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*2442155*
Provinciale Staten

Onderwerp

Procedurevoorstel e-petitie ‘Hekken weg in de Oostvaardersplassen, geef dieren
de ruimte’

10 juli 2019
Agendapunt

De voorzitter van Provinciale Staten stelt voor
Lelystad

1.

Beslispunten

1. De e-petitie rechtstreeks te agenderen voor uw Statenvergadering van 10
juli 2019;
2. De plaatsvervanger van de petitionaris voor de behandeling van het voorstel door Provinciale Staten (PS) gelegenheid te geven de e-petitie mondeling nader toe te lichten en haar daarvoor 5 minuten te verstrekken;
3. In te stemmen met het procedurevoorstel om deze e-petitie inhoudelijk
te betrekken bij een vervolgstap in de besluitvorming over de Oostvaardersplassen in Provinciale Staten.
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2.

Eerdere behandeling

N.v.t.
3.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Na binnenkomst van een e-petitie, doet de voorzitter, conform artikel 21 van
het RvO, een procedurevoorstel aan de Staten. De Staten beslissen op grond
hiervan over de wijze van agendering en behandeling.
Doel van de behandeling is de Faunabescherming de gelegenheid te geven de
e-petitie toe te lichten en te informeren over de behandeling hiervan.
4.

Verdere behandeling PS

Bij instemmen met dit voorstel zal verdere behandeling plaatsvinden bij een
vervolgstap in de besluitvorming over de Oostvaardersplassen.
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5.

Korte toelichting op voorstel

In 2018 is De Faunabescherming een petitie gestart om de verbindingszone
tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, het rivierengebied en het
Duitse achterland zo spoedig mogelijk te realiseren, met name voor edelherten, waarmee de graasdruk in de OVP kan worden verminderd.
In het beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen is de mogelijkheid van migratie naar andere delen van Flevoland voor de middellange
termijn afgesloten. Er worden komende jaren echter geen maatregelen in de
omgeving van het Oostvaardersplassengebied genomen die een natuurlijke
corridor en daarmee een meer open en compleet natuurlijk systeem in de
toekomst onmogelijk maken.
6.

Beoogd effect

Behandeling van de aangeboden e-petitie.
7.

Argumenten

1. De e-petitie voldoet aan de criteria en vereisten van geldigheid voor toelating zoals in artikel 30 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten geformuleerd.
2. Conform artikel 21 van het RvO krijgt de petitionaris of zijn plaatsvervanger de gelegenheid de e-petitie mondeling nader toe te lichten. De
spreektijd in de Statencommissies is 5 minuten.
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3. Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Flevoland besloten het advies van de Commissie van Geel vast te stellen als integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. De provincie voert dit beleidskader de komende jaren uit. Deze e-petitie wordt inhoudelijk betrokken bij een latere vervolgstap.
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