
Inspreektekst mevrouw Oosterbaan

Goede avond dames en heren, 

Ik dank u dat ik welkom ben op deze raadszitting en dat ik mag spreken. Ik 
hoop dat u mij 5 minuten de tijd geeft om mijn verhaal te doen.

Hier voor u staat een inwoner van Almere, mijn naam is 
Anita Oosterbaan. Sinds 1989 woon ik hier, ik ben 
huisvrouw en groot natuurliefhebber. Ik sta hier namens 
de overgebleven dieren van de OVP maar ook namens 
vele burgers van de provincie Flevoland, dus diegene die 
u gaan kiezen!

Het begin van de Ovp was prachtig groen en groots, zo was het eens, een 
geweldig stuk natuur.
Runderen en paarden komen, daarna de edelherten, uitgezette dieren uit alle 
windstreken.

Het gaat totaal mis door de overdracht aan SBB, de huidige eigenaar!

Velen van ons verdragen dit leed in onze achtertuin niet meer.
Al jaren kom ik er, en ik heb het achteruit zien gaan tot wat het nu is 
verworden, een kaal maanlandschap, ongeschikt voor de edele dieren en 
runderen maar ook voor het oorspronkelijk doel; de vogels. Mijn kinderen 
durf en wil ik al jaren niet meer mee te nemen naar deze plek.

Het is namelijk zomers redelijk geschikt voor een aantal grazers ondanks de 
overmatige onkruidbegroeiing zoals het giftige Jacobskruiskruid. In de winter 
is het zo arm als het er nu uitziet, zonder voedsel en beschutting en totaal 
ongeschikt voor welk dier dan ook!

Uitbreiding van het gebied is de oplossing wordt van verschillende kanten 
geroepen. Wat is hiervan dan het doel? Bedenk wel, het is goed om de 
corridor te maken naar het Horsterwold, maar dat extra gebied raakt op den 
duur ook weer vol en dan begint het lijden van de dieren weer van voren af 
aan.

Ik ben niet opgevoed met diermishandeling en vind dat de provincie 
Flevoland hierin een voorbeeldfunctie hoort te geven. 



Politiek van Flevoland zorg ervoor dat er, zomer en winter, voldoende voedsel 
is voor de aanwezige dieren!

Ik sta hier voor de dieren, maar ook voor mezelf, ik kan al dat leed niet meer 
verdragen. Ik ben opgevoed door natuurliefhebbers en heb geleerd dat alle 
dieren, gehouden of wild, zorg nodig hebben.

Er moet iets gebeuren, op deze voet doorgaan kan niet. En de subsidie van 
ongeveer 86 miljoen die SBB ontvangt, hoort die niet in beheer van het 
gebied gestoken te worden?

Ik kom er vanaf 1983, hoe konden jullie als politici zo’n mooi stuk natuur zo 
erg verwaarlozen dat er niets meer rest?

Nu de grazers zelf

De gezondheidstoestand van de dieren is zeer slecht door jarenlange tekorten 
aan alles. Zelfs de Dierenbescherming spreekt van onnodig lijden!

Bent u er al eens geweest? Ga er eens een wandeling maken en kijk om u 
heen. Waarom wordt een zo sterk verwaarloosde dierentuin met hand en 
tand verdedigd in dit zieke beleid? Struikel niet over de kadavers!
Zelfs de onafhankelijke dierenartsen die het gebied 
bezochten en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
Dierenartsen, de KNMvD, zeggen dat dit beleid moet 
stoppen.

Het is te begrijpen dat u als politicus niet overal verstand van kunt hebben 
maar luister dan in ieder geval naar de specialisten die het weten kunnen.

Juridisch klopt er ook niets van.
De reactie van Mr. Jurian Bos, Advocaat bestuursrecht bij NautaDutilh 
Rotterdam was klip en klaar.
Citaat: De beheerder van een Natura 2000-gebied kan via de zorgplicht 
verantwoordelijk worden gesteld voor zijn handelen of nalaten, als dit ten 
koste gaat van de te behalen Natura 2000-doelstellingen van dat gebied.

De beheerder is naar mijn weten Staatsbosbeheer. Hetgeen ik en anderen 
waarnemen is dat de Natura 2000 doelstellingen door deze semi-
overheidsinstantie niet goed worden uitgevoerd. Dit maakt hen dus 



verantwoordelijk voor dit wanbeleid. Is het niet beschamend dat zelfs Brussel 
zich met deze kwestie moet bemoeien?

Politiek van Flevoland, geef ons als inwoners het mooie natuurgebied OVP 
weer terug.
Wij willen niet wandelen in een kale modderpoel maar in een prachtig 
begroeid polderlandschap met de juiste hoeveelheid dieren en dat in Zomer 
en Winter. 

Dank voor uw aandacht
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