
                                       Aalsmeer 29 april ‘20 
Geachte Griffie, 
Hr .  
Statenleden , 
Project team Oostvaardersplassen , 
Gedeputeerde M.Rijsberman, 
Klankbord Groep , 
 
L.S. 
Na de laatste digitale vergadering over het literatuuronderzoek anti conceptie grazers 
Oostvaardersplassen het volgende . 
 
Ik wil allereerst mijn ongenoegen uiten over de manier waarop de ingekomen reacties van insprekers 
zijn afgedaan . 
Het had mij normaal geleken als de voorzitter de hoofdlijnen uit de reacties had samengevat en deze 
had voorgedragen , in ieder geval waar het direct op het onderwerp inhaakt ! 
Ik heb niet het gevoel dat er erg serieus op de ingekomen reacties is gereageerd . 
 
De vragen die door slechts een fractie(PVV ) schriftelijk  gesteld zijn geeft nog enige hoop op een 
ander inzicht . Deze vragen zouden mijn inziens door elk Statenlid onderstreept moeten worden . 
Gezien de eerdere kritische vragen die al gesteld zijn , verwacht ik weer niet veel van de “ 
antwoorden “ die hier op volgen. 
Gedeputeerde Rijsberman drukt teveel het stempel op de Statenleden , en dat is niet zijn functie ! 
.Nog steeds wacht ik op de antwoorden en reacties van Project team Oostvaardersplassen !! 
Onder meer over de veel te hoge begraas druk waarbij de ganzen ook nog buiten beschouwing zijn 
gelaten ! 
Ook op mijn laatste e mail heb ik nog steeds geen reactie ! 
 
Ook ben ik nog benieuwd hoe er vervolg komt op de initiatieven van de Klankbord groep ! 
 
Het is ronduit bedroevend hoe politiek hier eigen koers blijft varen , zonder bezorgde burgers ook 
maar enigszins het gevoel te geven serieus te worden genomen , laat staan kritische kanttekeningen 
ter harte te nemen . 
Ook de manier waarop SBB doet alsof zij een goed duurzaam beheer voeren is een aanfluiting , en 
wanneer word hier eens tegen op getreden? 
Leugens en geheel verkeerde voorstelling van zaken geven, waardoor ook deze zelfs zachte winter 
weer grazers in een onacceptabele conditie zijn geraakt ! 
Ook over de vergelijking van de BCS blijf men zwijgen alsof er niets over is gevraagd of opgemerkt ! 
Stamina heeft daar een uitgebreide mail naar alle leden over gestuurd . 
Ronduit onbeschoft om niets te laten horen ! 
Op een reactie na . 
 
Aangezien ik al geruime tijd mee kijk ben ik tot de conclusie gekomen dat de politieke wil er niet is 
om Beleidskaders in Rapport v Geel na te komen !! 
Weer een herhaling met voorgaande rapporten adviezen begeleidings commissies etc.  
 
Dit was de laatste winter dat we gaan soebatten of er bijgevoerd kan gaan worden ! 
Volgend jaar gaan we dit over een andere boeg gooien , hoe graag ik ook dmv dialoog uit deze 
impasse was gekomen !! 
En even voor de lieden die denken dat ik bedreigingen uit of geuit heb of , dit alles is op leugens 
gebaseerd .  
Ik houd U allen op de hoogte zodra deze smerige laster zaak juridisch is afgerond ! 



 
In afwachting op een reactie , 
 
 
Stop het leed dat Oostvaardersplassen heet!! 
 


