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Onderwerp 
Statenvoorstel elektronische-petities in  Provinciale Staten d.d. 8-2-2017  
 
1. Beslispunten 
1.De Elektronische-petities ‘Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en 

schiettent’ en ‘Laat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet verhonge-
ren’, gelet op het voldaan zijn aan de criteria en vereisten van geldigheid voor  
toelating zoals in het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2015 geformu-
leerd, bij het vaststellen van de conceptagenda rechtstreeks te agenderen voor 
uw Statenvergadering van 8 februari; 

2.De petitionarissen voor de behandeling van het voorstel door Provinciale Staten 
   PS) gelegenheid te geven hun initiatief mondeling nader toe te lichten in Provin-

ciale Staten en hun, conform de spreektijd in de Statencommissie, daarvoor 5 
minuten te verstrekken; 

3.In te stemmen met het procedurevoorstel van uw voorzitter om deze initiatieven 
   inhoudelijk te betrekken bij de vervolgstap in de besluitvorming over 
   het initiatiefvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaar- 
   dersplassen’ op 8 februari in Provinciale Staten wanneer het Statenvoorstel als 
   bespreekstuk ter besluitvorming voorligt; 
4.De initiatiefnemers van het Statenvoorstel te verzoeken tijdens de bespreking op 
   8 februari in Provinciale Staten te komen met een reactie op de voorliggende E-  
   petities.    

 
2. Eerdere behandeling 
In de Statencommissie Duurzaamheid d.d. 18 januari 2017 is het initiatiefvoorstel 
‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen’ bespro-
ken. Op het onderwerp is door 7 personen/organisaties ingesproken waaronder 
de petitionaris mevrouw S. Hartlief namens de stichting Dierbaar Flevoland en 
mevrouw Y. Bierman namens Stichting Welzijn Grote Grazers. Het advies van de 
Statencommissie Duurzaamheid was het Statenvoorstel als bespreekstuk te agen-
deren in Provinciale Staten van 8 februari 2017 aanstaande. De voorzitter van 
Provinciale Staten stelt voor beide onderwerpen – de E-petities en het initiatief-
voorstel – in die volgorde als één gezamenlijk agendapunt te behandelen.  
Na de bespreking in de commissie heeft zich een tweede petitionaris gemeld in 
de persoon van mevrouw Y. Bierman namens de Stichting Welzijn Grote Grazers. 
Deze E-petitie is op dezelfde wijze in behandeling genomen als de eerder gemel-
de petitie. 
 
3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten hebben vanaf 2008 burgers gelegenheid gegeven gebruik 
te maken van de elektronische petitie. In het RvO PS 2015 hebben PS daarover 
nadere afspraken gemaakt. 

      
4. Argumenten 
1. De vereisten waaraan een e-petitie moet voldoen staan in uw Reglement van 
Orde (artikel 23 lid 4 en artikel 30). Op verzoek van uw voorzitter heeft een 
toetsing plaatsgevonden aan de vermelde criteria. 
 
Artikel 30 lid 4 
De petitie ‘Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en 
schiettent’ is ingediend door een petitionaris mw. Hartlief, ingezetene van de ge-
meente Almere. Haar adresgegevens zijn bij de griffie bekend. 
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De petitie ‘Laat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet verhongeren’ is ingediend door een 
petitionaris mw. Bierman, ingezetene van de gemeente Dronten. Haar adresgegevens zijn bij de griffie 
bekend. 
 
Artikel 30 lid 5 en lid 6 
Uit de bijgevoegde bijlage blijkt dat het onderwerp is geduid en voorzien van een omschrijving en 
toelichting.  
 
Op de website te vinden op https://petities.nl/petitions?locale=nl&sorting=active luidt deze: 
 

“Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en  schiettent” 

‘Wij 

De stichting Dierbaar Flevoland en allen die zich betrokken voelen bij de natuur in het algemeen en 
de Oostvaardersplassen in het bijzonder  

Constateren dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied vanwege de 
vogels en de natuur en niet vanwege het toeristisch of economisch potentieel 

1. dat uit de toelichting op de plannen in de pers blijkt dat het hele gebied opengesteld zou 
moeten worden voor bezoekers en dat ondernemers uitgenodigd worden om in het gebied 
initiatieven te nemen 

2. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de toerist aantrekkelijk te 
maken en niet om de natuurdoelen te realiseren 

 en verzoeken 

1. geen wandel- en fietsroutes aan te leggen of toeristische attracties te vestigen binnen de 
grenzen van het Natura 2000-gebied en de noodzakelijke rust te waarborgen; 

2. het doden van gezonde dieren die in dit gebied leven nu en in de toekomst niet toe te 
staan; 

3. de beoogde etalagefunctie van het gebied te realiseren buiten de grenzen van het natuur-
gebied Oostvaardersplassen en het gebied zelf niet verder open te stellen; 

4. de uitvoering van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen niet langer te vertragen 
en tot uitvoering daarvan over te gaan; 

5. de plannen voor het Nationaal Park Nieuwland en de uitbreiding van luchthaven Lelystad 
afhankelijk te maken van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen en niet omge-
keerd.’ 

Er zijn 3485 ondersteuningsverklaringen (peildatum 26 januari 2017 )ondertekend en ingediend. Uit 
een steekproef is gebleken dat meer dan 100 (minimum aantal vereiste geldige ondersteuningen) 
daarvan voldoen aan de volgende vereisten: voornamen, achternamen, adressen en geboortedata 
van de ingezetenen die de petitie ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://petities.nl/petitions?locale=nl&sorting=active
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“Laat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet verhongeren” 

‘Wij 

bezorgde inwoners van Flevoland 

 constateren 

• de dieren worden als wild betiteld, zodat ze niet verzorgd hoeven worden 
• het gras gaat begin april groeien, maar de duizenden ganzen eten alles weg 
• de discussie over de uitvoering van dit project in de Oostvaardersplassen bestaat nu al bij-

na 20 jaar 

en verzoeken 

een halt toe te roepen aan deze verschrikkelijke en onnodige situatie voor de duizenden dieren elk 
jaar weer. De provincie Flevoland moet nu in 2017 met een diervriendelijke oplossing komen.’ 

Er zijn 790 ondersteuningsverklaringen (peildatum 26 januari 2017 )ondertekend en ingediend. Uit 
een steekproef is gebleken dat meer dan 100 (minimum aantal vereiste geldige ondersteuningen) 
daarvan voldoen aan de volgende vereisten: voornamen, achternamen, adressen en geboortedata 
van de ingezetenen die de petitie ondersteunen. 
 
Artikel 30 lid 7 
Beide e-petities  gaan over het onderwerp ‘beheer ‘Oostvaardersplassen’ en dat valt binnen de juris-
dictie van de provincie.  Ook aan de overige vereisten in lid 7 vermeld wordt voldaan. 
 
Conclusie 
1.De ingediende e-petities kunnen worden behandeld omdat zij voldoet aan alle vereisten uit het RvO 
   PS. De voorzitter stelt u voor dit onderwerp rechtstreeks te agenderen in Provinciale Staten van 8 
   februari 2017. 
2.De petitionarissen worden over de uitkomst van de toetsing geïnformeerd en uitgenodigd voor de 
   Statenvergadering van 8 februari. Het voorstel voor  behandeltijd sluit aan bij wat in de 
   commissie gebruikelijk is bij inspreken. 
3.Vanuit de Statengriffie zijn de petitionarissen gewezen op de behandelmogelijkheid van hun initiatie-  

 ven in PS. Betrokkenen hebben daarop aangegeven daarvan gebruik te willen maken. Omdat het 
 dossier Oostvaardersplassen zich momenteel in het proces in de fase van bestuursopdracht be-  
 vindt, wordt voorgesteld dat uw Staten deze petities te betrekken bij het debat op 8 februari 
 aanstaande. 

4.Voor een goede inhoudelijke bespreking is een reactie van de initiatiefnemers gewenst. Deze kan 
   worden betrokken bij het plenaire debat in Provinciale Staten. 
 
 
5.Kanttekening 
U wordt gewezen op het volgende praktische punt ten aanzien van de door het RvO gevraagde toets 
op de e-petities. De ondersteuningsverklaringen behorend bij de e-petitie kunnen pas worden getoetst 
na het aanbieden van de E-petitie aan de voorzitter. Er dienen minimaal 100 juiste ondersteunings-
verklaringen te zijn van ingezetenen van de provincie. Daartoe benadert de griffie de gemeenten 
waarin de ingezetenen woonachtig zijn. De gemeenten controleren de aangereikte gegevens.  
Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald  of de e-petitie voldoet aan de spelregels in uw Reglement 
van Orde. Op het moment van schrijven van dit Statenvoorstel en het publiceren van de agenda met 
bijbehorende stukken is die toets nog niet voltooid. Bij het opstellen van dit Statenvoorstel is uitgegaan 
van een positieve uitslag van genoemde toets op de ondersteuningsverklaringen. Uw voorzitter zal, 
indien aan de orde, aangeven of deze veronderstelling onjuist is gebleken. 
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6.Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Betoog mw. S. Hartlief namens stichting Dierbaar Flevoland        Bijgevoegd 
Betoog mw. Bierman namens stichting Welzijn Grote Grazers   Bijgevoegd 
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