Provincie Flevoland T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van
Flevoland over het door verontruste burgers bijvoeren van 5000 verhongerende grote
Grazers in de Oostvaardersplassen.
Datum: 28 februari 2018
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 50PLUS
Flevoland de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het door
verontruste burgers bijvoeren van 5000 verhongerende grote grazers in de
Oostvaardersplassen.
1.

In de reportage van Omroep Flevoland van 27 februari 2018 getiteld “Bijvoeren in
Oostvaardersplassen is en blijf verboden” zou (waarschijnlijk ten onrechte) de indruk kunnen
ontstaan dat de Provincie de verontruste burgers, die van plan zijn de verhongerende grote
grazers bij te voeren, heeft gedreigd met het opleggen van een boete.
1a. Hebben vertegenwoordigers van de Provincie Flevoland inderdaad gedreigd met een boete of
was dit meer een waarschuwing in algemene zin in de trant van “mensen pas op met wat je doet
want de boswachters van Staatsbosbeheer zouden bij handhaving wel eens een boete kunnen
opleggen”.
1b. Indien wel door vertegenwoordigers van de Provincie is gedreigd met het opleggen van een
boete bent u dan met 50PUS Flevoland van mening dat dit niet de taak van de Provincie maar
veeleer die van handhavers van Staatsbosbeheer zou moeten zijn?
Zo nee, waarom niet?

2.

De Commissie Geel is bezig met het opstellen van een rapport over het beheer van de
Oostvaardersplassen. Wanneer wordt dit rapport, dat eind december 2017 al zou uitkomen, door
u verwacht?

3.

De gemoederen van verontruste burgers lopen zodanig hoog op over het verhongeren van
duizenden grote hoefdieren in de Oostvaardersplassen, dat zij zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid
niet schuwen om de noodlijdende dieren bij te voeren. Wat heeft u recentelijk ondernomen om
dit ongenoegen bij grote groepen burgers weg te nemen?

4.

Kunt u in deze noodsituatie waarin nog eens duizenden grote grazers door de aankomende
vorstperiode een onvoorstelbare lijdensweg tegemoet dreigen te gaan zelfstandig een directe
tijdelijke opdracht aan Staatsbosbeheer (al dan niet in overleg met het Ministerie waaronder
Staatsbosbeheer resulteert) geven tot bijvoeren? Overweegt u deze opdracht in afwachting van
het rapport Geel ook te geven? Zo nee waarom niet?

Namens 50PLUS Flevoland
Wout Jansen

