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Onderwerp 

Toezeggingen gedeputeerde Gijsberts naar aanleiding van mededeling ‘Terug-
koppeling stuurgroep Natura 2000 – beheerplan Oostvaardersplassen’ (#1631895) 
Doel van deze mededeling: 

De commissie Ruimte en Leefomgeving: 
1. te informeren over de motivatie van Staatsecretaris Dijksma om amendement 

D punt P niet over te nemen; 
2. inzicht te geven in de mogelijkheden om het dossier Oostvaardersplassen 

inhoudelijk te beïnvloeden. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

1. Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 3 september 2014 
(#1645551) toezegging RL16; Schriftelijk zal worden aangegeven wat het 
antwoord en de argumenten van staatssecretaris Dijksma waren om amen-
dement D punt P niet over te nemen. 

2. Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 3 september 2014 
(#1645551) toezegging RL17; Schriftelijk wordt inzicht gegeven in de moge-
lijkheden om het dossier OVP inhoudelijk te beïnvloeden. 

 

Inleiding: 

Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ wordt het Natura 2000-
beheerplan Oostvaardersplassen opgesteld en vastgesteld. De doorlooptijd van 
het Natura 2000-beheerplan is zes jaar. 
Op 11 juli 2014 heeft gedeputeerde Gijsberts tijdens de stuurgroep vergadering 
de instemming gegeven met de vrijgave voor ter visielegging van het Natura 
2000-beheerplan Oostvaardersplassen en daarbij voorwaarden van Provinciale 
Staten inclusief de twee amendementen ingebracht. 
Op 3 september is in de commissievergadering de terugkoppeling van de stuur-
groep vergadering besproken (#1631895).  
 
Mededeling: 

1. Tijdens de stuurgroep is door mij het amendement D punt p ingebracht.  
Door de opstellers van het beheerplan (DLG) is ingebracht dat tijdens het op-
stellen de best beschikbare kennis is gebruikt. Kennis over de relatie biodi-
versiteit en  populatieomvang van de grote grazers is niet (in publicatievorm) 
beschikbaar en deskundigen spreken elkaar over dit onderwerp tegen.  
Door het ministerie van EZ is aangegeven dat een motie van gelijke strekking 
onlangs is ingediend in de Tweede Kamer. De motie Bisschop is door de 
staatssecretaris ontraden en door de Tweede Kamer niet aangenomen. Het 
ministerie van EZ heeft ervoor gekozen alle punten van amendement C en D, 
met uitzondering van amendement D punt p,  op te nemen  in de Vaststel-
lingsnota ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen. De argumen-
tatie van het ministerie hierbij is dat: 
• het grote grazers dossier een verantwoordelijkheid is van de Staatssecre-

taris en de Tweede Kamer en niet van Provinciale Staten;  
• de Tweede Kamer  de relatie biodiversiteit en grote grazers reeds behan-

deld en afgewezen hebben. 
 
2. Het beïnvloeden van het Oostvaardersplassendossier, gericht op de grote 

grazers is mogelijk door: 
• als belanghebbende een zienswijze op het ontwerp Natura 2000-

beheerplan Oostvaardersplassen bij het ministerie van EZ in te dienen; 
• in het proces van de definitieve vaststelling van het Natura 2000-
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beheerplan Oostvaardersplassen. In de stuurgroep is afgesproken dat: 
a. de Provincie wordt betrokken bij de verwerking van zienswijzen op het ontwerp-

beheerplan; 
b. Gedeputeerde Staten om  instemming wordt gevraagd bij de definitieve vaststelling van 

het beheerplan (identiek als de instemming op het ontwerp). 
• als belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen op het definitieve Natura 2000-

beheerplan; 
• tijdens de behandeling van de evaluatie van het ICMO II beleid van de Beheer Advies Com-

missie (BAC) aan het eind van het jaar in de Tweede Kamer. Dit biedt mogelijkheid tot het 
stelen van vragen in de Tweede Kamer; 

• inbreng in de discussie op het moment dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
grote grazers over komt van het ministerie naar de provincie. Of en wanneer dit plaats zal 
vinden is een beslissing van de Staatssecretaris.  

 
Het vervolg 

Er zijn geen vervolgstappen gepland. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

nvt 
 
Verdere informatie 

15 september  
24 september 

Ondertekening door staatssecretaris van het vaststellingsbesluit 
Openbare informatieavond op het Stadhuis van de gemeente Lelystad. 

29 september Start tervisielegging. 
Oktober/november Gedurende zes weken voor elke belanghebbende gelegenheid zienswijze in 

te dienen. 
November/december De zienswijzen worden door DLG afgehandeld en indien daar aanleiding toe 

is wordt de tekst van het ontwerp Natura 2000-beheerplan aangepast. 
2015 De staatssecretaris stelt het Natura 2000-beheerplan vast met instemming 

van Gedeputeerde Staten. 
 
Verslag behandeling motie Bisschop in Tweede kamer, 21 mei 2014. 

De voorzitter: 
De motie-Bisschop (32563, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 
Zij krijgt nr. 53, was nr. 52 (32563). 
Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 
 
Motie 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de hoge begrazingsdruk in Natura 2000-
gebied Oostvaardersplassen verbetering van biodiversiteit en vogelstand in het gebied belemmert; 
constaterende dat in het beheerplan begrazingsdruk en populatiebeheer ongemoeid blijven; 
spreekt uit dat de grote grazers een middel moeten zijn om biodiversiteit en vogelstand van het 
Natura 2000-gebied te vergroten en geen doel op zichzelf; 
Verzoekt de regering, de besluitvorming omtrent het beheerplan voor Natura 2000-gebied Oost-
vaardersplassen op te schorten tot publicatie van de evaluatie van de beheeradviescommissie 
Oostvaardersplassen, te bezien hoe biodiversiteit en vogelstand verder verbeterd kunnen worden, 
en populatiebeheer en beheerplan hierop aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. 
 
In stemming komt de gewijzigde motie-Bisschop (32563,nr. 53, was nr. 52). 
 
De voorzitter: 
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Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP en 
50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

 


