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Geachte statenleden, 
 
Op 2 juni a.s. staat het onderwerp Heckrunderen geagendeerd in de commissie RND. Dit betreft het 
vervolg van de bespreking op 24 maart, waar discussie ontstond over het ontbreken van enkele 
externe experts.  
 
Na de bespreking op 24 maart is de Procedurecommissie samengekomen om te kijken hoe een 
vervolgagendering het beste vormgegeven kan worden waarbij de uiteenlopende wensen van de 
statenleden in acht werden genomen.  
 
Hierop is toen besloten om een beeldvorming in twee delen te agenderen. Deel één zou zich richten 
op het technisch bevragen van de uitvoeringsinstanties op de uitvoering van het beleid. Hiervoor 
zouden de gebiedsmanager van Staatsbosbeheer, de dierenarts van Staatsbosbeheer en de NVWA 
worden uitgenodigd. Deel twee is gericht op beeldvorming over de kwaliteit van het huidige beleid. 
Hiervoor is een uitvraag gedaan onder de statenleden om experts aan te dragen. Hier is één reactie 
op gekomen en is een externe dierenarts uitgenodigd.  
 
Helaas blijkt in de uitvoering van deze bespreking dat verschillende externe partijen niet beschikbaar 
zijn om in de commissie hun verhaal te doen. Het betreft de dierenarts van Staatsbosbeheer en de 
NVWA.  
 

De dierenarts van Staatsbosbeheer geeft aan niet te komen met de volgende beweegreden: 
Niet de dierenarts maar de gebiedsmanager is verantwoordelijk voor de toelichting op de 
uitvoering van het beleid. De gebiedsmanager kan ook namens de dierenarts spreken.  
 
De NVWA geeft ook aan niet te komen met de volgende beweegreden: 
We, de NVWA, acteert op klacht van een belanghebbende mbt de wilde dieren  wanneer die 
betrekking heeft op de Wet natuurbescherming of de Wet dieren in het kerngebied OVP. Het 
beheer in het kerngebied valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de terreinbeheerder. 
De Heckrunderen zijn geen beschermde dieren en vallen niet onder de werking van de Wet 
natuurbescherming. Toezicht op de uitvoering van het beheerplan van OVP valt onder 
verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland. 

 
Dit betekent dat de bespreking er anders uit gaat zien. In deel 1 is alleen de gebiedsmanager van 
Staatsbosbeheer beschikbaar om een toelichting te geven op de uitvoering van het beleid en is hierop 
technisch te bevragen. En in deel 2 is de externe dierenarts beschikbaar om zijn visie te geven en te 
reageren op vragen. Verder kan de gedeputeerde bevraagd worden over het gevoerde beleid.  
 
Ondanks dat de bespreking een andere invulling krijgt, gaat de bespreking in de oorspronkelijke opzet 
door. Door de bespreking door te laten gaan, wordt voldaan aan de wens van de commissieleden om 
Staatsbosbeheer uit te nodigen en kunnen de vragen uit het agenderingsverzoek worden beantwoord.  
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