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Bijvoeren grote grazers OVP

Geachte mevrouw Kost,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van 50PLUS
over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zoals ontvangen op 1 maart
2018. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 3
april 2018.
Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter.
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Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van SOPLUS over het bijvoeren van de grote
grazers in de Oostvaardersplassen, ingediend op 28 februari 2018, en de antwoorden daarop
van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 3 april 2018 (2214823).

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.
Ia. 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".
In het kader van de Wet natuurbescherming artikel 3.32 is het verboden onder andere in het
wild levende edelherten bij te voeren. Bij overtreding van dit wetsartikel kan proces verbaal
worden opgemaakt, waarna de officier van justitie bepaald wat de gevolgen zijn. Het
opleggen van een boete behoort tot de mogelijkheden.
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?
De provincie Flevoland heeft de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek opdracht
gegeven de Wet natuurbescherming namens de provincie te handhaven. Ook de terrein
beherende organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben BOA's met bevoegdheid om
deze wet te handhaven.
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?
Zoals aangegeven in de mededeling aan PS 'Voortgang uitvoering initiatiefvoorstel
beleidskader beheer Oostvaardersplassen' (december 2017) venA/acht de commissie Van
Geel 25 april haar advies uit te brengen.
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?
Op basis van een afweging tussen enerzijds het belang van de grazers en anderzijds het
belang van de openbare orde en de veiligheid van medewerkers van Staatsbosbeheer is
besloten bij te voeren.
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?
Zie antwoord hierboven.

