
Provincie Flevoland 
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek 
 
Onderwerp:  Betere bescherming reeën tegen aanrijdingen 
Datum:  9 mei 2022 

 
Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,  
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de 
Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het beter 
beschermen van reeën tegen aanrijdingen. 
 
Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS: 
 

1. Heeft u kennis genomen van de artikelen “Recordaantal reeën doodgereden in Flevoland, 
meer afschot nodig” op NOS en Omroep Flevoland? (https://nos.nl/artikel/2427687-
recordaantal-reeen-doodgereden-in-flevoland-meer-afschot-nodig en 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/284199/recordaantal-reeen-aangereden-meer-
afschot-nodig)  

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de eerste prioriteit en zorg het 
beschermen van mens èn dier zou moeten zijn? Zo nee waarom niet? 

3. Ben u het met ons eens dat massale afschot op korte termijn niet de oplossing is, 
aangezien dit alleen zal leiden tot zeer veel dierenleed, angst en verstoring van de sociale 
structuren in de populaties, wat weer zal leiden tot o.a. ook meer aanrijdingen, 
aangezien de dieren dan door de verstoring juist de wegen opgejaagd worden? Zo nee, 
waarom niet? 

4. Bent u het met ons eens dat massale afschot ook op lange termijn geen oplossing is, 
aangezien door actieve bejaging de dieren alleen maar zich sneller gaan voortplanten en 
de populatie alleen maar harder gaat groeien en de problemen blijven en zelfs groter 
kunnen worden? Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u het met ons eens dat dieren bescherming, rust en ruimte nodig hebben en daar 
ook de oplossing ligt, zoals het aanbrengen van rasters, spiegels, lagere 
verkeerssnelheden en meer verbindingsmogelijkheden? Zo ja, wat gaat u concreet 
ondernemen om dit te bereiken? Zo nee, waarom niet? 

6. Bent u het met ons eens dat naast de preventieve maatregelen om aanrijdingen te 
voorkomen uit vraag 5, ook de leefgebieden van de reeën zelf, door de toenemende 
recreatie, activiteiten zoals mountainbiken en loslopende honden ernstig verstoord 
worden en de dieren hierdoor ook uit hun leefgebieden de wegen op gejaagd worden? 
Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, waarom niet? 

7. Bent u het met ons eens dat er gezocht moet worden naar een duurzame, structurele en 
diervriendelijke oplossing en we dus moeten zorgen hoe dieren en mensen duurzaam en 
harmonieus samen kunnen leven?  
Zo ja, hoe gaat u dit concreet bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? 

8. Bent u het met ons eens dat als het inwonersaantal verder blijft groeien in Flevoland, dat 
naast voldoende meegroeiende mogelijkheden voor recreatie, ook de leefgebieden voor 
de dieren voldoende moeten meegroeien en de rust daarin geborgd dient te worden? Zo 
ja, hoe gaat u dit borgen? Zo nee, waarom niet? 

 
 
Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland 
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