
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten. 
 
Onderwerp: Konikpaarden in de grote vangkraal. 
 
Datum: 16 oktober 2020. 
 
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.  
 
Anderhalve week geleden zijn in de grote vangkraal op de Grote Vlakte op de 
Oostvaardersplassen een 100tal Konikpaarden opgesloten. Deze Konikpaarden 
zijn/waren onderdeel van de grote kudde van ongeveer 500 stuks in de 
Oostvaardersplassen. 
 
1. Kunt u (op zeer korte termijn) aangeven wat er met deze Konikpaarden gaat 
gebeuren? Zo nee, waarom niet? 
 
2. Deelt u de mening van de PVV fractie dat deze paarden, die opgesloten zitten in de 
vangkraal de gehouden status hebben? De Konikpaarden zijn (nog) niet gechipt en 
kunnen de vangkraal niet verlaten omdat de hekken zijn gesloten. Zo nee, waarom niet? 
 
2. Worden deze Konikpaarden verplaatst naar andere (natuur) gebieden in het kader 
van het plan van Geel en het managementplan, namelijk het terug brengen van 
aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen? 
 
3. Of worden deze Konikpaarden in het kader van het terug brengen van aantallen van 
grote grazers in de Oostvaardersplassen, afgeschoten en naar een destructiebedrijf 
afgevoerd? Bent u het met de PVV fractie eens dat deze voor de beheerder van de 
Oostvaardersplassen misschien wel een goedkope oplossing is, maar een niet 
gewenste oplossing? Zo nee, waarom niet? 
 
4. Of worden deze Konikpaarden afgevoerd naar een slachthuis in het kader van het 
terug brengen van aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen? Bent u het met 
de PVV fractie eens dat deze voor de beheerder van de Oostvaardersplassen misschien 
wel een goedkope oplossing is, maar een niet gewenste oplossing? Zo nee, waarom 
niet? 
 
5. Is het op z’n zachts gezegd niet merkwaardig dat Staatsbosbeheer op vragen van 
burgers omtrent deze situatie het volgende antwoord geeft: “Er is een boswachtersblog 
in de maak over de Konikpaarden in de vangweide. Waarschijnlijk zal dit volgende week 
geplaatst worden”. Naar de mening van de PVV fractie is het merkwaardig dat a. er niet 
gelijk een antwoord gegeven kan worden en b. men schijnbaar binnen de organisatie 
naar derden communiceert via een boswachtersblog. Deelt u dit en zo nee, waarom 
niet? 
 



W. Boutkan 
Fractievoorzitter PVV Flevoland. 


