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 Mededeling 
 

    

 *2297871* 
Onderwerp 

Besluitvorming reset grote grazers  

 

Kern mededeling: 

Hedenochtend 18 september 2018 hebben Gedeputeerde een besluit genomen 

over de wijze waarop de reset van de grote grazers plaats moet vinden. 

Dit besluit is gebaseerd op een aantal onderliggende onderzoeken waar uw Sta-

ten om gevraagd hebben. 

  

 

Mededeling: 

Op 11 juli 2018 hebben uw Staten het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen 

vastgesteld. Een ingrijpende maatregel hierin is de reset van het aantal grote 

grazers tot 1100 dieren. Conform het verzoek van uw Staten hebben Gedepu-

teerde Staten nog een aantal onderzoeken laten uitvoeren.  

 
In de second opinion, uitgevoerd door de heer T. Stout van de Universiteit 
Utrecht, wordt expliciet aangegeven dat de gewenste vermindering van het 
aantal paarden en edelherten voor de winter van 2018/2019 niet bereikt kan 
worden door middel van enige vorm van geboortebeperking/anticonceptie.  

 
Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden voor uitplaatsing en naar de die-
renwelzijnsaspecten. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten besloten dat 
voor de Konikpaarden uitplaatsing een reële optie is. Staatsbosbeheer is als 
eigenaar/beheerder van het Oostvaardersplassengebied verantwoordelijk voor de 
uitvoering hiervan. Gelet op het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden is 
uitplaatsing voor de edelherten echter geen optie. Edelherten zijn veel stressge-
voeliger dan paarden. De RDA constateert dat bij iedere vervoers- en verplaat-
singsoplossing bij deze aantallen herten ernstige dierenwelzijnsproblemen on-
vermijdelijk zijn. De inbreuk op het welzijn en de kans op overlijden (tijdens 
transport of op locatie), evenals de kans op afschot en bejaging op de nieuwe 
locatie zijn dermate hoog dat transport niet wenselijk is. Voor reset komt binnen 
de kaders van het genomen besluit dan verder alleen nog afschot in 
aanmerking. Tegen deze achtergrond is dat afschot in de ogen van de Raad te 

rechtvaardigen.  

Staatsbosbeheer krijgt daarom een opdracht in het kader van de Wet natuurbe-

scherming voor het terugbrengen van de populatie edelherten. Deze opdracht 

start direct na afloop van de bronstperiode om er voor te zorgen dat in de ko-

mende winterperiode de populatie ook daadwerkelijk fors in aantallen is terug-

gebracht.  

 

In de commissievergadering van 26 september zult u nader geïnformeerd worden 

over de achterliggende onderzoeken die tot dit besluit hebben geleid.   
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