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Geachte mevrouw Kost, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW 
van 3 januari 2014 over de Oostvaardersplassen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de 
antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 januari 2014. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretar-isTN de voorzitter 

der Wal 

inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
Doorkiesnummer 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW over de Oostvaardersplassen, 
ingediend op 3 januari 2014, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde 
Staten zoals vastgesteld op 21 januari 2014 (HB 1574462). 

Algemene informatie college 
Staatsbosbeheer is als gecertificeerd beheerder de eerst verantwoordelijke voor het dagelijks 
beheer van de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer voert het beheer van de grote grazers uit 
conform de door de International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO) 
uitgebrachte adviezen. Deze internationale commissie van deskundigen heeft in opdracht van de 
Minister van Economische Zaken in 2006 en 2010 advies uitgebracht. Onderdeel van dat advies is de 
instelling van de Beheer Advies Commissie (BAC). De BAC is een door de minister in 2010 ingestelde 
onafhankelijk deskundigen commissie. De BAC adviseert gevraagd en ongevraagd de Staatsecretaris 
en Staatsbosbeheer over de gang van zaken rond het dagelijks beheer van grote grazers in de 
Oostvaardersplassen. 

Vraag 1. Welke verwachting bestaat er aangaande de hoeveelheid dieren die er komende winter in 
de Oostvaardersplassen zal sterven door gebrek aan voedsel? 

Antwoord: 
ICMO gaat op basis van vergelijkbare populaties grote grazers in natuurgebieden elders op de wereld 
uit van een uitval van 30% van de totale populatie per jaar. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden (bijvoorbeeld 
landruige kou of sneeuw) kan dit tot 
40% toenemen. 

Als referentie de winter van 2012-
2013, een koude en lange winter ln 
het totaal zijn in 2012-2013 een 
kleine 1728 dieren gestorven dat is 
35% van de totale populatie. 

De populaties grote herbivoren zijn 
na introductie exponentieel gegroeid. 
De grafiek populatiegrootte laat zien 
dat alle populaties sinds 2011 
krimpen. 
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Aan het begin van de winter 2013-2014 zijn er ruim 1000 grote grazers minder dan in 2012-2013. De 
absolute sterfte onder de grote grazers deze winter zal naar verwachting lager zijn dan voorgaande 
jaren. 

Vraag 2. Deelt u de visie van de PW dat het bewust niet bijvoeren van dieren in een kunstmatig 
gebied waar sprake is van een voedseltekort, een vorm van dierenmishandeling is? Zo neen, 
waarom niet? 

Antwoord 
De minister van Economische Zaken is voor de uitvoering en naleving van de wet Dierenwelzijn het 
bevoegd gezag. 

De rol van de provincie in relatie tot de Oostvaardersplassen beperkt zich op dit moment tot het 
verlenen van vergunningen voor nieuwe plannen en initiatieven in relatie tot de 
Natuurbeschermingswet. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het toekennen van de 
beheergelden binnen de kaders van het Subsidiestelsel Natuur en landschap. Dit beheergeld is niet 
bestemd voor het uitvoeren van de ICMO maatregelen ten behoeve van het dierenwelzijn van de 
grote grazers. Hiervoor ontvangt Staatsbosbeheer aanvullende financiering van het ministerie van 
EZ. 



ICMO 11 heeft in opdracht van het ministerie van EZ het morele dilemma beoordeeld tussen de 
waarde van het bestaan van een 'natuurlijk gebied' en de waarde yan 'dierenwelzijn'. ICMO 11 
beschouwt de status van grote grazers in de Oostvaardersplassen als 'zich bevindend tussen' 
volledig wild en gedomesticeerd/beheerd. Dat betekent dat zowel diergeoriënteerde zorg als 
omgevingsgeoriënteerde zorg aan de orde zijn. Vanaf het winterseizoen 2010-2011 is hiervoor het 
vroeg reactief beheer ingevoerd. Dit is een belangrijk beheermaatregel om het onnodig lijden bij de 
grote grazers te vermijden. Op basis van beoordeling van de conditie van individuele dieren en van 
omgevingsomstandigheden worden tijdig dieren geschoten waarvan het aannemelijk is dat zij het 
eind van de winter niet zullen halen. In de winter 2012-2013 is 86% van de gestorven dieren gedood 
door afschot. 

Vraag 3. Bent u bereid er voor te zorgen dat de dieren in het betreffende gebied bijgevoerd 
worden als blijkt dat er een tekort aan voedsel dreigt, onder andere als gevolg van bar 
winterweer? Zo neen, wat is volgens u de meerwaarde van het laten verhongeren van deze dieren? 

Antwoord 
ln opdracht van de minister is door de commissie Gabor is in het najaar van 2010 het volgende 
advies aan de Staatssecretaris gegeven ten aanzien van bijvoeren van de dieren in de 
Oostvaardersplassen; 
• Algemene aanbeveling 8 uit ICMO II advies: vermijdt bijvoeren, want: 
(a) Bijvoeren als noodmaatregel komt in het algemeen te laat om effectief te kunnen zijn 
(b) Bijvoeren uit voorzorgsmaatregel heeft belangrijke nadelen; veroorzaakt simpelweg vergroting 

van de winterdraagkracht van het gebied, waardoor de populatieomvang van de dieren verder 
zal stijgen. 

(c) bijvoeren in de winter veroorzaakt onder meer: 
• concentraties dieren rondom voerplaatsen; 
• verhoogde agressie, waarbij sterke dieren wel bij het voedsel kunnen komen zwakke dieren 

die het nodig zouden hebben juist niet; 
• schade aan het gebied rond voerplaatsen. 

De rol van de provincie ten aanzien van het bijvoeren van de grote grazers beperkt zich tot het 
verstrekken van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Aan het eind van de 
winter van 2010-2011 is door Staatsbosbeheer op verzoek van de minister bijgevoerd. Daar heeft de 
provincie toen de NB-wet vergunning voor verstrekt. 

Als een dergelijk verzoek weer binnen komt zal de provincie beoordelen of dit voor soorten die 
onder de Natura 2000-regelgeving vallen vergunbaar is (dit betreft dus niet de grote grazers zelf). 

Vraag 4. In hoeverre bent u, in navolging van de PW, de mening toegedaan dat de 
Oostvaardersplassen, met haar kunstmatige karakter, omheining en geïmporteerde dieren, 
eigenlijk de status van een dierenpark 

Antwoord 
GS is van mening dat: 
• De formele status van de Oostvaardersplassen die van Natura 2000-gebied en internationaal 

Wetlandgebied is. De gebieden hebben deze status sinds de definitieve aanwijzing door de 
minister van Economische Zaken in 2009. De aanwijzing heeft plaats gevonden op basis van de 
Europese verdragen waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

• De Oostvaardersplassen heeft voorts de status prioritair EHS gebied. Deze status is door 
Provinciale Staten van Flevoland in het Provinciaal Omgevingsplan vastgelegd. 

• De drie maal op rij door de Raad van Europa aan de Oostvaardersplassen toegekende "Europees 
diploma voor beschermde gebieden" voorgaande twee punten onderstreept. 


