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 de juridische status van de konikpaarden in de vangweide van het Oostvaardersplassengebied;
Datum: 3 augustus 2019
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van Forum voor
Democratie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stellingname in het
statendebat van 31 juli van GS bij monde van dhr Fackeldey ten aanzien van de juridische status van de
konikpaarden in de vangweide. Volgens GS geldt dat deze de juridische status “gehouden dieren”
hebben.
Vraag 1: Staat GS achter deze uitspraak?
Uit deze juridische status werden door GS bij monde van dhr Fackeldey een aantal zaken afgeleid,
waaronder het overruled zijn van artikel 2 van de overeenkomst van dec 2016 en het niet hebben van
de rol van bevoegd gezag van GS ten aanzien van de konikpaarden in de vangweide.
Nu blijkt dat de NVWA het met de stellingname van GS niet eens is. Communicatie vanuit de NVWA
geeft aan "De konikpaarden in het quarantainegebied zijn geen gehouden dieren zoals bedoeld in de
Wet dieren, ze hebben een aparte status tussen wild en gehouden in. Ook het gegeven dat ze nu in
quarantaine staan, verandert niets aan de wettelijke status van de dieren. De bepalingen uit de Wet
dieren die alleen van toepassing zijn voor gehouden dieren gelden dus niet voor deze konikpaarden."
Forum voor Democratie heeft in het statendebat van 31 juli aangegeven dat de uitspraak van GS onjuist
is.
Vraag 2: Heeft GS haar stellingname getoetst bij het ministerie van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit, voorafgaand aan het statendebat, en ook na het statendebat? Zo nee, waarom niet?
Deze stellingname is immers in tegenspraak met de uitgangspunten van de toezichthouder vanuit het
ministerie? Indien niet, willen wij u graag verzoeken deze stellingname alsnog bij het ministerie te
toetsen, en de reactie van het ministerie met Provinciale Staten te delen.
Vriendelijke groet,
Forum voor Democratie Flevoland
Drs. Ir. G.J.C. Ransijn
Fractievoorzitter

