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A.M. Schelling 
Betreft: Inspreektekst Commissie Duurzaamheid d.d. 4 april 2018 
 
Geachte Provincie, 
 
Ik maak hier gebruik van mijn spreekrecht als voorzitster van de Stichting “Dier en 
Beleid” (www.stichtingdierenbeleid.nl). 
 
Het gebied de Oostvaardersplassen, ooit bestemd voor industrie, is gebruikt voor de 
hypothese (en droom) van Frans Vera. Hij noemde het "Natuur en Wild" maar zijn 
droom is ten einde. De verantwoordelijken moeten de fout erkennen, de ogen openen en 
zien dat alle onderhavige wetgeving in geen enkel opzicht strookt met de waarheid en 
werkelijkheid. Het is een desolate vlakte, vergelijkbaar met de planeet Mars, 
onderbouwd met wankelende rapporten, uitgemergelde, creperende dieren die geen 
kant op kunnen en waarbij de meerderheid sterft van de honger of door een kogel. Een 
gebied in Nederland dat ondertussen de wereld over gaat als "The Killing Fields", maar 
wat bij u Oostvaardersplassen heet. 
 
Ik heb bestuursrecht gestudeerd, heb ruime ervaring met politieke werkwijzen en ben 
tot de conclusie gekomen dat dit mislukte project en falende beleid met de overlappende 
wet Natura 2000 in geen enkel opzicht strookt met de werkelijkheid. Door de 
instandhouding van de droom van Vera is een ernstig maatschappelijk probleem 
ontstaan. U bent hiervoor verantwoordelijk. 
 
Dertig dagen lang heb ik dag en nacht dit dossier bestudeerd, van begin tot einde. Ik heb 
regelgeving getoetst, alle onderhavige jurisprudentie gelezen en gesprekken gevoerd 
met deskundigen, wetenschappers en mensen aan de grond. Op een afstand heb ik 
gezien hoe het door u gecreëerde maatschappelijke probleem is ontstaan. Maar tegen 
emotie is geen wetgeving opgewassen. Ik heb dit alles geanalyseerd en gefileerd tot op 
het bot. 
 
De stelling van Stichting “Dier en Beleid” is helder en transparant: (Wij streven naar) een 
beleid waar het welzijn van dieren voorop staat. Gestaafd aan de werkelijkheid en 
getoetst aan de daarbij horende juridische kaders. We houden het zuiver, dan blijft later 
de uitleg aan de rechter ook eenvoudig. Het gaat hier om leven, “levende have”, wat in 
geen enkele wetgeving een "stervende have" mag zijn, zelfs niet met de huidige wet 
implementatie. U bent hierin verantwoordelijk. 

http://www.stichtingdierenbeleid.nl/


 
Wij bieden binnen de stichting de mogelijkheid aan belanghebbenden op een 
transparante wijze de procedures te volgen, te participeren en als het nodig mocht zijn 
ons mee te begeleiden naar de gerechtelijke macht. Wij gaan als stichting op eigen 
initiatief sowieso handelen met dit dossier: voor-, tijdens en na uw besluitvorming. 
Ons dossier is opgebouwd met de hulp van velen, strak geciteerd en feitelijk 
aantoonbaar. 
 
Wij gaan ervanuit dat u als Overheid binnenkort een rapport laat presenteren dat 
constructief zal zijn en het welzijn van dieren zal respecteren. Indien dit anders blijkt te 
zijn zal Stichting “Dier en Beleid” de stem van de grote grazers laten horen, en velen met 
ons. 
 
De droom van Vera is een nachtmerrie geworden. 
 
A.M. Schelling 
 
Let op: Niets uit deze tekst mag overgenomen, gekopieerd of gerefereerd worden 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.  

 


	Van:
	A.M. Schelling

