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Kern mededeling:

De externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen, de commissie van
Geel, die de opdracht heeft om te komen tot een advies voor het beleidskader
beheer Oostvaardersplassen, heeft Gedeputeerde Staten een brief gestuurd over
de planning van haar werkzaamheden. Gedeputeerde Staten informeren met
deze statenmededeling Provinciale Staten over deze brief.
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Mededeling:

De commissie geeft in de brief aan dat zij verwacht rond 25 april 2018 het advies
aan Gedeputeerde Staten te kunnen uitbrengen. De commissie noemt als reden
dat zij de ontwikkelingen in de maanden februari en maart nadrukkelijk in haar
overwegingen bij het advies wil meenemen. De commissie zal in dit kader nog
een aantal personen en instanties consulteren. De nieuwe datum is hiervan de
consequentie.
Over de commissie: in juli 2017 stelde Provinciale Staten de procesaanpak vast
voor het uitvoeren van het Initiatiefvoorstel voor het beheer van de Oostvaardersplassen. De aanstelling van deze externe begeleidingscommissie van deskundigen maakt deel uit van de aanpak.

Bijlagen
Naam bijlage:

eDocs

Openbaar in de zin

nummer:

van de WOB
(ja/nee aangeven)

Mededeling

Brief van Commissie van Geel aan Gedeputeerde
Staten over de voortgang van haar werkzaamheden

2220634

ja

Openbaar
----------------------------------Portefeuillehouder

Lodders, J.
----------------------------------Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Externe Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen

Aan Gedeputeerde Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB

22 maart 2018

Geachte leden van GS,
Hierbij informeer ik u tussentijds over de werkzaamheden van de Externe
begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen die door uw college is ingesteld.
In mijn brief van 15 december jongstleden heb ik u namens de commissie geïnformeerd over
het verloop en de planning van de werkzaamheden in het kader van de consultatie van
personen en organisaties die betrokken zijn bij de Oostvaardersplassen of deskundig zijn op
het vlak van vraagstukken die in dat gebied spelen. Ik heb toen genoemd dat wij
verwachtten dat wij ons advies in de laatste week van maart, in de week voor Pasen, zouden
uitbrengen.
Inmiddels is zoals bekend, de maatschappelijke discussie over de wijze waarop de grote
grazers in het gebied worden beheerd in alle felheid opgelaaid en bent u geconfronteerd
met acties van burgers. De commissie heeft gemeend de ontwikkelingen in de maanden
februari en maart nadrukkelijk in haar overwegingen bij het advies te moeten meenemen.
Ook zal nog een aantal personen en instanties worden geconsulteerd.
Dit heeft consequenties voor de planning van de werkzaamheden van de commissie. Wij
verwachten thans dat wij rond 25 april aanstaande ons advies aan uw college zullen
uitbrengen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

