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Onderwerp 

Update Juridische procedures Oostvaardersplassen. 
 
Kern mededeling: 

Met deze mededeling worden Provinciale Staten geïnformeerd over de juridische 
procedures die gepaard gaan met de uitvoering van het beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen.  
 
Mededeling: 

Op korte termijn ontvangt u de 3e voortgangsrapportage uitvoering beleidskader 
Oostvaardersplassen waarin u kunt lezen welke werkzaamheden het afgelopen 
jaar zijn uitgevoerd en opgepakt. Helaas gaat de uitvoering nog steeds gepaard 
met juridische procedures die mogelijk ook weer consequenties hebben op hoe 
snel uitvoering gerealiseerd kan worden. 
  
De procedures richten zich op de werkzaamheden Almeerse Poort & werkzaam-
heden in het grazige deel, het terugbrengen van het aantal edelherten, het be-
heer van de heckrunderen en konikpaarden en op het besluit van PS om geen 
vervolg te geven aan het literatuuronderzoek van de Universiteit Utrecht ten 
aanzien van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen.  
 
Werkzaamheden Almeerse Poort & grazige deel  
Afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen en is subsidie verleend om werk-
zaamheden en activiteiten in het gebied Almeerse Poort en vernattingsmaatre-
gelen in het grazige deel uit te voeren. Hiervoor zijn de benodigde vergunningen 
verleend. Tegen deze twee vergunningen is afgelopen december beroep aange-
tekend door Dierbaar Flevoland en Fauna4Life nadat de eerdere bezwaren zijn 
afgewezen. Er is nog geen zittingsdatum gepland door de rechtbank. Tot er uit-
spraak is gedaan heeft dit consequenties voor de uitvoering. Er dient eerst dui-
delijkheid te zijn voordat concrete maatregelen uitgevoerd kunnen worden.  
 
Edelherten  
Op 26 april heeft de rechter uitspraak gedaan over het afschot van de edelherten 
en de ontheffing en vergunning die daarvoor verleend zijn. Andermaal heeft de 
rechter de provincie in het gelijk gesteld, de ontheffing en vergunning zijn recht-
matig verleend en goed onderbouwd. Tegen deze uitspraak is nu door een twee-
tal partijen (Dierbaar Flevoland en Fauna4Life en Stichting Stamina) hoger be-
roep aangetekend. Er is nog geen datum gepland voor de behandeling. 
 
Voorlopig heeft dit geen consequenties op de uitvoering. In afwachting tot de 
behandeling van de zaken in hoger beroep, zal Staatsbosbeheer dit najaar het 
terugbrengen van de aantallen edelherten verder ter hand nemen.  
 
Beheer heckrunderen en konikpaarden  
De provincie heeft op 28 april een opdracht aan Staatsbosbeheer verleend waar-
mee voor het doden van heckrunderen en konikpaarden het middel van het ge-
weer mogelijk wordt gemaakt. Door diverse partijen is bezwaar aangetekend te-
gen deze verleende opdracht. Behandeling door de bezwarencommissie vindt 20 
juli plaats. Daarna is beroep bij de rechtbank mogelijk. 
 
Vooruitlopend op de bezwaren is een Voorlopige Voorziening aangevraagd door 
Stichting Stamina, met als voornaamste eis dat de paarden die in de vangweide 
staan vrijgelaten moeten worden. Stamina is van mening dat het uitnemen van 
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de paarden die nu in de vangweide staan niet in overeenstemming is met de opdracht die door de 
provincie verleend is. Op woensdag 23 juni vond de zitting plaats en heeft de Voorzieningenrechter 
direct mondeling uitspraak gedaan ten aanzien van de konikpaarden. De voorlopige voorziening is 
afgewezen en Staatsbosbeheer mag doorgaan met het afvoeren van de konikpaarden uit het ge-
bied. Ten aanzien van de heckrunderen doet de voorzieningenrechter over 2 weken uitspraak.    
 
Besluit PS geen vervolg literatuuronderzoek anticonceptie 
In 2019 heeft de Universiteit Utrecht onder leiding van professor Tom Stout in opdracht van de 
provincie een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor anticonceptie bij de 
grote grazers in de Oostvaardersplassen. In de Staten is hierover gedebatteerd en is besloten om 
geen vervolg te geven aan dit literatuuronderzoek. Tegen dit besluit van PS is bezwaar gemaakt en 
na afwijzing van dit bezwaar is vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank. De zitting hierover 
dient op 21 juli 2021 bij de rechtbank Midden-Nederland.    
 
Werkzaamheden & Inzet Pels Rijcken 
De vele lopende juridische procedures rond de OVP vragen de nodige ambtelijke inzet voor het ko-
mende half jaar en legt extra druk op de natuurportefeuille. Ook de inzet van advocatenkantoor 
Pels Rijcken, die de provincie vanwege de juridische complexiteit van dit dossier bijstaat in de juri-
dische procedures rond de Oostvaardersplassen, zal de komende maanden onverminderd door-
gaan. Dit betekent dat de proceskosten de komende periode verder zullen oplopen. Als aanvullend 
budget nodig is, dan zal daar bij de Staten voor terug worden gekomen. 
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