
Brandbrief Oostvaardersplassen 
 

Geachte heer Meijer, 

 

Wij maken ons ernstige zorgen om de Oostvaardersplassen en uw dubieuze rol hierin. Graag gaan wij 
met u of uw plaatsvervanger in discussie over de onderstaande punten. 

Wij hebben vernomen dat u hedenavond, 4 april 2018 om 19:00 een overleg heeft met de 
actievoerders die tegen de Oostvaardersplassen zijn. Dit zijn dezelfde actievoerders die bij u hebben 
afgedwongen dat de dieren in de Oostvaardersplassen vanaf begin maart op 7 plaatsen met 450kg 
per 2 dagen worden bijgevoerd. U bent door diverse experts geadviseerd hier geen gehoor aan te 
geven daar dit bijvoeren voor de dieren ernstige gevolgen heeft. Toch heeft u deze adviezen naast u 
neergelegd en aanvullend besloten na een tweede overleg het aantal voerplaatsen uit te breiden 
naar 10. Daarmee heeft u direct een extreme afname van de populatie Grote Grazers veroorzaakt die 
door overvoering zijn omgekomen. Op dit moment wordt er op diverse overschotten autopsie 
verricht, de schrikbarende feiten zullen u later in een rapportage formeel bekend worden gemaakt 
door Staatsbosbeheer. Naast bovenstaande actie hebben de actievoerders in een derde bezoek 
afgedwongen dat zij in het gebied mogen waarnemen hoe het met de dieren gaat.  

U beseft klaarblijkelijk onvoldoende welke schade u op dit moment aanricht aan de dieren van de 
Oostvaardersplassen, de daar aanwezige biodiversiteit én het vertrouwen van de inwoners van 
Flevoland in het Provinciale bestuur. De actievoerders die bij ú aan tafel zitten om hún punten af te 
dwingen vertegenwoordigen namelijk maar een heel klein deel van de inwoners van de Provincie 
Flevoland, sterker nog het grootste deel van de mensen die bij u aan tafel zit woont niet eens in de 
Provincie. Daarnaast is één van de vanavond aanwezige actievoerders afgelopen zondag opgepakt bij 
de demonstratie wegens het bedreigen van een politieagent in functie. Een zeer onverkwikkelijk 
beeld van het provinciale bestuur komt hier wel mee boven tafel. 

Klaarblijkelijk loont het in de Provincie Flevoland om via bedreigingen richting de politie, de 
boswachters van Staatsbosbeheer en de inwoners van de provincie Flevoland die opkomen voor hún 
Oostvaardersplassen je zin te krijgen. Door te bedreigen en te intimideren kom je immers bij het 
provinciebestuur aan tafel en worden je eisen ingewilligd. Is dat het correcte bestuurlijke beeld dat u 
als gedeputeerde van de Provincie naar uw stemmers wilt afgeven? Wij vragen het ons ernstig af! 
Daarnaast vinden wij dit zeer respectloos naar uw medebestuurders die immers zelf óók regelmatig 
bedreigd worden door deze individuen. 

De Oostvaardersplassen zijn controversieel en er zijn verschillende aspecten die voor de toekomst op 
een juiste wijze tegen elkaar moeten worden afgenomen. De biodiversiteit is een systeem waarin 
elke wijziging gevolgen heeft voor het wel of niet functioneren van het systeem als geheel. Daar zijn 
experts voor nodig en ook die zijn het niet altijd met elkaar eens. De huidige lobby van de jagers, 
want die zit immers in de persoon van Bas Metzemaekers vanavond bij u aan tafel, vinden wij 
zorgelijk en daarbij geen recht doende aan de complexiteit van de Oostvaardersplassen.  

In een land als Nederland is de vrijheid van meningsuiting in de grondwet vastgelegd, dit is een groot 
goed waar wij zuinig op moeten zijn. Het kán volgens ons niet dat een democratisch gekozen 
bestuurder op deze wijze accepteert dat mensen in functie worden bedreigd en geintimideerd ten 
gunste van de mening en opvattingen van een klein aantal mensen. Deze discussie moet door en met 



de inwoners van de Provincie Flevoland worden gevoerd, niet door een klein groepje actievoerders 
van buitenaf.  

Deze problematiek bespreken wij graag met u en uw collega gedeputeerden, onze doelstelling is om 
in een brede discussie met de inwoners van Flevoland, de experts die bij het project betrokken zijn 
en de besluitvormende organen te komen tot een structurele oplossing voor het huidige probleem. 

Wij zien uw uitnodiging graag tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

Een groep inwoners van de Provincie Flevoland 

 


