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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 31 juli 2019
r.

Aanwezig:

Voorzitter: De heer J.N. Simonse
Griffier: de heer R. Kalk
FvD; dé heer J.H.N. Beenen, C.H.W. van den Berg, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange,
mevrouw S. de Lely, de heef G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen.
WD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J. de Haan, mevrouw J J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M.
Müller-Klijn en mevrouw M. Smeels-Zechner. PW: de heer W. Boutkan, dè hééf C.A. Jansen en de
heef C.J. Kok. Groenlinks: de heef S.M. de Reus en mevrouw C. Straatsma. CDA: mevrouw C.J.
'r
Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, Christenunie: de heer Z.J.B.
Heng, de heer L. Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw
M; Müllëf. 5OPLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T.
Smetsefs’ PvdD: mevrouw L. Vesterihg. SGP: de heef J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe.
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Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.A. Fackeldey (PvdA) en mevrouw C.W. Smelik (Groenlinks).
Afwezig met kennisgeving

De heer P.A. van der Starre (50PLUS), de heer J. Luijendijk (PvdD), de heer J.H. van Ulsen (WD),
de heer H. Ismaili Alaoui (Groenlinks) en de heer S.V. Vrouwenvelder (Groenlinks), mevrouw M.
Dubois (PvdA) en de heer W. de Jager (PvdA), mevrouw I.B. Joosse (PW), de heer E.P.E. Raap (FvD)
en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en constateert dat voldaan is
aan het vergaderquorum.■
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2. Vaststellen agenda
Besluit
I Conform

••
<

■

3; Toezicht door GS op Staatsbosbeheer in het kader van de Oostvaardersplassen

Toezegging

1) Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat het college zo snel mogelijk
aanvullende informatie levert inzake het terugkeren van de Konikpaarden
uit Lauwersmeer.
2) Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat het college Provinciale Staten
informeert over de achtergronden m.b.t. de offerte door dhr Stout en de
reden voor vertraging.

Motie 1______ __
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

PvdD_________________ __________________________________
31
__________________________________________________
WD, CDA, CU, Gl, 50 PLUS, en DENK (tegen), FvD, PVV, PvdD (voor)
Verworpen met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen.
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Motie 2________
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

FvD__________________ ______________
.___________
31 ______________________________________________ .
WD, CDA, CU, GL en DENK (tegen), FvD, PW, 50 PLUS, PvdD (voor)
Verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

Motie 3________
Aantal aanwezig
Stern verklaringen
Besluit

PvdD__________________________________________________________
31_______________________________________________________ ;
WD, CDA, CU, GL, 50 PLUS, PvdD en DENK (tegen), FvD, PW (voor)
Verworpen met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

4. Sluiting
I De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

L, Verbeek ,

1
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
■B
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.,flevoland.nl <
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
)or^ gr
(In te vullen door^griffier)

Onderwerp:

Annuleer transport konikpaarden naar Wit-Rusand

Agendapunt:

3

Onderwerp Statenvoorstel: Geen
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

31 juli 2019

Constaterende dat:
- op dit moment konikpaarden in een vangkraal in de Oostvaardersplassen worden gehouden, en geen
beschikking hebben tot schaduw;
- deze dieren in quarantaine worden gehouden in afwachting tot hun transport naar Wit-Rusland;
- GS het besluit heeft genomen om deze dieren naar Wit-Rusland te tranporteren;
Overwegende dat:
- er 11 konikpaarden zijn overleden ten tijde dat deze onder toeziend oog van Staatsbosbeheer, dierenartsen
en Konikpaarden in gevangenschap in de vangkraal worden gehouden;
- er zorgen zijn over de conditie van de resterende dieren;
- de resterende dieren in de vangkraal volgens de planning nog een intensief transport naar Wit-Rusland voor
de boeg hebben, hier ook een periode in quarantaine zullen worden gehouden, en dan in een winterperiode
terecht zullen komen;
- het transport naar Wit-Rusland is uitgesteld, en het onduidelijk is wanneer dit wél zal gebeuren;
Verzoeken het college /

Dragen het college op /

Spreken uit

- het transport naar Wit-Rusland voor de konikpaarden te annuleren;
- de konikpaarden met onmiddelijke ingang uit de vangkraal in de Oostvaardersplassen te halen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen
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MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: ( 36 )
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Onafhankelijk onderzoek naar gezondheid Konikpaarden
Agendapunt: 3

Onderwerp Statenvoorstel: nvt

Nummer Statenvoorstel: nvt

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 31 juli 2019

Constaterende dat:
Klein gebied (vangkraal) bezet door 200 paarden;
SBB verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van de paarden;
Er een overeenkomst is tussen SBB en de provincie;
SBB subsidie öntvangt uit de provincie.
Overwegende dat:
Hitte protocol dieren is uitgevaardigd door NVWA;
Indieners ernstige twijfels hebben opvolging hitte protocol;
Alle informatie via SBB maar Statenleden hebben zelf niets kunnen constateren doordat er
een defacto gebiedsverbod is uitgevaardigd door SBB;
Indieners zich zorgen maken over gevoerd beleid door SBB en GS en de mogelijke
gevolgen voor de paarden en zijn door de antwoorden dd 2 juli niet gerust gesteld;
Twijfels versterkt door de beelden die op/ in (social)media zijn verspreid;
Een dierenkliniek ook ernstige zorgen heeft geuit mbt de gezondheid van de paarden
na het zien van de beelden;
Het College is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de
grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen; aldus de nog steeds van kracht zijnde
ondertekende overeenkomst (tussen Staatssecretaris van EZ en GS provincie Flevoland)
overdracht dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen;
Dat Provinciale Staten in haar controlerende rol toeziet op de uitvoering door GS van de
ondertekende overeenkomst overdracht dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen;
Verzoeken het college / X Dragen het college op /
Spreken uit
Een onafhankelijk onderzoek te doen naar de gezondheid van de Konikpaarden middels
onafhankelijke dierenartsen, niet verbonden aan of in dienst van Provinciale Staten noch
Staatsbosbeheer
en deze dierenartsen ook een voorlopig oordeel te laten geven nav het gevoerde beleid
tijdens de afgelopen hittegolf. Deze informatie moet met de Provinciale Staten worden
gedeeld.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (FvPy^

Handtekening Initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
A. Kost

bOt- olv- Qnfifer

Voorzitter,
L. Verbeek

,b C<-

I

Provincie Flevoland

PRd^NClA^

-i.
,

,

,

I

,

,

«

inTn.ïiHÓ.iUï
nmnrn
, ,

... . .

M0IIÊ

5

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

a

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Schaduw voor de gehouden konikpaarden In de Oostvaardersplassen

Agendapunt:

3

Onderwerp Statenvoorstel: Toezicht door GS op uitvoering van het beleidskader beheer
Oostvaardersplassen
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

31 juli 2019

Constaterende dat:
- konikpaarden die gehouden worden in een vangkraal in de Oostvaardersplassen geen schaduwplaatsen tot
hun beschikking hebben;
- deze konikpaarden in quarantaine staan en wettelijk gezien gehouden dieren zijn;
- voor gehouden dieren een zorgplicht geldt;
- het besluit houders van dieren (artikel 1.6 lid 3) de verplichting kent om dieren die niet in een gebouw
worden gehouden te beschermen tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s;
- het protocol extreme weersomstandigheden voor paarden vanuit de Sectorraad Paarden de grens van 27
graden aanhoudt als definitie 'extreme warmte’;
- de buitentemperatuur deze bovengrens ruimschoots heeft overschreden;
- de Wet Dieren verplicht om gehouden dieren de nodige zorg te bieden;

Overwegende dat:
- Konikpaarden in de vangkraal niet beschermd worden tegen de extreme hitte met bijbehorende
gezondheidsrisico’s;
- Konikpaarden zelf de keuzevrijheid moeten hebben of deze gebruik zouden willen maken van schaduw;
Verzoeken het college /

Dragen het college op /

Spreken uit

onmiddellijk te voorzien in een aanbod van ruimte schaduwplaatsen voor de konikpaarden die gehouden
worden in de vangkraal in de Oostvaardersplassen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
i-CL. <p\u- QrvPt
Voorzitter,
Kost
b
L. Verbeek
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