
Mededeling 

Onderwerp 
Statenmiddag Oostvaardersplassen 26 maart 2014 

Doel van deze mededeling: 

. Uw staten nader te informeren over de opzet van de Statenmiddag Oostvaar
dersplassen van 26 maart 2014. 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 5 februan heb ik de volgende mededeling aan u gedaan: 
Mededeling beeldvormend gesprek Oostvaardersplassen. 
• Ik wil graag een statenmiddag organiseren waarin ik u wil laten informeren 

over de voorgaande twee punten. 
• /^ijn voorstel is om dit op locatie in de Oostvaardersplassen te doen. 
• De middag wil ik benutten om vragen die bij u leven te laten beantwoorden. 
• Graag ontvang ik dan binnen zeven dagen (alle) vragen van u die bij u leven 

over de Oostvaardersplassen en in het bijzonder gericht top het Natura 
2000-beheerplan en het beheer van de Grote Grazers, /^ijn ambtenaren zul
len in samenwerking met Staatsbosbeheer en het ministerie van EZ een pro
gramma maken gericht op het beantwoorden van uw vragen. 

Deze mededeling heeft u positief ontvangen. 
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Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

Inleiding: 
De provinciale rol ten aanzien van de financiering van het natuurbeleid is afgelo
pen januari veranderd. Op korte termijn wordt het ontwerp-Natura 2000-
beheerplan aan de stuurgroep voorgelegd. Binnen uw Staten is grote behoefte om 
met name op de dossiers van de Oostvaardersplassen kennis te delen en bestuur
lijke randvoorwaarden te definiëren. 

Mededeling: 
Op 26 maart vindt van 14.00 tot 17.30 in het Buitencentrum Oostvaardersplassen 
(Kitsweg 1) de statenmiddag plaats. U bent vanaf 13.45 welkom. Tijdens deze 
beeldvormende middag wordt u geïnformeerd over de verschillende dossiers, dit 
op basis van de door U gestelde vragen. Bijgesloten treft u aan: 
1. Het programma van de Statenmiddag 
2. Een overzicht van betrokken partijen bij het tot stand komen van het Natura 

2000-beheerplan. 
3. De antwoorden op de door u voor deze middag gestelde vragen. 

Door vier partijen zijn bij elkaar 74 vragen gesteld. Zowel proces georiënteerde 
vragen als inhoudelijke vragen. Om binnen de beschikbare tijd invulling te geven 
aan de bij uw staten levende behoefte, heb ik ingezet op presentaties en het 
dialoog met de verantwoordelijke organisaties. Hiermee biedt ik u een pro
gramma aan dat inzicht geeft in de formele kaders en feiten vanuit de proces 
verantwoordelijke organisaties en een belangrijk deel van de gestelde vragen 
beantwoord. In het programma rest daarmee geen ruimte meer voor eventuele 
andere sprekers. Ik heb u gevraagd met een voorstel voor eventuele sprekers te 
komen. Ik ga er vanuit dat u op basis van voorgaande begrip heeft dat deze 
sprekers niet in het programma zijn opgenomen. 

Het vervolg 

In de commissievergadering van 2 april staat een opiniërende ronde geagendeerd 
met betrekking tot de randvoorwaarden die u aan Gedeputeerde Staten wilt 
meegeven om in te kunnen stemmen met het ontwerp-Natura 2000-beheerplan. 
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Ter inzage in de leeskamer 

nvt 

Verdere informatie 

AAet Staatsbosbeheer heb ik afgesproken dat indien fracties daar behoefte aan hebben, zij welkom 
zijn in de Oostvaardersplassen voor een nadere inhoudelijke toelichting op het aldaar door Staats
bosbeheer gevoerde beheer. 
Daarnaast is het mogelijk dat u of wij gezamenlijk een vervolgbijeenkomst organiseren waar juist 
het maatschappelijk geluid het podium krijgt. 



Bijlage 1 - Het programma van de statenmiddag 
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Inloop 13.45 

Welkom 14.00 Doel van de middag 

VerantwoordeUj kheden rol/positie/verantwoordelijkheid bestuursorganen via interview 's vertegenwoor
digers Rijk, provincie, gemeente en Staatsbosbeheer. 

|y | ;ageff i i |Si | i | i | | | | i i^^ 

Natura 2000 en Natura 2000-
beheerplan 14.30 inleiding wat is N2000, waarom N2000 beheerplan, proces N2000 beheerplan en 

;imaatregeleniN2000ibeheerplan 

Igragegilllil^^BïlilBiiH 
Dagelijks Beheer 15.00 inleiding wat is beheerfilosofie, hoe staat het met ontwikkeling biodiversiteit, 

toekomstagenda 
lyragenlIIIIIH^^ 

!R3i:z<.' 15.30 i ! « f f j e 3 H I | i l i i i i ^ ^ ^ B i l l i l l ! 
Met bolderkar veld in 15.45 bij slecht weer blijven we binnen 

ÏIGMO 16.15 ICMO beleid vragen en toelichting 

Vroeg reactief beheer 16.45 protocol, hoe gaat het in de praktijk, kadavers 
Terug rit 17.00 
Afsluiting 17.15 Laatste vragen 

17.30 ! e i n S | i i | l i | | « ^ 

Vanwege het bezoek aan het veld adviseren wij u om warme kleding en stevig schoeisel aan te 
trekken. 
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Bijlage 2 - Overzicht procedure en betrokken organisaties 

Bij het totstandkomen van het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen is gebruik 
gemaakt van de inbreng van een projectteam, stuurgroep, klankbordgroep, adviesbureaus en diver
se expertgroepen. In deze bijlage wordt beschreven welke rol elk van deze groepen gespeeld heeft 
bij het totstandkomen van het beheerplan. 

Proiectteam 
Het beheerplan voor de Oostvaardersplassen is geschreven door een projectteam dat bestond uit 
medewerkers van Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer. Het projectteam heeft ook het 
proces van totstandkoming van het plan georganiseerd. 

Stuurgroep 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het beheerplan. Daarnaast is de stuur
groep verantwoordelijk voor het nemen van besluiten op bestuurlijk niveau. De stuurgroep heeft in 
een eerste stadium (van 20009-2011) gefunctioneerd op MT niveau en is in een later stadium (in 
2012) op bestuurlijk niveau gekomen. 

De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van: 
• Ministerie van EL&I - Directie Regionale Zaken 
• Provincie Flevoland 
• Waterschap Zuiderzeeland (tweede stadium) 
• Staatsbosbeheer 

Klankbordgroep 
Bij het tot stand komen van het beheerplan is een klankbordgroep nauw betrokken geweest. Er zijn 
zes klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd, op 6 oktober 2010, 23 november 2010, 19 april 
2011, 30 juni 2011, 28 november 2011 en 22 maart 2012. In deze bijeenkomsten werd de stand van 
zaken besproken en werd de inhoud van het beheerplan voorgelegd. De klankbordgroepleden heb
ben vooral meegedacht en commentaar geleverd vanuit de achtergrond van de organisatie waar
voor zij aan tafel zaten. Daarmee leverden de klankbordgroepleden een bijdrage aan de kwaliteit 
van het beheerplan en het draagvlak. 

De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van: 
Lid Organisatie 

Dzsingisz Gabor voorzitter 
IJsbrand Zwart Provincie Flevoland 
Ton Eggenhuizen Gemeente Almere 
Arjan van der Veen Gemeente Lelystad 
Wouter ledema Rijkswaterstaat 
Erik Deiman Waterschap Zuiderzeeland 
Herman van der Werf Kamer van Koophandel 
Rob Gremmen ANWB 
Harm Schoten Vogelbescherming 
Robert Atkins Natuur en Milieu Flevoland 
Wim Kleefstra Vogelwacht Zuidelijk Flevoland 
Jasper van der Horst LTO 
René de Vries Ministerie EZ/ DRZ 
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Adviesbureaus 
De beoordeling van het effect van de huidige activiteiten op de Natura 2000-doelstellingen is uitge
voerd door twee adviesbureaus: Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek en Bureau Waarden
burg. 

Expertbijeenkomsten 
Voor expertise op het gebied van ecologie en voor specialistische gebiedskennis heeft het project
team een beroep gedaan op externe specialisten. Er zijn verschillende expertbijeenkomsten geor
ganiseerd, waarbij specialisten inbreng hebben geleverd voor het beheerplan in de vorm van 'ex
pert judgement'. Daarnaast is een aantal experts afzonderlijk geraadpleegd. Zie onderstaande 
tabel voor een overzicht van de thema's en de geraadpleegde experts. 

Expert Organisatie Thema: 

Ecologie 

Thema: 

Maatregelen 

Thema: 

Externe 

effecten 

Thema: 

Water 

Thema: 

Monitoring & 

evaluatie 

Menno Bart van 

Eerden 

Rijkswaterstaat X X 

Hans Drost Rijkswaterstaat X X 

Perry Cornelissen Rijkswaterstaat X X 

Maarten Platteeuw Rijkswaterstaat X X 

Koos Hartnack Rijkswaterstaat X X 

Wouter ledema Rijkswaterstaat X X X X X 

Nico Beemster Altenburg&Wymenga X X X X 

Ron van den Hut Altenburg&Wymenga X X X 

llsbrand Zv^art Provincie Flevoland X X X 

André van den berg Provincie Flevoland X X X 

Age Hellingwerf Provincie Flevoland X X 

Nicolaï Bolt Provincie Flevoland X X 

Rei na Groen Provincie Flevoland X 

Jasja Dekker Staatsbosbeheer X 

T. Beckers Hoogleraar Vr i jet i jdweten-

schappen 

X 

H. Eijsackers Hoogleraar Dierecologie X 

Theo Boudev/ijn Bureau Waardenburg X 

Jan van der Winden Bureau Waardenburg X X 

Marti jn Hokken Waterschap Zuiderzeeland X X X 

Erik Deiman Waterschap 

Zuiderzeeland 

X X X X 

Harry Bouwhuis Waterschap Zuiderzeeland X X X X 

Frans Vera Staatsbosbeheer X X X X 

Jan Griekspoor Staatsbosbeheer X X 

Rogier Kuil Dienst Landelijk Gebied X X X X X 

Harm Jansen Dienst Landelijk Gebied X X X X X 



iSubiondf^rwi^ri] 
Ste Iter 
vraag 

1 EZ Matuta 7000 TZ is emdvetantwoordel i jk vooi l iet behalen vrfn de Futopese doelet i . Volgens een oveigangsbepal ing in de nicuv.c Natuurwet b l i j f t 17. 
e ind-verantwoordel i jk voor he t Natura 2000-beheerplan gedurende de eerste beheerp lanper iode (= komende 6 jaar ) . 

2 Grote Grazers: Vanuit het d ierenwelz i jn vraagstuk is EZ in h e t kader van de w e t d ie renwe lz i j n e indveran twoorde l i j k voor het we lz i jn van de grote 
grazers, 

3 SBB Staatsbosbeheer is verantwoordel i jk voor het dagel i jks beheer. 

4 Provincie Wordt de provincie per 1 januar i 2015 bevoegd gezag voor het beheer van de Oostvaardersplassen (inclusief grote grazers) als gevolg van het 
Natuurakkoord? 

SGP De provincie wordt verantwoordel i jk voor het u i tvoeren van de Natura ZOOO-beheeiplanmaatregelen. Dit op basis van de f inancië le midde len die z i j 
van het Rijk daartoe k r i jg t . Er wordt geen provinciaal geld ingezet. 

S De provincie is conform het natuurakkoord verantwoorde l i j k voor het toekennen van de beheervergoeding voor he t dageli jks beheer zoals geregeld 
in het subsidiestelsel Natuur en Landschap. 

6 de provincie ste l t in samenspraak met de ter re inbeheer de kader op voor de behalen van EHS opgave. Deze kaders z i jn vastgelegd in de Wezenl i jke 
kenmerken en Waarden en het Natuurbeheerplan. 

7 proces Welke beleidsmaatregelen z i j n nodig o m de instandhoudingsdoelen voor de natuurwaarden te bereiken of te handhaven? SGP Het beleidskader voor de Natura 2000-instandhoudingsdoelen is he t Natura 2000-program ma waarvan het Natura 2000 beheerplan voor de 
Oostvaardersplassen een u i twerk ing is. In die zin is he t Natura 2000-beheerplan, me t daar in opgenomen de beheersmaatregelen, aan te merken als 
de beleidsmaatregel die nodig is om de instandhoudingsdoelen le bereiken of te handhaven. 

6 inhoud Is e r onder7oek ver r ich t naar het e f fec t van de grote grazers op de HaturaZOOO instandhoudingsdoelstell ingen? SGP Ja, d i t is in het kader van he t opstel len van het Natura 2000-beheerplan gedaan en word t u i tgebre id in he t beheerplan beschreven. 

9 Zo j a , wa t z i jn de belangri jkste conclusies? SGP De grote grazers spelen een belangri jke rol voor het real iseren van de instandhoudingsdoelen en z i j n in fe i te "onmisbaar" voor he t beheer van he t 
gebied. 

10 Zo nee, waarom niet? SGP nvt 

11 Wat z i jn de belangri jkste u i tkomsten van de analyse van enerzi jds de huidige s i tuat ie en het bestaand gebruik ( in én om het gebied) en anderzijds 
de doelen van NaturaZOOO? 

SGP Uit de ui tgevoerde effectenanalyse en nadere ef fectanalyse bestaand gebruik die z i j n u i tgevoerd in he t kader van het Natura ZOOO-beheerplan 
volgt dat het bestaand gebruik geen signi f icante negat ieve e f f ec ten hee f t op he t behalen van de instandhoudingsdoelen. 
Voor het behalen van de instandhoudingsdoelen z i j n maatregelen in he t gebied noodzakel i jk en een beperkt aantal maatregelen rondom het gebied 
wensel i jk . 

n Welke beheermaatregelen z i j n nodig om de instandhoudingsdoelen voor de natuurwaarden te bereiken of te handhaven? SGP De beheersmaatregelen z i j n : moerasreset, aanleg vispassages, vernat t ing dee l van grazig gebied, verondiepen van plassen langs het 
Oostvaardersbos en graven poelen waarin onbegraasde e i landen, in t roduc t ie van n ieuwe prooid ieren (k ieuwpootkreef t jes en Noordse woelmuis) . 
Daarnaast word t aanbevolen om le bek i jken wat haalbaar is voor de real isat ie van geschikt foerageergebieden bu i ten de Oostvaardersplassen. 

13 Ui t onderzoek door Wi l lem van Manen (SOVGH-rapport 2013/30) b l i j k t dat , als gevolg van de grote grazers, aantal len en soorten broedvogels sterk 
achteru i t z i jn gegaan. Kunnen w i j h ie ru i t concluderen dat de grote grazers schadeli jk z i jn voor (een deel van) de instandhoudingsdoelstell ingen? 

SGP Hee, op basis van Van Manen (Sovon-rapport 2013/30 "Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997-2012") kan n iet geconcludeerd 
worden dat grote grazers schadeli jk z i jn voor de inslandhoudingsdoelen. De conclusie van van Manen be t re f t andere vogelsoorten dan de 
instandhoudingssoorten. 

14 Het nieuwe Natura 2000 beheerplan is gebaseerd op bet watermanagementp lan waar in hoofdstuk 4 van het conceptbeheerplan versie 2012 aan 
gerefereerd word t . 

SGP Nee, het Natura 2000-beheerplan is gebaseerd op het Aanwijz ingsbeslui t Natura 2000 voor de Oostvaardersplassen. Hoofdstuk 4 van het Natura 2000 
beheerplan beschr i j f t de bestaande beleidskaders waaronder de Kader r ich t l i jn wa te r . 

15 Kunt u aangeven wat he t perspect ief is voor de Natura 2000-soorlen in Oostvaardersplassen na invoering van de " rese t " van het systeem door 
act ieve droogval. 

SGP Het perspectief van de moerasreset door act ieve droogval is dat na her inundat ie een sterke toename van aantal len moerasvogelsoorten (waaronder 
de meeste Natura 2000-soorten| zal plaatsvinden. Door in t roduct ie van een meer dynamisch pei lbeheer zal de moerasvegetat ie voor lange t i j d op 
orde bl i jven met hoger eaantal len moerasvogels als resul taat . 

16 Hoe kunnen w i j ervan verzekerd z i jn da t d i t n ie t al leen een exper iment is maar werke l i j k aantoonbaar e f fec t zal resulteren voor de bedreigde 
soor ten. 

SGP De Natura 2000-maatregelen z i jn geen exper iment . De maatregel voor de reset van he t moeras is gebaseerd op vergel i jkbare ingrepen eind ja ren 
tacht ig en begin ja ren negent ig in de Oostvaardersplassen. Ook in een aantal moerasgebieden elders in de were ld z i jn vergel i jkbare e f f ec ten 
waargenomen. De maatregel is met behulp van diverse deskundigen en op basis van ( in ter )nat ionale l i t e ra tuur geformuleerd . De beoogde 
resultaten en mogel i jke risico's z i jn in een second-opinion beoordeeld door Sovon, met als ortderdeel consul tat ie van een aantal In ternat ionale 
deskundigen. 

17 procedure Hoe verhoudt de afname van de b iodivers i te i t z ich onder meer t o t de Europese subsidie die ju is t is bedoeld ter bevordering van de biodiversi te i t in 
de Oostvaardersplassen? 

SGP Van Europese subsidie ter bevordering van b iod ivers i te i t i n de Oostvaardersplassen is geen sprake. 

18 Hoe word t de u i tvoer ing van het beheerplan gemoni tord en gefinancierd? SGP Monitor ing van resul taten, gerelateerd aan de instandhoudingsdoelen en van de voortgang van de beheersmaatregelen, is beschreven in he t 
beheerplan. Monitor ing van he t beheerplan en ( landel i jke) resul taten z i j n gekoppeld aan per iodieke rapportages van m in . EZ en de EU-commissie. 
De ui tvoer ing van het beheerplan, maatregelen en moni tor ing v ind t plaats op basis van de gedecentral iseerde Rijksgelden voor natuurbeheer 
(Natuurakkoord). 

20 CMO Wat IS het standpunt van EZ over toestaan van beheer dat a f w i j k t van ICMOZ wat een groot deel van PS nu wi l (aantal len beperken, bi jvoeren, ant i 
conceptie)? 

PvdD Het formele antwoord hierop staat geformuleerd in de br ie f van de Tweede Kamer, vergader jaar 2012-2013, 32 563, nr. 29. Waarm de 
staatssecretans het gevoerde ICMO beleid onderschr i j f t . 

Zl Zowel in de Wet d ie ren als in de Flora- en faunawet is een zorgpl icht opgenomen ten aanzien van het d ie renwelz i jn . Onder welke wet val len de 
grote grazers in de Oostvaardersplassen? 

SGP De wet dieren is nog n iet van kracht. Ar t ike l 2 van de f lora en faunawet heef t bet rekk ing op in het wi ld levend inheemse d ie ren . Hieronder val len 
de ede lher ten. Verwezen word t naar de uitspraak van de rechter in hoger beroep kor t geding 
h t tp : / /u i tspraken. rech tspraak .n l / inz iend ocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ9246 

22 Hoe verhoudt de zorgpl icht in deze w e t t e n zich to t het onnodig l i jden van de grote grazers in de Oostvaardersplassen? SGP Het begrip onnodig le iden komt u i t ICMO 2. Het bele id is erop ger icht onnodig le iden van grote grazers in de Oostvaardersplassen te voorkomen. 

23 Met act ief beheer van d ieren in de Oostvaardersplassen zou veel d ierenleed bespaard worden. Bovendien kan he t vlees worden gebruikt c .q . 
verkocht , kan er draagkracht ontstaan en kunnen de diverse soorten p lanten en d ieren beter worden beschermd. Bent u het met de SGP eens dat, 
u i t het oogpunt van rentmeesterschap en d ie renwe lz i j n , he t veel verstar>diger is om de grote grazers act ief te beheren? 

SGP Dit be t re f t een opiniërende vraag die geen onderdeel is van deze beeldvormende b i jeenkomst 

24 Waarom worden de d ieren in de Oostvaardersplassen n iet benaderd als gehouden d ieren met een oormerk? CU Zie uitspraak van de rechter zoals aangegeven in vraag 21 



25 Waarom worden kadavers afgevoerd? Men wi l he t de natuur toch z i jn gang laten gaan? CU Edelherten bl i jven l iggen, tenz i j deze d icht in de buur t van wandelpaden l iggen. Heckrund en Konik kadaveren worden ve rw i jde rd u i l gevoel van 
nabuurschap naar omliggende bedr i jven. 

26 managementplan Is er een plan om bi jvoorbeeld de heckrunderen u i t het gebied te verwi jderen? 50 plus Nee, dat is geen deel van het huidige beleid en beheer. 

27 Hoe gaat u t o t een lagere (bevolkings)dichtheid van de kuddes grote grazers komen 50 plus Dit is geen doel van huidig beleid en beheer. In ICMO 1 is d i t we l voorz ien. De populat ies van alle dr ie de soorten is de afgelopen twee jaar fors 
gedaald. Ook worden er per hinde minder kalven geboren. 

28 Wat is de status van het Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011 - 2015? SGP Def in i t ie f . Elk jaar worden in december op basis van de evaluat ie van het voorgaande jaar aanscherpingen doorgevoerd. 

29 Wordt he t Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011 - 2015 aangepast aan het nieuwe beheerplan? SGP Staatsbosbeheer hee f l de wens om na vaststel l ing van he t Natura 2000-beheerplan deze op t e r m i j n te in tegreren met het managementplan. Ode 
Natuurbeschermingswet kent een bepaling die d i t ook mogel i jk maken. 

30 Welke maatregelen worden genomen om het d ie renwelz i jn voor de grote grazers te verbeteren? SGP ICMOZ heef t een pakket aan maatregelen voorgesteld d ie door Staatsbosbeheer z i j n overgenomen, de belangr i jkste z i j n : Aanleg van 1 .SOOm 
schui l r ichel ; toevoeging 150 ha bosgebied als w in te rbeschu l t ing ; intensieve moni tor ing van de condi t ie van de ind iv iduele d ieren in combinat ie met 
moni tor ing van hoeveelheid voedsel, beschutt ing en weer . Invoering van het vroeg react ief beheer is bedoel t om onnodig t i jden te voorkomen 

31 Wat z i jn de kosten d ie gemoeid gaan met het schieten van d ieren, het opru imen van de kadavers en alle arxlere hiermee samenhangende kosten? SGP Deze vraag kan de provincie niet beantwoorden. 

32 Overdracht grote grazers Is het b i j het minister ie bekend dat een groot deel van PS van Flevoland, misschien wel een meerderheid, een tegengesteld standpunt heet t aan 
dat van de 2eKamer en de Staatssecretaris? 

PvdD Deze vraag kan de provincie niet beantwoorden. 

33 Is het b i j he t minister ie bekend dat een groot deel van PS van Flevoland graag he t beheer, met name het beheer over de grazers, over wi l nemen 
en daarvoor GS onder druk zet? 

PvdD Deze vraag kan de provincie n ie t beantwoorden. 

34 Wat is het standpunt van EZ daarover? PvdD Zie kamerbr ief 

35 Gaat EZ de verantwoorde l i j khe id voor de grote grazers overdragen en waarom? PvdD Deze vraag kan de provincie n ie t beantwoorden. 

36 afschotbeleid Volgens de evaluat iecommissie voor de Oostvaardersplassen (ICMOZ) moeten d ieren gedood worden voordat er sprake is van l i j den . Dit moet dus in 
ieder geval gebeuren als de d ieren nog kunnen staan of lopen; anders is het leed immers al geschied? 

SGP Dit is in ICMO 2 beschrevn. Voor de u i tvoer ing is d i t beschreven in he t protoco l vroeg react ie f beheer. Indiv iduele d ieren worden dagel i jks 
beoordeeld op fysieke gesteldheid en gedrag in combinat ie met de omgevingscondi t ie. Dieren worden geschoten t e r w i j l ze nog kunnen staan en 
lopen. 

37 In de rapporter ing word t b i jgehouden hoeveel d ieren 'u i t hun l i jden verlost wo rden ' . In de prakt i jk z i jn deze dieren al vaak in een terminaal 
stadium, maanden u i tgeput door honger en is he t leed reeds geschied. Op welke wi jze kan d i t worden gerapporteerd, waardoor wel een eer l i j k en 
realist isch beeld word t geschetst? 

SGP Er is een door exper t opgesteld protocol voor l ie t vroeg react ief beheer. Daarbij z i j n condi t ies beschreven d ie in de rapportages gescoord worden. 
Dit geeft een transparante wekel i jkse rapportage over de condi t ies van de (geschoten) d i e i en , de omstandigheden in het veld en het aantal 
gestorven d ieren (zowel natuur l i j ke dood als geschoten). 

38 Hoe gaat d i l in de prakt i jk? SGP zie 36 

39 Hoe kunnen de beheerders het verschil z ien tussen d ieren die er slecht aan loe z i j n en d ieren die he l nog zouden kunnen redden? SGP zie 36 

40 Worden de d ieren n ie t pas geschoten als ze z ich hebben afgezonderd en n iet meer lopen of staan? SGP nee 

41 Bent u het me t de SGP eens dat het moment van afschieten (veel) te laat is, aangezien het leed inmiddels geschied is SGP Dlt be t re f t een opiniërende vraag d ie geen onderdeel is van deze beeldvormende b i jeenkomst . 

»ehoc -

42 ontwikkelingsvisie 
Oostvaardersplassen 

De wol f als beheerder, zal nooi t op vei l ige manier z i jn in t rede kunnen doen in een gebied tussen twee grote steden welk beheersplan komt als 
vervanging? 

50 plus Er z i j n geen plannen om de wolf in de Oostvaardersplassen te in t roduceren . Mucl i t d i t d ic i m de tuekums l ^ i j n wcs vindtrn naai de 
Oostvaardersplassen is h i j vanuit de beheerder we lkom. 

43 biodiversi tei t Is er onderzoek ver r ich t naar de consequenties van het huidige beheer van de Oostvaardersplassen op de biodiversi tei t van he l gebied? SGP zie 11 

44 Zo ja , wa t z i jn de belangri jkste conclusies? SGP zie 11 

45 Zo nee, waarom niet? SGP nvt 

46 Hoe heef t de b iodivers i te i t z ich ontwikke ld in de Oostvaardersplassen en hoe staat die er nu voor? CU In elk ecologisch systeem komen en gaan soorten. Zeker in pionier systemen als moeras kan dat met grote f requent ie en hoge aantal len gebeuren. 
Voor de Natura 2000-soorten wordt d i t u i tgebre id beschreven in de bi j lage b i j he t Natura 2000-beheerplan. 

47 Bent u het m e i de SGP eens dat de zware graasdruk bui tenpropor t ioneel afbreuk doet aan de f lora en fauna alsmede de biodiversi te i t in de 
Oostvaa rde rsplassen? 

SGP Dit be t r e f t een opiniërende vraag die geen onderdeel is van deze beeldvormende b i jeenkomst . 

46 vogels U i t onderzoek door Wi l lem van Manen (SOVON-rapport Z013/30) b l i j k t dat, als gevolg van de grote grazers, aantallen en soorten broedvogels sterk 
achteru i t z i jn gegaan. Hoe beoordeel t u dit? 

SGP Dit be t r e f t een afname van met name zangvogels van h e l s t ruwee l . Het is een logisch gevolg van de na tuur l i j ke processen d ie hebben plaats 
gevonden. Deze soorten z i jn in de Oostvaardersplassen ach teru i t gegaan, maar in aangrenzende gebieden als het Oostvaardersveld word t een 
toename aan deze soorten gezien. 

49 natuurwaarden Hoe denkt u het evenwicht tussen f lora en fauna beter te kr i jgen zodat o.a. meer beschutt ing in de vorm van bomen in d i t gebied komen? 50 plus Vestiging van jonge bomen staat onder druk door begrazing. Echter onderzoek van de RUG toont aan da t ook zonder begrazing er geen ver jonging 
opt reedt . Om in de bosgebieden waar de grazers in de winters gebruik maken toch ver jong ing le kr i jgen plant Staatsbosbeheer h ier grote aantal len 
jonge borrten aan, die middels kralen (een door takken r i l len afgezet gebied) de eerste j a ren worden beschernxJ tegen ver t rapp ing. 

50 Hoe gaat u de troosteloze aanblik verbeteren? 50 plus Openheid of ju is t geslotenheid is geen doelste l l ing in het gebied. Openheid is we l van belang voor de ganzen die weer een belangr i jke condi t ie 
voor andere Natura 2000-soorten verzorgen. 

51 Hoe beoordeel t u de volgende uitspraak van Wi l lem van Manen: "Ik denk dat oo i t de bedoel ing was hier (Oostvaardersplassen) een 
mozaiëklandschap te la ten ontstaan, met open grasland én ruigtes. Maar het is vanwege het grote aantal grazers wel héél open geworden." 

SGP zie vraag 50. 

52 grote grazers exper iment Het beheer is a l t i jd als een exper iment beschouwd; Wanneer loopt d i t exper iment ten einde? 50 plus Het beheer is door verschi l lende ( in ternat ionale) commissies getoetst en ecologisch, maatschappel i jk en eth isch als passend bevonden. Er is al lang 
geen sprake meer van een exper iment . 

53 Grote grazers z i jn van begin af aan ingezet als "grasmaaiers" voor he t beheer. Waarom is desti jds het exper iment met vleesvee ten opzichte van 
het beheer door Staatsbosbeheer afgebroken ten gunste van Staatsbosbeheer? 

CU Rijkswaterstaat heef t in de j a ren 80 verschi l lende vormen van begrazing u i tgeprobeerd om het gebied open te houden. De huidige combinat ie van 
grote grazers leek de beste om de gewenste ecologische processen te s t imu le ren . Na 30 jaar z i j n de grazers onmisbare schakel en z i jn de grote 
grazers nevengeschikt aan de andere doelstel l ingen (waaronder Natura 2000) in he t gebied. 

54 He l schi jnt dat Mar i jke Vos van GroenLinks oo i t vragen heef t gesteld in de tweede kamer b i j d i t veranderde beheer. Kunt u aangeven wat er toen 
speelde? 

CU Deze vraag is terug te leiden naar een ar t ike l van 26 maar t op de site van de CU. In het d ig i taal raadpleegbare archief van de tweede kamer is n i e l 
terug te vinden dat Mari jke Vos in die t i j d een vraag hee f t gesteld over het beheer van de Oostvaardersplassen. 

55 Is he t mogel i jk een derge l i jk exper iment opnieuw op te star ten en af te ronden? CU Er is vanu i l beheeroogpunt geen noodzaak om het beheer te w i j z igen . Wi jz ig ing in de begrazing zal nadel ig u i tpakken voor de Natura 2000-doelen. 



56 grote grazers kudde Hoe kan het da t Staatsbosbeheer t ien jaar geleden aangaf da l de bovengrens van de populat ie maximaal 2.000 - 2.500 dieren mocht bedragen 
aangezien de maximale draagkracht daarmee was bere ik t , t e r w i j l er vorige w in te r nog 4.500 grote grazers leefden in de OVP 

SGP De omvang van de populat ie is na jaren van st i jg ing afgelopen twee jaar fors gedaald. Naar verwacht ing zal z i j b l i jven f luc tueren rond de 
draagkracht van het gebied. De draagkracht is afhankel i jk van ecologische in teract ies zoals het weer , ganzen en l ee f t i j d van de populat ie (zie ook 
58) 

57 Volgens Al terra is de biotoop van de Oostvaardersplassen (OVP) zo ' n 5.600 ha, waarvan de habi ta t voor de grote grazers zo 'n 1.500 ha bedraagt. 
Aangezien er ongeveer 3.500 grote grazers leven, betekent d i t een verhouding van twee grote grazers per hectare. Is deze verhouding n iet vele 
malen te hoog? Dit mede in acht genomen dat deze verhouding in bi jvoorbeeld de intensieve veehouder i j n ie t eens is toegestaan en op de Veluwe 
een verhouding van twee to t dr ie d ie ren per 100 ha wo rd t aangehouden. 

SGP Vergel i jk ing met andere gebieden z i jn lastig omdat elk gebied z i jn eigen karakter is t ieken en in teract ies hee f t . Zo is e r op de Veluwe sprake van 
zeer arme grond en doorsni jding door vele verkeerswegen. 

58 Hoe komt men to t de gedachte dat e r een natuur l i jk evenwicht in de Oostvaardersplassen kan ontstaan? Het is toch bekend dat b i j wei land met een 
hek daar omheen, er een grens is aan het aantal d ie ren wat daarop gehouden kan worden. 

CU De populat ieontwikkel ing in de Oostvaardersplassen wordt al 30 jaar gevolg. Uit deze gegevens val t al te leiden dat er de laatste ja ren een 
evenwicht aan het ontstaan is. De patronen van de popu la t ieon lw ikke l ing in de Oostvaardersplassen kennen veel overeenkomsten met 
populat ieontwikkel ing in andere natuurgebieden met grote grazers. Elk natuurgebied op aarde, groot en k le in , is begrensd. 

59 Dit jaar is sprake van een u i te rmate zachte w in te r , me t als gevolg da t meer d ie ren de w in te r hebben over leefd . Hoe wordt omgegaan met het 
overschot aan d ieren zodat veel onnodig l i j den en d ierenleed in de w in te r voorkomen wordt? 

SGP De lage s ter f te deze win ter zal leiden to t een st i jg ing van de populat ie ten opzichte van vorig jaar . Door de u i tvoer ing van he t protoco l vroeg 
react ief beheer worden d ieren die het n i e l zu l len redden v roegt i jd ig geschoten om potent iee l l i j den te voorkomen. 

60 Is er sprake van in tee l t in de populat ie van grote grazers? CU Nee. 

61 ganzen Is het e f fec t van de grote populat ie ganzen onderzocht op het beheer van de grote grazers? SGP Ja; de ganzen zorgen er bi jvoorbeeld voor da l de grote grazers meer de randen van he t gebied opzoeken. 

62 Hoe verhoudt de populat ie ganzen in de OVP zich to t de luchtverkeersvei l igheid op Schiphol, aangezien een groot deel van de ganzen daarheen 
trekt? 

SGP Uit waarnemingen is bekend dat de meeste ganzen van de Oostvaardersplassen naar he t Flevolandse akkerbouwgebied u i tv l iegen ( foerageren op 
oogstresten) en naar he l noorden. Of e r ganzen richting Schiphol gaan is onbekend. 

63 Kiekendief Welke maatregelen z i jn e r nodig om de Oostvaardersplassen geschikt le maken als kiekendieffourageergebied? CU De bruine kiekendief ged i j t op d i t moment goed in de Oostvaardersplassen. De blauwe k iekendief foerageer t b innen de Oostvaardersplassen m e i 
name in pioniersvegetat ie. De Natura 2000-beheerplanmaatregel in he t moeras is ger icht op het toevoegen van d i t m i l i eu . 

64 verkeer Wanneer zul len er meer fatsoenl i jke parkeerplekken komen rondom de Oostvadersplassen en vooral he l infocentrum? 50 plus Deze vraag is door Staatsbosbeheer enige t i j d geleden b i j de gemeente Lelystad neergelegd, d ie als bevoegd gezag toestemming moet ver le rwn. 

65 kosten Wat worden de kosten van he t beheer van de Oostvaardersplassen, volgens het huidige beheer? CU Staatsbosbeheer vraagt voor het dageli jks beheer subsidie aan b i j de provincie via de SNL regel ing. Het toegekende subsidiebedrag zal bepalend 
z i jn voor de kosten van het dageli jks beheer. Kosten d ie voor tv loeien u i t ICMO worden n i e l u i t de SNL subsidie betaald. Ook de 
beheerplanmaatregelen hebben hun eigen f inanc ier ingst ra ject . 

66 Z i jn e r ook kostenplaat jes u i tgewerk t voor al ternat ieven? CU nee 

67 Er IS op het ogenblik een in i t ia t ie f voorstel i n behandel ing o m het gehele gebied (dus i fx : l . Oostvaardersplassen) als nationaal natuurpark aan le 
merken. Wat betekent d i t voor de Oostvaardersplassen? 

50 plus Staatsbosbeheer gaat er vanuit dat d i t meer bezoekers zal op leveren, d ie m e t name in de randzone (bu i ten de spoor l i jn) kunnen worden 
opgevangen en die een posit ieve bijdrage leveren aan de lokale belevenis en economie. 

68 recreat ie Wa l voor plannen en wat voor mogel i jkheden z i e l u voor de toerisme industrie? 50 plus zie vraag 67 

69 Wat moet er gebeuren om de natuur recreant z i jn v r i j e toegang to t he l gebied terug te geven? 50 plus Direct rondom de Oostvaardersplassen l igt 1500 hectare natuurgebied d a l vo l led ig toegankel i jk is voor recreanten. Staatsbosbeheer wi l graag 
samen met de provincie onderzoeken w a l de mogel i jkheden z i jn om aan de randen van de Oostvaardersplassen de natuurbelev ing te versterken. 

70 Welke gebieden worden voor het toer isme toegankel i jk en welke gebieden worden s l i l te gebieden of b l i jven gesloten? 50 plus De graslanden (Z.000 ha) z i jn toegankel i jk onder begeleiding (excursies). Het moeras (ca. 3.500) is en b l i j f t gesloten voor recreanten, mede omdat 
het fysiek slecht toegankel i jk is. 

71 Alle bossen rondom de Oostvaardersplassen hebben voor de twee steden een long func t ie . In de hele were ld wordt tegen he l verniet igen van 
bossen en oerwouden gestreden. 

50 plus Staatsbosbeheer zorgt dat de bossen rondom de Oostvaardersplassen bos b l i j ven . Hierb i j is de rnzet van Staatsbosbeheer, in l i j n met het provinciaal 
kader, om een gevarieerd boslandschap te real iseren waar de natuur opt imaal t o t z i jn rech t komt en de recreant volop kan gemeten . 

72 Wat kan en gaat u doen om deze tx)ssen l e behouden en zo mogel i jk te versterken? 50 plus zie 49 

73 Hoe zorgt u ervoor dat dagtoerisme in deze gebieden kan verbeteren? 50 plus Staatsbosbeheer on tw ikke l t op d i t nwment een toekomstagenda. Hier in wo rd t kwal i te i tsverbeter ing van de recreat ieve voorzieningen opgenomen. 
Staatsbosbeheer wi l d i t in samenwerking m e i Flevolandse ondernemers oppakken. 

74 W i l l u de opbrengst van de studiemiddag grote grazers u i l de vorige statenper iode betrekken bi j de infomiddag van Z6 maart? CU Oeze studiemiddag u i t 2009 is georganiseerd in he t kader van he t Oostvaarderswold en was ger icht op he l verkr i jgen van inz ichten over de 
in teract ie tussen grote grazers en recreanten en de ve ter ina i re risico's van de grote grazers d ie door het Oostvaarderswold zeer d ich t b i j het 
agrarisch gebied van Zuidel i jk Ftevoland zou komen. Indien er behoef te aan is kan het verslag van deze b i jeenkomst verspreid worden . 


