Inspreektekst Vereniging het Edelhert, 28-06-2017
Geachte voorzitter en leden van gedeputeerde staten en Provinciale
staten van Flevoland,
In ieder Natura 2000 gebied binnen Europa is de bescherming van de
Biodiversiteit het belangrijkste onderwerp waarop gestuurd moet
worden. Dit zegt de Europese rekenkamer in Luxemburg.
De OVP mag hierin geen uitzondering zijn! Echter, in de OVP wordt
gestuurd op o.a. grote grazers en heeft biodiversiteit geen enkele
prioriteit!
Waarom kan in Noord Holland en Gelderland de grondeigenaar samen
met de Provincie wel in 3 minuten regelen dat er beheer-maatregelen
moeten worden genomen als de biodiversiteit in een Natura 2000 gebied
flink onder druk staat?
Waarom lukt dat in de Provincie Flevoland niet en wordt er geen
uitvoering gegeven aan een besluit van Provinciale Staten en de
Europese natura 2000 doelen? We zijn inmiddels weer 6 maanden verder
en er is een nieuwe winter inzicht!
SBB als grondeigenaar en de Provincie als bevoegd gezag kunnen dit, als
ze dit echt willen, gewoon regelen, er zijn redenen genoeg. De
overeenkomst met het Ministerie is gewoon een politieke hobbel die
geslecht kan worden door te voldoen aan de Natura 2000 eisen.
Dat de biodiversiteit in de OVP zwaar onder druk staat is allang geen
verrassing meer. Zelfs in het Natura 2000 Beheerplan staat klip en klaar:
Met voortzetting van het huidige beheer worden de
instandhoudingsdoelen voor 19 tot 23 vogelsoorten op termijn niet
gehaald.
Hoe is deze situatie nu ontstaan? In een vooraf gestuurde korte
evaluatie kunt u dat allemaal lezen.
De 2 belangrijkste adviezen in ICMO2 zijn een forse gebiedsuitbreiding
van de OVP en het vroeg reactief beheer. Deze adviezen moesten
garanderen dat de grote grazers meer voedsel en beschutting kregen en
het welzijn garanderen.
We weten nu na 7 winters dat er geen ha uitbreiding heeft
plaatsgevonden. In het Hollandse Hout en het Oostvaardersveld kunnen

de herten niet in omdat de voetgangerstunnel totaal ongeschikt is voor
edelherten.
Hierdoor is de overbegrazing van de 1800 ha met haar 4500 grote
grazers fors toegenomen en heeft dit gezorgd voor een kale troosteloze
vlakte. Bos en struikgewas zijn verdwenen!
Dit bewuste, door honger en ziekte gedreven proces geeft dat het vroeg
reactief beheer in de winter volledig is “doorgeschoten”. Het heeft in de
afgelopen 7 winters bijna 8000 dieren het leven gekost en het gros van
deze 8000 dieren zijn onze edelherten!
Inmiddels heeft de OVP de Natura 2000 status gekregen en moet
daarom volledig op de schop met een grote lijst van maatregelen (o.a.
door het uitzetten van Nordse woelmuis, konijnen en rivierkreeftjes).
Dit nu is onbegrijpelijk, het huidige beheer wordt niet aangepast aan
het gebied maar het gebied wordt aan dit beheer aangepast. Gekker
moet het niet worden!
Nu de Hollandse Hout en OVV door een inferieure verbinding
onbereikbaar zijn voor edelherten en tevens ook nog aangekondigd
wordt dat het grazige deel voor de grote grazers van de OVP o.a. door
Natura 2000 werkzaamheden en vernatting van het gebied nog kleiner
gaat worden is voor ons de maat vol.
ICMO2 beloofde gebiedsuitbreiding voor de grote grazers in
werkelijkheid is het alleen maar gebieds vermindering, gewoon
verlakkerij!
VhE heeft inmiddels een verzoek ingediend bij Het Europees Parlement
in Brussel voor een onderzoek naar de situatie van de biodiversiteit
binnen de OVP.
Mevrouw Annie Schreijer-Pierik, (CDA) lid van het Europees parlement
heeft opdracht gegeven aan de Onderzoeksdienst van het Europees
parlement om over deze situatie te rapporteren.
Geachte leden van Provinciale Staten, er ligt een goed en werkbaar
besluit van u. Echter dit besluit kent alleen maar vertragingen. 1 juli
(a.s. zaterdag) moest de te formeren commissie rapport uitbrengen.
Deze commissie moet jammer genoeg nu nog geformeerd worden.
Onze conclusie is wanneer dit zo door blijft gaan de grote grazers, in het
bijzonder onze edelherten weer een slechte winter tegemoet gaan!
Dank u wel voor u luisterend oor.
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