
Mondelinge mededeling commissie Duurzaamheid van 22 november 2018 
Stand van zaken Oostvaardersplassen 
 
 
Zoals toegezegd ter vergadering een uitgeschreven versie.  
 
1. Juridische procedures afschot edelherten 
Afgelopen maandag (20 nov) heeft de rechter een uitspraak gedaan op de voorlopige 
voorziening die was aangevraagd op de opdracht tot afschot edelherten. 
De essentie van de uitspraak was: 
- De opdracht is rechtmatig en voldoende onderbouwd 
- Alternatieven zijn onderzocht en bieden geen bevredigende oplossingen 
- Herhaling van afgelopen winter is niet in het belang van het welzijn van de 

edelherten 
Kritiekpunt van de rechter was dat de besluitvorming wel overhaast lijkt genomen. Zij 
vraagt de provincie om wel voldoende zorgvuldigheid te betrachten.  
  
 
Op 29/11 behandelt de rechtbank Lelystad de voorlopige voorziening naar aanleiding 
van de vergunning voor het afschot van de edelherten. Afgesproken is dat er gewacht 
wordt met uitvoering tot deze zitting geweest is.  
 
2.  Uitplaatsing paarden 
Staatsbosbeheer is in overleg met gebieden die de paarden willen ontvangen.  
De planning is dat herplaatsing van paarden uit Oostvaardersveld op korte termijn, 
gebeurt, nog voor het eind van dit jaar.  
Uitplaatsing van de paarden in het kerngebied zal plaatsvinden in de eerste maanden 
van 2019.  
 
3.  Moerasreset 
In oktober is de starthandeling van de moerasreset geweest. Hier is in media aandacht 
aan besteed en ook heeft u hier een mededeling over ontvangen.  
Uitvoeringsplan voor de moerasreset is in november vastgesteld door de Stuurgroep 
N2000. Deze zal ook u worden toegezonden.  
 
4.  Beschuttingsmaatregelen 
Staatsbosbeheer heeft een beschuttingsplan uitgewerkt. Morgen is er een bestuurlijk 
overleg met Staatsbosbeheer. Daar zullen we dit oa bespreken.  
De beschutting wordt aangelegd op die plekken waar in verleden ook het meeste bos 
en struweel voorkwam.  Dit zijn de gebieden de Stort, de Spoorzone en de Driehoek, 
Het struweel wordt gefaseerd aangelegd. Er komen rasters omheen te staan tot het 
voldoende gegroeid is. De planning is dat de totale oppervlakte in een periode van 3 
jaar wordt aangelegd. Er is al begonnen met aanleg in de driehoek, begin 2019 volgt 
de eerste 50 ha in het grazige deel.   
 
5.  Communicatie en governance 
Zoals u bij mededeling al was geïnformeerd zijn we bezig een expertgroep samen te 
stellen die de maatregelen voor de reset van de grazers kan begeleiden. Zo gauw dit 
rond is wordt u over de samenstelling geïnformeerd. Streven is een dierenarts, een 
expert op het gebied van paarden, een voor herten en een voor vogels.  



Ook dit zal onderwerp zijn van het bestuurlijk overleg met Staatsbosbeheer dat 
morgen plaatsvindt.  
 
 
 
 
 
 

 
 


