
Verzoek agendering 
 

Op verzoek van PVV, JA21 en PvdD 

Vergadering  

 Beeldvormende commissie RND 

 

Datum vergadering  

3/24 maart 2021 

Agendapunt / Bespreekpunt *  

Heckrunderen Oostvaardersplassen 

 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder gewenst?  

Ja 

Motivering van het verzoek: Het dierenwelzijn van de Heckrunderen staat onder druk, met 
mogelijke schade op lange termijn. Met name voor de drachtige en zogende koeien. 

Aanleiding: Brandbrief (26-01-21) betreffende de actuele situatie van de Heckrunderen in de 
Oostvaardersplassen. De monitoringscijfers van de Heckrunderen dalen en in de afgelopen 
weken is een dalende lijn te zien van de Basis Conditie Score (BCS). Ongeveer 40 tot 50 % zit 
onder een BCS van 2. Op 26-01-21 hebben provinciale staten een mededeling ontvangen van het 
werkbezoek d.d. 19-01-21 v/d dierenarts i.h.k.v. monitoring. De conclusie; een gemiddelde van 
BCS van 2,5. De dierenarts komt in de winterperiode elke 2 á 3 weken. In het verslag van de 
dierenarts, wordt geen melding gemaakt van drachtige en zogende koeien. Het beleid van 
Staatsbosbeheer (SBB), is dat er pas wordt bijgevoerd bij een BCS van 2.0. De vraag is; lijden de 
dieren hierdoor onnodig. Ze sterven misschien niet van de honger, maar komen ze gezond de 
winter door inclusief de kalveren en de zogende koeien. Uit de verslagen van de dierenarts van 
SBB, staat vermeld dat deze achterblijven in hun conditie door stelselmatige voedseltekorten. In 
het verslag d.d. 19-01-21 van de dierenarts, wordt met geen woord gerept over het feit dat er 
drachtige en zogende koeien rondliepen in het gebied tijdens de telling. 
 

Doel van de bespreking: Duidelijkheid verkrijgen omtrent de in de brandbrief aangehaalde 
argumenten. Wat eventueel kan leiden tot een nieuw inzicht en agendering voor een 
oordeelsvormende commissie.  

Inhoud 

Te bespreken standpunt: Is het systeem van een gemiddelde BCS nog langer houdbaar, gezien 
de gevolgen voor de dieren.  

Vragen aan de andere fracties: 
 1. Wordt het Beleidskader in uw ogen goed uitgevoerd? 
 2. Zorgt het gehanteerde gemiddelde BCS niet voor onnodig lijden? 
 3. Welke tussentijdse maatregelen zouden getroffen kunnen worden om de leefbaarheid van de       
Heckrunderen te verbeteren? 
 
Vragen aan het College: 
1. Welke actie (s) gaat het college ondernemen om te zorgen dat bij een dalende BCS, de tijd 
tussen constateren en eventueel passende acties wordt versneld? 
2. Is het college bereid om onafhankelijke deskundigen uit te nodigen om te onderzoeken wat 
voedseltekort veroorzaakt voor (drachtige) Heckrunderen en hun kalveren? 
3. De achter opeenvolgende jaren is er het beeld ontstaan van sterk vermagerde Heckrunderen. 
Dit doet geen goed aan de beeldvorming, dat de provincie Flevoland serieus omgaat met het 
dierenwelzijn. Hoe denkt u dit beeld te voorkomen? 



4. Regelmatig vragen en stellen leden van provinciale staten aandacht voor de 
Oostvaardersplassen. Het college antwoordt steevast dat het wachten is op de reset. volgens de 
laatste berichten gaat het nog zeker twee jaar duren voordat de reset is afgerond i.v.m. de 
afschot van de edelherten. Heeft u in de tussentijd dat tussen nu en de reset heeft 
plaatsgevonden ideeën om het dierenwelzijn te verbeteren? 
5. En waarom zet u niet in op meerdere oplossingen? 
 

 

*Bijgevoegde bijlagen behorend bij dit agendapunt:  

1. Brandbrief 

2. Advies beheer Oostvaardersplassen, van de commissie van Geel. 

3. Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. 


