Oostvaardersplassen konikpaarden in een vangkraal worden gehouden, waaronder ook
drachtige dieren;
● de slacht van 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen is aangekondigd door Staatsbosbeheer;
● Staatsbosbeheer niet alleen de jacht op de edelherten zal heropenen na de bronsttijd, maar ook zal
starten met de jacht op heckrunderen;
● het college verantwoordelijk is voor het toezien op de uitvoering van het beheer van de grote grazers
door Staatsbosbeheer;
● Heckrunderen en konikpaarden vallen onder artikel 1.11 van de wet natuurbescherming, wat inhoudt
dat handelingen die nadelige gevolgen voor o.a. in het wild levende dieren veroorzaken, achterwege
moeten worden gelaten, danwel dat er noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen om die
nadelige gevolgen te voorkomen;
● het slachten en bejagen dieren gezien kan worden als nadelig gevolg, niet alleen voor de dieren die
dit met de dood bekopen, maar ook de dieren die achterblijven;
● er alternatieven zijn die dit leed kunnen voorkomen;
Van mening dat:
● de konikpaarden onacceptabel veel leed wordt aangedaan door deze dieren op te sluiten in de
vangkraal en te scheiden van hun soortgenoten buiten het hek, te chippen, op transport te plaatsen
om vervolgens in het slachthuis gedood en geslacht te worden;
● het verwerpelijk is om drachtige dieren te slachten;
● het niet in het belang van de heckrunderen is om afgeschoten te worden, maar dat deze dieren rust,
ruimte en beschutting nodig hebben;

□

□

Spreken uit
Verzoeken het college / X Dragen het college op /
● Staatsbosbeheer de opdracht te geven geen dieren te doden, maar om zorg te dragen voor de dieren
en het gebied evenredig aan de groei van de populatie te vergroten, waarbij de openstelling van de
bosrandgebieden de hoogste prioriteit heeft.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de Dieren
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De motie is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

