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Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 
Overeenkomstig art. 23 lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de 
PVV de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over 
een reddingsactie van een Konikpaard uit het gebied Oostvaardersveld. 
 
1. Bent u bekend met het bericht op omroep Flevoland; “Brandweer mag niet op eigen 
houtje Oostvaardersplassen in”? 
 
2. Volgens de woordvoerder van Staatsbosbeheer, mag de brandweer (inclusief overige 
hulpdiensten) alleen de Oostvaardersplassen in als er iemand van Staasbosbeheer bij 
is. De boswachter kent het gebied en zorgt ervoor, dat er rekening wordt gehouden met 
de aanwezige dieren. Zij verwijst daarbij naar werkafspraken die in het verleden 
gemaakt zijn. Bent u bekend met deze werkafspraken en zo ja bent u bereid om deze 
ter hand te stellen aan provinciale staten? Zo nee waarom niet?  
 
3. Volgens de woordvoerder van Staatsbosbeheer, gelden deze werkafspraken ook voor 
andere natuurgebieden in Nederland. Deelt u de mening van de PVV fractie, dat elk 
natuurgebied in Nederland (dus ook Flevoland) zijn eigen specifieke 
terreinomstandigheden kent en dat er derhalve geen generieke werkafspraken van 
toepassing kan zijn?  
 
4. Volgens de woordvoerder van Staatsbosbeheer, kunnen de hulpdiensten in zeer 
urgente gevallen zelfstandig de Oostvaardersplassen in. Betreft deze urgentie alleen 
wanneer er mensenlevens op het spel staan, geld deze urgentie ook als het lang duurt 
voordat de boswachter ter plaatse is (bijvoorbeeld langer dan 45 minuten) en geld deze 
urgentie ook als het leven van een dier (bijvoorbeeld een grote grazer) op het spel 
staat? 
 
5. In het geval van de redding door de brandweer van het Konikpaard, afgelopen 
zondagmorgen vond dit plaats in het Oostvaardersveld en niet de Oostvaardersplassen. 
Zijn de werkafspraken ook van toepassing op dit gebied?  
 
6.Het Oostvaardersveld is een voor het publiek toegankelijk gebied. Het 
Oostvaardersveld ligt buiten de Natura 2000 begrenzing. De gronden van het 
Oostvaardersveld liggen dus niet in de Oostvaardersplassen. De grote grazers in het 
Oostvaardersveld zijn gehouden dieren. De zorgplicht voor deze dieren in het 
Oostvaardersveld ligt bij Staatsbosbeheer. Bent u het eens met de PVV fractie, dat hier 
de zorgplicht is geschonden? Zo nee, waarom niet?  


