
Provincie Flevoland

1. Kunt u ons meer informatie geven over de achtergrond van deze regels?

Antwoord: Het college zet zich op basis van het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen en de 
beleidslijn bij voeren in voor het welzijn van de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Dit alles 
gebeurt binnen Europese en nationale regelgeving. Het is niet aan het college om deze regelgeving 
ter discussie te stellen.

Antwoord: Het ministerie van LNV heeft ons het volgende laten weten over de relatie met BSE. De 
l&R regels zijn niet uitsluitend gebaseerd op BSE. De Europese verordening ziet toe op algehele 
diergezondheid en draagt ook bij aan volksgezondheid en voedselveiligheid. In het kader van deze 
doelstellingen is het van belang dat alle dieren geïdentificeerd en te allen tijde getraceerd kunnen 
worden.

4. Is het college bereid juridische stappen te ondernemen tegen deze regelgeving, zodat eventuele 
verplaatsing van een (deel van) de heckrunderen in de toekomst mogelijk wordt en de dieren bij 
eventuele afschot niet naar het destructiebedrijf hoeven te worden gebracht?

Antwoord: Nee. Aangezien het niet juist is om te veronderstellen dat de l&R regelgeving alleen naar 
aanleiding van BSE is ingesteld - zoals blijkt uit het antwoord op vraag 2 - is het niet juist om te 
stellen dat de l&R regels niet van toepassing zouden moeten zijn.

Antwoord: Het ministerie van LNV heeft ons het volgende laten weten over deze regelgeving. De 
regelgeving bepaalt niet dat alleen dieren met een stamboom verplaatst mogen worden. Alleen 
dieren die volgens de Regeling identificatie en registratie van dieren zijn geïdentificeerd (=gemerkt) 
en geregistreerd (=gemeld) mogen worden verplaatst. In het kort betekent dit dat de betreffende 
runderen oormerken moeten hebben en dat de gegevens van deze runderen in het l&R-register zijn 
geregistreerd. De gegevens bevatten informatie over de dierkenmerken (geboortedatum, geslacht, 
haarkleur en het oornummer van het moederdier) en gegevens over de herkomst van de betreffende 
dieren (geboortebedrijf en alle bedrijven waar de dieren zijn geweest). De basis voor deze regels is 
vastgelegd in de Europese verordening (Verordening EU 1760/2000). Deze verordening is onder 
andere gebaseerd op diergezondheidsdoelstellingen.

3. Is het college het met GroenLinks eens dat gezien het onder 2 genoemde en het feit dat de 
runderen in de Oostvaardersplassen niet met krachtvoer bijgevoerd worden, deze regels niet van 
toepassing zouden moeten zijn?

2. Ihdien deze regels dateren uit de tijd van de ‘gekke koeien' ziekte (BSE), is het college ervan op 
de hoogte dat er sinds 2011 in Nederland geen gevallen meer geweest zijn van BSE en dat volgens 
het Nationale Referentie LAB (veterinair patholoog dhr Lucien van Keulen) van Wageningen 
Research runderen alleen met BSE besmet kunnen raken door het eten van krachtvoer met 
diermeel van door met BSE besmette kadavers?

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van GroenLinks over de regelgeving rond de 
verplaatsing rond Heckrunderen, ingediend op 14 mei 2020, en de antwoorden daarop van het 
college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 26 mei 2020 (2610411).

Inleiding van GroenLinks op de vragen:
In de beantwoording van vragen die gesteld zijn tijdens de oordeelsvormende sessie van 6 
mei jl. over anticonceptie voor de grote grazers in de OVP, gaf de gedeputeerde dhr 
Rijsberman aan dat uitplaatsing van (een deel van) de Heckrunderen niet mogelijk is 
vanwege regelgeving, die bepaalt dat alleen dieren die een stamboom hebben, mogen 
worden verplaatst. Aangezien de runderen in de OVP in het wild leven is dit niet mogelijk.




