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Agendapunt / Bespreekpunt * 
Rapport OVP De Boerenveearts 13 augustus 2018 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder gewenst?  
 
Ja 

  

Motivering van het verzoek  

 
Aanleiding:  
Op 13 augustus 2018 is de fractie van de PVV met een klein gezelschap ‘deskundigen’ de 
Oostvaardersplassen (OVP) ingegaan. De reden was dat de fractie verhinderd was tijdens het 
bezoek dat was georganiseerd door het college op 1 augustus jl. 
Daarnaast wilde de fractie in kleiner gezelschap met Staatsbosbeheer rustig van gedachten 
wisselen over de dieren, vegetatie, bodemgesteldheid en waterhuishouding in het gebied. 
Staatsbosbeheer heeft het bezoek prima georganiseerd en is zeer open geweest in haar 
communicatie naar ons toe. 
 
Naar aanleiding van dit bezoek is het Rapport OVP De Boerenveearts aangeboden aan PS. 
Inhoudelijk is daarbij ingegaan op de informatie en observaties die tijdens het bezoek naar 
voren zijn gekomen, resulterend in aanbevelingen per onderdeel en in zijn geheel. 
 
Doel: 
De fractie van de PVV wil graag met de andere leden van PS van gedachten wisselen over de 
inhoud van het rapport en de aanbevelingen die worden gedaan. 
Daarnaast stellen wij een reactie van het college op prijs. 
 
Vervolg: 
De indieners streven ernaar om het rapport door PS te laten vaststellen en mee te nemen in 
ons uiteindelijk oordeel en beleid in het OVP gebied. 
 
 
 
 
 



Inhoud   

 
De fractie van de PVV is van mening dat het Rapport OVP De Boerenveearts een welkome 
aanvulling is op onze visie over de OVP. De aanbevelingen kunnen ons helpen bij 
toekomstige besluitvorming. 
 
 
Vragen aan de andere fracties: 
 1. Bent u het met de indieners eens dat dit rapport inhoudelijk een welkome aanvulling is op 
onze visie over de OVP? 
2. Bent u het met de indieners eens dat de aanbevelingen moeten worden overgenomen en 
uitgewerkt in beleid? 
3. Zijn er nog andere zaken waarvan u denkt dat die moeten worden meegenomen door PS 
met het oog op het beleid in de OVP? 
 
 
Vragen aan het College: 
Dezelfde vragen als die welke gesteld worden aan de andere fracties. 

 
 
 

* Bijgevoegde bijlagen behorend bij dit agendapunt:  
1 Rapport OVP De Boerenveearts 13 augustus 2018 
 

 


