Flevoland
Provincie Flevoland
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten
Lelystad, 9 maart 2018

Geacht college,
Overeenkomstig Artikel 23 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten van Flevoland,
stel ik namens de fractie van GroenLinks, de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het besluit om de grote grazers in de
Oostvaardersplassen te gaan bijvoeren.
1. Op basis van welke informatie is besloten om de grote grazers te gaan bijvoeren?
2. Op 1 maart ontvingen we een persbericht over het besluit tot bijvoeren in
Oostvaardersplassen. Wie heeft op 1 maart (of een dag eerder) dit besluit genomen? Was
dit een besluit van één gedeputeerde of van het gehele college?
3. Eerst was besloten om alleen bij te voeren tijdens de strenge vorst periode, kort later is
besloten om ook de rest van maart nog bij te voeren n.a.v. advies dierenarts/deskundigen.
Hoe is dit wijzigingsbesluit precies tot stand gekomen? Was de informatie die uiteindelijk de
aanleiding was om de voerderperiode te verlengen, ook beschikbaar voor 1 maart jl.? Zo ja,
is er dan sprake van onzorgvuldige besluitvorming?
4. Waarom is het besluit genomen ondanks dat deskundigen en Staatsbosbeheer dit hebben
afgeraden?
5. Is het besluit vooraf besproken met SBB? En wat was de reactie van SBB?
6. In het persbericht wordt als motivatie van uw besluit tot bijvoeren aangegeven ‘de mate van
maatschappelijke bezorgdheid en de zorg om de openbare orde’. Waarom is voor het
behouden van de openbare orde niet gekozen voor het handhaven zoals gebruikelijk?
7. Wat is het oordeel van GS over het gedrag van de betogers en het bedreigen van
boswachters en medewerkers van Staatsbosbeheer?
8. Bent u het met GroenLinks eens dat door te besluiten bij te voeren de provincie is gezwicht
voor de druk van de betogers en daarmee hun onacceptabel gedrag juist beloond?
9. Bent u het met GroenLinks eens dat uw besluit niet tot het gewenste effect heeft geleid
gezien het feit dat de demonstratie op zondag 4 maart toch is doorgegaan en dit tot
gevaarlijke situaties heeft geleid, ongewenst gedrag en er nog steeds dieren worden
bijgevoerd?
10. Bent u het eens met GroenLinks dat, door nu te zwichten voor de betogers, we komende
winter opnieuw de zelfde situatie krijgen en het dan erg moeilijk is geworden om niet weer te
besluiten om bij te voeren?
11. Is het besluit om bij te voeren volgens u in het belang van de grote grazers zelf?
12. Bent u het met GroenLinks eens dat door bij te voeren er juist een probleem wordt
gecreëerd? Door bijvoeren zal namelijk de populatie grote grazers toenemen. Daarmee
ontstaat er een voedsel tekort waardoor er steeds meer en eerder bijgevoerd moet worden
en er uiteindelijk gezonde dieren afgeschoten moeten worden?
Graag bij elk antwoord op een vraag ook een toelichting

