
Aalsmeer 14 december ,2020. 
 
Bestuurders en Statenleden ,Hr .Tijn provinciesecretaris Provincie Flevoland , 
 
Bij deze wil ik u benadrukken dat u op korte termijn SBB opdracht moet geven tot bijvoeren voor 
met name de Heck Runderen . 
Of u daar als provincie überhaupt zeggenschap over heeft waag ik te echter betwijfelen .  Door een 
intern memo van Gedeputeerde Rijsberman “wij hebben geen direct zeggenschap over SBB ,,  ! 
 
Aangezien u niet bereid bent om ook maar enig dialoog te voeren en elk gesprek op slinkse wijze uit 
de weg gaat wil ik u als nog het volgende duidelijk maken . 
 
Politiek Flevoland heeft zich te houden aan de beleidskaders in Van Geel , waarin duidelijk staat 
dat DIERENWELZIJN GEWAARBORGD dient te zijn ! 
 
Dat u de beleidskaders in willekeurige volgorde uitvoert heeft zeer nadelige consequenties voor het 
welzijn van de Grazers , en daarom zult u daarop moeten anticiperen !  
Elk weldenkend mens of deskundig kudde beheerder had u op deze blunder kunnen wijzen .  
Helaas is gebleken dat bij politiek , maar ook bij SBB geen empathie of enige kennis van zake in huis 
is , en zelfs ingehuurde deskundigen worden over rulled door professor Natuurbeheer Gedeputeerde 
M . Rijsberman  met de meest onware argumenten . 
Dat nu ook paarden in grote getallen naar de slacht gaan , terwijl dit beloofd is dit te voorkomen , 
maar ook de Heck Runderen worden afgeschoten terwijl deze populatie de meest vreselijke 
ontberingen heeft moeten doorstaan is onbegrijpelijk! 
 
Dat door het te kort aan voedsel er te kort word  afgegraasd , heeft ook het grote nadeel dat grond 
word opgenomen met gevolg te veel aan zware metalen , die echter ook in het drinkwater 
aangetroffen zullen worden indien men eens de herkomst zou willen vast stellen ! 
 
 
Reeds eind 2018 heeft u een aantal maatregelen genomen zoals “beschutting,, Afsluiten 
buitengebieden en de voor u als prioriteit de RiIET RESET ! 
Met deze maatregelen is het begraasbare deel met de helft verkleind , wat de populatie t.o.v. het  
begraasbare deel heeft verdubbeld! 
Hiermee zijn de aantallen grazers /ha nog hoger dan eind 2017 (2,6 grazers/ ha ) 
                          2020(3,3  grazers /ha ) Dit terwijl v Geel juist  het aantal grazers/ha  terug wil 
brengen ! 
Door de verkeerde volgorde van aanpak is voedseltekort een nog groter probleem ! 
De Runderen hebben na een slecht voorjaar en een te hoge begraasdruk ook onvoldoende vet 
reserves kunnen op bouwen . 
 
Aangezien uw deskundige beheerder u lekker laat aan modderen , en zelfs u onjuiste informatie 
verstrekt over de vegetatie , bodem gesteldheid en conditie van de dieren, waarbij ook de 
discutabele BCS score niet bespreekbaar is ,even als de grote hoeveelheden ganzen ,die directe 
voedsel concurrenten zijn dreigt een herhaling van een grote populatie Crash !! 
 
Dat grazers in het “ wild ,, op vet reserves teren klopt ! 
Dat deze reserves in een normaal biotoop ondersteund worden door weliswaar SCHAARS voedsel 
voorkomt dit dat de dieren te hard in conditie achter uit hollen en voordat het nieuwe groeiseizoen  
begint al zijn  uitgeteerd ! 
 
Ook zorgt het nog schaarde voedsel voor het blijven functioneren van het maag-darm stelsel ! ( een 
paarden tand en vrouwen hand staan nooit stil !) Indien niets meer te vreten is komt dit stil te 
liggen en verdwijnt de darmflora die ssentieel is voor het verteringsproces. 
 
De OVP is een tot op het bod afgekloven biotoop dat zeker in de wintermaanden NIETS meer aan 
reserves te vreten heeft en Indien te laat bij gevoerd word is het maagdarm stelsel niet meer in 
staat te verteren waardoor de dieren of dood gaan of veel te lang nodig hebben om weer in conditie 
te komen , zoals we meerdere keren hebben kunnen constateren ! 
Het langdurig compleet onthouden van voedsel is ONNODIG LIJDEN ! 



Ook dit past niet meer in het beleid dat natuurlijke processen leidend zijn , waardoor ook de ( al 
niet kloppende ) argumenten om niet (op tijd )te willen bijvoeren komen te vervallen . 
 
U Bestuurders van Flevoland en u “ deskundig Kudde beheerder SBB  heeft de gezamenlijke plicht 
ONNODIG LIJDEN te voorkomen . Dit is de rede om Rapport v Geel aangenomen te hebben 
.Aangezien er nog eens 1,3 miljoen subsidie aan SBB is uitgedeeld voor de extra kosten voor het 
beheer van de Grazers kan dit  bijvoeren direct in werking worden gesteld ! 
Indien u deze plicht niet op zeer korte termijn op pakt zijn wij GENOODZAAKT dit bijvoeren weer op 
te pakken, tenzij u ons visueel duidelijk maakt dat er nog wel voedende vegetatie staat ! 
 
Misschien is het raadzaam om ons de sleutels van de hekken te verstrekken zodat wij geen onnodige 
risico s hoeven lopen .of andere moeizame capriolen moeten uitvoeren . 
 
Dat SBB alles in het werk stelt om te beletten dat wij dieren in het zicht krijgen  en bijvoeren is 
duidelijk . 
Transparantie en openheid v zaken blijkt keer op keer door de harde realiteit te worden 
achterhaald ! 
Hoe lang blijft u dom doof en blind voor de overduidelijke feiten die ook uw deskundig beheerder 
uiteindelijk als leermomentje afdoet . 
 
Indien geen verandering komt in dit BARBAARSE beleid en beheer terwijl er weldegelijk 
beschikkingsmacht op deze Grazers ligt zijn we genoodzaakt een gerechtelijke procedure te starten 
! 
Dat de status wild een gerechtelijke dwaling is en zeker nu nog  slechts 1000 ha gebied beschikbaar 
is voor grazers zou het u sieren dit eens te heroverwegen . 
Ook al zouden er slechts 1000 grazers lopen , ook voor deze zal in de wintermaanden en voorjaar 
NIETS meer te vreten staan . 
 
Het is keihard duidelijk geworden dat politiek en SBB elk gesprek uit de weg gaat en de 10 kritische 
en onderbouwde  gestelde vragen, die november 2019 al zijn gesteld  niet WIL beantwoorden . 
Dit word met alle ongeoorloofde middelen bewerkstelligd , waar politie , justitie en OM mensen die 
de dialoog willen aangaan de bek trachten te snoeren . Het  is een groot  schandaal voor onze 
Nederlandse Politiek en Rechtstaat waar normen en waarden ernstig worden geschonden . 
Zelfs na aangetoond te hebben door een art 22 procedure , dat van enige bedreiging geen enkele 
sprake is , en de belofte van de Provincie Secretaris Tijn die mij wederom beticht van onheuse 
uitlatingen , niet integer te zijn en ambtenaren onheus bejegend te hebben laat na het gesprek op 
23 september , zelfs na een herinnering van mij niets meer van zich horen , terwijl beloofd was na 
enkele weken terug te komen met een door hem getrokken conclusie over de werkwijze van de 
politici . 
Over integer gesproken ! 
 
Maak niet normaal wat niet normaal is ! 
 
Graag vernemen wij op zeer korte termijn van u wanneer u gaat starten met bijvoeren , ook al 
komt dood door verhongering u zeer wel in uw kraam van pas . 
 
Gaarne een ontvangstbevestiging , 
 
In afwachting , 
 


