
 
 
 
 
 

 
MOTIE 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 11 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp:  Onderzoek Heckrunderen 

Agendapunt:  

Onderwerp Statenvoorstel:   Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen 

Nummer Statenvoorstel: 2550357 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020 
 
Constaterende dat:  

• Het college in het Statenvoorstel Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers 
Oostvaardersplassen, bij beslispunt 3, voorstelt om geen vervolg te geven aan het 
literatuuronderzoek anticonceptie en daarmee geen wijzigingen in het Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen aanbrengt; 

• Provinciale Staten de bevoegdheid hebben, om o.a. onderzoek naar aanvullende of andere 
beheersmaatregelen die het welzijn van de dieren kunnen optimaliseren en kunnen leiden tot 
aanpassing van het Beleidskader (punt 4 Statenvoorstel); 

• Heckrunderen andere graaseigenschappen hebben als de edelherten en de Konikpaarden en zich 
daardoor slecht kunnen handhaven in de concurrentiestrijd met deze grote grazers en de duizenden 
ganzen. Heckrunderen worden ingezet om de graslanden niet te laten verruigen. Maar door de 
aanwezigheid van duizenden ganzen er onvoldoende voedsel is voor de Heckrunderen en anno nu mei 
2020 nog steeds moeten worden bijgevoerd; 

• Dat zolang het aantal grote grazers niet terug is gebracht tot het in het Beleidskader genoemde 
aantal van 1.100 grote grazers, de Heckrunderen iedere winter in ernstige problemen dreigen te 
komen; 

 
Overwegende dat:  

• Het college op vragen vanuit de Staten om de Heckrunderen te verplaatsen uit het gebied, verwijst 
dat eerst de reset van de grote grazers moet plaatsvinden; 

• De commissie van Geel in haar advies er van uitging dat de reset van de grote grazers in 2018 zou 
plaatsvinden, hetgeen tot op heden echter nog niet tot uitvoering is gebracht; 

• Het aantal grote grazers volgens het Beleidskader moet worden teruggebracht tot 1.100 dieren 
d.m.v. afschot van een deel van de edelherten en het vangen en uit het gebied plaatsen van 
Konikpaarden; 

• Ten tijde van het opstellen van het advies van de Commissie van Geel er in de Oostvaardersplassen 
minder dan 160 Heckrunderen liepen; 

• Commissie van Geel adviseerde in 2018 niet in te grijpen in het aantal Heckrunderen omdat een 
verdere verlaging van het aantal Heckrunderen ten koste zou kunnen gaan van de levensvatbaarheid 
van de populatie Heckrunderen. Over het gewenste aantal, eventueel terugdringen van het aantal 
Heckrunderen en de wijze waarop, staat hierover niets vermeld. Het verplaatsen of uitnemen van de 
Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen, was een onderdeel uit het rapport van Geel; 

• Er blijkens de helicoptertelling van oktober 2019 er inmiddels minimaal 290 Heckrunderen zijn; 
• Er deze zomer waarschijnlijk 100 Heckrundkalveren zijn of worden geboren, waardoor er nu mogelijk 

ongeveer 400 Heckrunderen lopen; 
• Bij uitblijven of langer uitstellen van maatregelen ter beperking van het aantal Heckrunderen er 

mogelijk volgend jaar ongeveer 500 Heckrunderen zullen lopen; 
• Door de sterke groei van het aantal Heckrunderen, het steeds moeilijker zal worden deze dieren 

elders onder te brengen; 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 
 

• Er in de winter steeds grotere hoevelheden hooi gevoerd zullen moeten worden; 
• De kans op een crash bij de grote grazers komende winter groot is indien het aantal grote grazers 

niet al voor de komende winter sterk wordt teruggebracht; 
• Een nieuwe crash opnieuw tot heftige verontwaardiging en maatschappelijke onrust zal leiden bij 

burgers; 
• Het onderzoeken en verkennen van de voor- en nadelen van het uitnemen van één of meer soorten 

grote grazers onderdeel vormde van het rapport van Geel; 
• Er een onderbouwing nodig is om de Heckrunderen te verplaatsen uit het gebied en dat deze 

onderbouwing niet kan wachten tot na de reset, welke waarschijnlijk nog jaren kan duren.  
• Met het tijdig starten van deze onderbouwing, nieuwe vertraging door eventueel nieuwe juridische 

procedures zoveel mogelijk kan worden voorkomen; 
 

  □ Verzoeken het college    /   X Dragen het college op   /   □ Spreken uit 
• Met inachtneming van de adviezen uit het Rapport van Geel, (juridisch) onderzoek te doen, naar de 

mogelijkheden en onmogelijkheden om de kuddes Heckrunderen op korte termijn geheel of 
gedeeltelijk uit het gebied de Oostvaardersplassen te verwijderen of te verplaatsen; 

• De resultaten van dit (juridisch) onderzoek, binnen 3 maanden aan Provinciale Staten voor te leggen; 

 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan (PVV), E. Raap (Forum voor Democratie), P. van der Starre (50PLUS) 

 
Handtekening initiatiefnemer: 

 



 
 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

FvD   

VVD   

PVV   

GroenLinks   

CDA   

PvdA   

ChristenUnie   

SP   

50PLUS   

D66   

PvdD   

SGP   

GO   

DENK   

   

De motie is: Aangenomen Verworpen 

 

De motie wordt ondersteund door: 

 Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 

Statengriffier,  Voorzitter, 
A. Kost  L. Verbeek 

   


