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Onderwerp 
Overdracht dierenwelzijn grote grazers Oostvaardersplassen  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1.  de beleidsverantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de grote 

grazers in de Oostvaardersplassen van het ministerie van Economische 
Zaken(EZ) over te nemen. 

   
2. Doelstelling programmabegroting 

Deze beleidsverantwoordelijkheid valt binnen het programma Landelijke ge-
bied en natuur, programmaonderdeel 2.2 Natuur en landschap. 

 
3. Eerdere behandeling  

In de beeldvormende ronde op 2 december 2015 bent u in kennis gesteld over 
de betekenis en consequenties van de overdracht van de beleidsverantwoor-
delijkheid voor de provincie. 
Op 16 maart 2016 is voor u een excursie naar de Oostvaardersplassen georga-
niseerd, waar u door Staatsbosbeheer, deskundigen en overige betrokkenen 
bij dit onderwerp nader geïnformeerd bent. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1.  Uw Staten hebben de beslissingsbevoegdheid over wijziging van het pro-
vinciale takenpakket. De overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid 
over het dierenwelzijn betekent uitbreiding van het provinciale taken-
pakket.  

1.2.  De reikwijdte van uw beslissingsbevoegdheid strekt zich tot het wel of 
niet instemmen met deze overdracht. 
     

5. Verdere behandeling PS 
Na positieve besluitvorming door uw Staten heeft u de mogelijkheid tot het 
aanbrengen van wijzigingen op basis van de te houden review. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In het meer dan 5000 hectare grote natuurgebied Oostvaardersplassen vor-
men de heckrunderen, konikpaarden en de edelherten een onlosmakelijk on-
derdeel in het natuurbeheer en de natuurbeleving van bezoekers en reizi-
gers. Deze kortweg grote grazers aangeduide diersoorten karakteriseren de 
Oostvaardersplassen en maken dit gebied uniek.  
 
Staatsbosbeheer is eigenaar van de Oostvaardersplassen en voert het beheer 
over de grote grazers in overeenstemming met het door het ministerie van EZ 
vastgestelde beleid. Staatsbosbeheer is nauw betrokken geweest bij de tot-
standkoming van de overdracht naar de provincie en kijkt uit naar de samen-
werking ook op dit vlak met de provincie. 

 
Gedeputeerde Staten hebben in de brief van 17 september 2015 (kenmerk 
1794250) de minister van Economische Zaken te kennen gegeven voorkeur te 
hebben voor overname van het beheer over de grote grazers van het rijk. 

 
Op 13 oktober 2015 is in de Tweede Kamer de motie aangenomen met het 
verzoek aan de regering het beheer en de verantwoordelijkheid voor het die-
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renwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland. 
 

7. Beoogd effect 
De provincie wordt beleidsverantwoordelijk voor het dierenwelzijn van de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen. 

 
8. Argumenten 
1.1 Bevoegdheid wijziging takenpakket provincie bij Provinciale Staten  
De overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid over het dierenwelzijn van de grote grazers 
houdt uitbreiding in van de zogenaamde autonome taak van de provincie, omdat geen wettelijke 
taken worden overgedragen. In artikel 105 in juncto artikel 143 lid twee van de Provinciewet is 
bepaald dat de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding is overgelaten aan het 
provinciebestuur. In artikel 125 eerste lid van de Grondwet is bepaald dat Provinciale Staten aan 
het hoofd van de provincie staan. De beslissingsbevoegdheid over wijziging van het takenpakket van 
de provincie ligt bij Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten gaan over de uitvoering van deze 
verantwoordelijkheid, waarvan de afspraken met het ministerie van Economische Zaken zijn vastge-
legd in de overdrachtsovereenkomst. 

 
1.2 Provinciale Staten gaan over besluit tot overdracht 
De reikwijdte van de besluitvorming door Provinciale Staten strekt zich tot het wel of niet instem-
men met de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid over het dierenwelzijn van de grote 
grazers in de Oostvaardersplassen. De overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid over het 
dierenwelzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen betekent het overnemen van twee 
taken: toezicht houden op het beheer van deze grazers en de uitvoering van een onafhankelijke 
review naar het beheer van het dierenwelzijn, waarvan de uitvoering bij het college van Gedepu-
teerde Staten ligt. Over de invulling van deze uitvoering zijn afspraken gemaakt met het ministerie 
van Economische Zaken, die zijn vastgelegd in de overdrachtsovereenkomst. 
 
1.3 Conform coalitieakkoord 
In het coalitieakkoord staat als ambitie “ We geven er de voorkeur aan het beheer over de grote 
grazers over te nemen van het rijk om te komen tot een eenduidige verantwoordelijkheid voor de 
beheer doelstellingen en –maatregelen.”  
 

9. Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 

10. Bijlagen 
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