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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

C^X

(in te vullen door de griffier)

Bijzondere Statenvergadering Oostvaardersplassen

Onderwerp:
Agendapunt:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

19 september 2018

Constaterende dat:
A) de contra expertiserapporten terzake zullen worden behandeld in de Commissievergadering Duurzaamheid
van 26 september 2018
B) in de Commissie vergadering van 5 september 2018 is gebleken dat gedeputeerde Hofstra het aangenomen
amendement D (PW) van 11 juli 2018 zodanig interpreteert dat hij onder "informeren" zou kunnen
volstaan met het inlichten van PS in de Statencommissievergadering van 26 september om daarna zo nodig
direct na de bronstijd tot afschot over te gaan.
C: De gedeputeerde in de media heeft verklaard dat de opdracht van afschot na de brons, al is gegeven aan
Staatsbosbeheer, voordat hij de Staten officieel geïnformeerd heeft op 26 september waarin de fracties
hun mening op het GS-besluit kenbaar had kunnen maken
D) Het college van GS het afschieten van Edelherten nog als enige mogelijkheid ziet.
Overwegende dat:
Dit niet past in de Tlevolandse bestuurscultuur"
De Oostvaardersplassen een zeer maatschappelijk- en politiek gevoelig dossier is
Er meerdere opties zijn om binnen de vastgestelde kaders tot een reset van de Oostvaardersplassen te komen
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Verzoeken het college / ^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

Pas tot mogelijke afschot over te gaan na bespreking en besluitvorming daartoe in een besluitvormende
Statenvergadering van Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen (50B
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriff/fe/,
A. Kost
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Voorzitter,
L. Verhppk
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