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Geachte leden. 

Op 6 januari 2017 heeft de Commissaris van de Koning van de heer J.N. Simonse van de SGP fractie 
en van de heer J. de Reus van de WD fractie het initiatiefvoorstel ontvangen met richtinggevende 
uitspraken voor het beleidskader beheer van de Oostvaardersplassen. Zoals art 143a lid 4 uit de 
Provinciewet voorschrijft, nemen uw Staten geen besluit over een voorstel dan nadat Gedeputeerde 
Staten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen in kennis te brengen aan uw 
Staten. Met veel belangstelling hebben wij het voorstel gelezen en willen graag hierop reageren. 

Aanleiding voor het initiatiefvoorstel is de overdracht van de verantwoordelijkheid dierenwelzijn 
grote grazers in de Oostvaardersplassen, waarvoor de provincie met ingang van 7 december 2016 
verantwoordelijk is. Daarvoor is tussen de staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde 
Staten de Overeenkomst Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen gesloten. Zoals in het 
initiatiefvoorstel staat is Staatsbosbeheer eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen. Daarbij is in 
deze overeenkomst vermeld dat Staatsbosbeheer als eigenaar van dit gebied belast is met de 
uitvoering van het beheer met inbegrip van de in de wet genoemde zorgplichten in het kader van 
dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij in het kader van zijn taken, 
gelet op artikel 3, eerste lid van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming 
met het door de minister geformuleerde beleid. Wat betreft de uitvoering van het beleid 
dierenwelzijn grote grazers Oostvaardersplassen zien Gedeputeerde Staten toe op de uitvoering van 
het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer. 
In de overeenkomst is aan GS de verantwoordelijkheid neergelegd voor het beleid dierenwelzijn 
grote grazers Oostvaardersplassen, zie artikel 2 lid 1 uit de overeenkomst. PS kunnen een kader 
vaststellen voor zover Europees en nationaal beleid en regelgeving ruimte bieden. 

Het gebied Oostvaardersplassen is echter méér dan alleen dierenwelzijn grote grazers. Het 
initiatiefvoorstel stelt dan ook dat de primaire hoofddoelstelling van de Oostvaardersplassen 
vogelnatuurreservaat is. Gedeputeerde Staten constateren dat het initiatiefvoorstel een 
beleidskader voor het integrale beheer van de Oostvaardersplassen voorstaat, waarbij de te nemen 
beheersmaatregelen ten dienste staan van deze hoofddoelstelling. 

Het initiatiefvoorstel bevat enkele richtinggevende uitspraken voor de opstelling van het 
beleidskader, genummerd la tot en met lf. Wij vragen u bij uw besluitvorming aandacht voor het 
volgende: 
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la - Het initiatiefvoorstel noemt Natura2000 als kader, door te stellen dat het beheer de Natura2000 
doelstellingen tenminste positief moet ondersteunen c.q. bevorderen. Natura2000 vormt inderdaad 
een harde juridische begrenzing van de mogelijkheden binnen de Oostvaardersplassen. 
Gedeputeerde Staten wijzen u erop dat het beheer van de Oostvaardersplassen in algemene zin 
gebonden is aan wet- en regelgeving en juridisch bindende afspraken. Bij de start van de uitvoering 
van het voorstel zal dan ook direct worden begonnen met het samenstellen van een overzicht van 
alle (juridische) kaders voor het integrale beheer van de Oostvaardersplassen. Daarbij zal worden 
aangegeven in hoeverre de nationale en Europese regelgeving ruimte bieden voor deze 
richtinggevende uitspraken. 

Ic - Wij wijzen u erop dat de Oostvaardersplassen zich bij uitstek kenmerken als een 
moeraslandschap. 

le - Het initiatiefvoorstel stelt dat de voorgestelde forse gebiedsuitbreiding in ICM02 niet is 
uitgevoerd. De voorstellen uit ICM02 om verbinding te leggen met de omliggende gebieden namelijk 
Kotterbos, Oostvaardersveld en Hollands Hout zijn wel gerealiseerd, waardoor het leefgebied voor 
de grote grazers is vergroot. 

Ill - Het initiatiefvoorstel stelt dat Staatsbosbeheer komt met een aangepast beheersplan dat door 
uw Staten toetsbaar is aan het vast te stellen beleidskader. Dit sluit niet aan op de afspraken die 
zijn vastgelegd in de Overeenkomst tussen de Staatssecretaris EZ en het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Flevoland dierenwelzijn grote grazers Oostvaardersplassen. Artikel 3 lid 1 
uit deze overeenkomst stelt dat wij in overleg met Staatsbosbeheer een onafhankelijke review 
uitvoeren van het dierenwelzijn beleid, de daarmee behaalde resultaten en de systemen die bij de 
uitvoering zijn gebruikt. De uitkomsten uit deze review kunnen ertoe leiden het beleid aan te 
passen of aan te scherpen. Zoals artikel 2 lid 2 uit de overeenkomst blijkt toetsen niet Provinciale 
Staten maar het college van Gedeputeerde Staten het door Staatsbosbeheer op te stellen 
beheersplan aan de vast te stellen beleidskader. 

Tot slot hebben wij kennis genomen van uw bijlage waarin u een aantal zaken noemt die wij kunnen 
betrekken bij de in de overeenkomst genoemde onafhankelijke review. Wel vragen wij ons af in 
hoeverre het in de bijlage genoemde gebied Kopacki Rit vergelijkbaar is met het gebied de 
Oostvaardersplassen. Wij zien de bijlage als illustratie en niet als onderdeel van het voorstel. Wij 
wensen u een vruchtbare discussie morgenavond in de Statencommissie Duurzaamheid. i 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

drs T. van der Wal 


