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Dag ,
Goed voor jou/jullie om een korte update te hebben over de stand van zaken met het oog op de
vergadering van de commissie Duurzaamheid van 26 september waar de Oostvaardersplassen
op de (avond)agenda staan. Puntsgewijs:
- GS hebben PS vorige week dinsdag geïnformeerd over hun besluit van 18-09 over reset grote

grazers en over de opdracht afschot edelherten via een statenmededeling met bijlagen
(quick scan herplaatsing grote grazers van WENR, brief van  over anticonceptie,
advies van RDA over reset grote grazers, zie allemaal bijgesloten; deze bijlagen worden door
de opstellers in de commissie van woensdag a.s. toegelicht)

- Verder hebben PS ook de opdracht afschot edelherten (een van de onderwerpen is dat het
vlees gebruikt mag worden voor consumptie, een item dat het nieuws volgende week
haalde) en de N2000-voortoets gekregen (ook bijgesloten)

- GS informeren PS deze week over de planning van de uitvoering van de maatregelen en over de
(huidige) monitoring en aanbevelingen daarvoor (monitoringadvies van WENR, mede door
jullie bekostigd)

- de PVV-fractie heeft op de agenda van woensdag een rapport van een dierenarts gezet (zie
bijgesloten)

Verder is het goed om binnenkort een afspraak te plannen over wat ons betreft de volgende
onderwerpen:
- vervolg op financiën (heb je het bedrag van 2 x € 250.000 nog intern gecheckt?)
- vervolg op monitoring, specifiek de LT-monitoring en de voorbereiding van de

wetenschappelijke review (mogelijk dat we hierin weer inhoudelijk en financieel samen
kunnen optrekken?)

- invulling van onderzoek/verkenning naar mogelijkheden voor anticonceptie
En als laatste een concrete en urgente vraag: bijgesloten is het rapport van de ‘PVV-dierenarts’.
We hebben intern onvoldoende kennis om hier inhoudelijk op te reageren. Ons college wil wel
graag een ambtelijk voorbereide reactie. Hebben jullie binnen het departement of bij de NVWA
mensen die kunnen reflecteren op het rapport?
Laat weten als je nog vragen hebt.
Groet,
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 Mededeling 
 


    


 *2297871* 
Onderwerp 


Besluitvorming reset grote grazers  


 


Kern mededeling: 


Hedenochtend 18 september 2018 hebben Gedeputeerde een besluit genomen 


over de wijze waarop de reset van de grote grazers plaats moet vinden. 


Dit besluit is gebaseerd op een aantal onderliggende onderzoeken waar uw Sta-


ten om gevraagd hebben. 


  


 


Mededeling: 


Op 11 juli 2018 hebben uw Staten het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen 


vastgesteld. Een ingrijpende maatregel hierin is de reset van het aantal grote 


grazers tot 1100 dieren. Conform het verzoek van uw Staten hebben Gedepu-


teerde Staten nog een aantal onderzoeken laten uitvoeren.  


 
In de second opinion, uitgevoerd door de heer T. Stout van de Universiteit 
Utrecht, wordt expliciet aangegeven dat de gewenste vermindering van het 
aantal paarden en edelherten voor de winter van 2018/2019 niet bereikt kan 
worden door middel van enige vorm van geboortebeperking/anticonceptie.  


 
Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden voor uitplaatsing en naar de die-
renwelzijnsaspecten. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten besloten dat 
voor de Konikpaarden uitplaatsing een reële optie is. Staatsbosbeheer is als 
eigenaar/beheerder van het Oostvaardersplassengebied verantwoordelijk voor de 
uitvoering hiervan. Gelet op het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden is 
uitplaatsing voor de edelherten echter geen optie. Edelherten zijn veel stressge-
voeliger dan paarden. De RDA constateert dat bij iedere vervoers- en verplaat-
singsoplossing bij deze aantallen herten ernstige dierenwelzijnsproblemen on-
vermijdelijk zijn. De inbreuk op het welzijn en de kans op overlijden (tijdens 
transport of op locatie), evenals de kans op afschot en bejaging op de nieuwe 
locatie zijn dermate hoog dat transport niet wenselijk is. Voor reset komt binnen 
de kaders van het genomen besluit dan verder alleen nog afschot in 
aanmerking. Tegen deze achtergrond is dat afschot in de ogen van de Raad te 


rechtvaardigen.  


Staatsbosbeheer krijgt daarom een opdracht in het kader van de Wet natuurbe-


scherming voor het terugbrengen van de populatie edelherten. Deze opdracht 


start direct na afloop van de bronstperiode om er voor te zorgen dat in de ko-


mende winterperiode de populatie ook daadwerkelijk fors in aantallen is terug-


gebracht.  


 


In de commissievergadering van 26 september zult u nader geïnformeerd worden 


over de achterliggende onderzoeken die tot dit besluit hebben geleid.   
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Geachte heer Sweers, 


 


In u brief van 15 augustus 2018 hebt u mij benaderd over de onlangs vastgesteld Beleidskader 


beheer Oostvaardersplassen. U vraagt een second opinion over het potentiele rol van 


anticonceptie in het ‘reset grote grazers’ zoals beschreven in het rapport van de commissie 


Van Geel. U stelt de specifieke vraag: “Is het mogelijk om door middel van het toepassen van 


een beproefde methode van anticonceptie bij de grote grazers – Konik paarden en edelherten 


– te komen tot de vermindering van de aantallen Konik paarden en edelherten in 2018?”. 


Mijn antwoorde hierop is kort; nee, dit is niet mogelijk. De schaal en de tijdschema van de 


gewenste vermindering (meer dan 180 paarden en 980 edelherten voor het eind van het jaar) 


betekent dat dit niet bereikt kan worden door middel van enige vorm van geboortebeperking / 


anticonceptie. 


 


Het tijdspanne waarover anticonceptie wel zou kunnen leiden tot het gewenste reductie is 


vooral afhankelijk van het jaarlijks sterftepercentage binnen de doel populatie; anticonceptie 


zorgt er uitsluitend dat het aantal geboortes aanzienlijk verminderd zou worden. Het 


sterftepercentage is dan afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting en specifieke  


 







 


 


 


bijkomende omstandigheden (bijvoorbeeld: een zeer streng of juist een zeer zachte winter). 


Mijn inschatting is dat het terugbrengen van de paarden populatie tot 450  minstens 5 jaar in 


beslag zou nemen (uitgaande van een levensverwachting van 14 jaar / natuurlijke sterfte 


percentage van rond de 7%; en een slagingspercentage van de anticonceptie van 90%). Bij de 


edelherten zou het nog langer duren, omdat de te realiseren vermindering forse is (twee derde 


van de populatie). Uitgaande van een sterfte percentage van 10% (levensverwachting van 10 


jaar) en geslaagde anticonceptie bij 75% van de vrouwelijke dieren (edelherten zijn moelijker 


te benaderen), is het de vraag of het gewenste reductie binnen 10 jaar gerealiseerd zou kunnen 


worden zonder andere aanvullende ingrepen. 


 


U geeft ook aan dat de provincie een onderzoek / verkenning in gang wil zetten om te kijken 


naar de mogelijkheden en consequenties van en de randvoorwaarden voor anticonceptie om 


de groei van de populaties grote grazers te beheren na het reset. Zoals mondeling al 


toegezegd, ben ik bereid een rol in dit onderzoek te spelen; vooral in de keuze van 


anticonceptieve middelen, hoe deze toegediend zou moeten worden, de te verwachten effecten 


en bijwerkingen. Ik zou ook graag betrokken zijn bij het monitoren van de effecten op de 


populatiedynamieken en reproductieve gedrag. 


 


Binnen de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht zijn er anderen die een rol zou kunnen spelen 


op het gebied van het modellen van de effecten van anticonceptie op de populaties 


(bijvoorbeeld; welke percentage van welke leeftijdscategorieën jaarlijks behandeld zouden 


moeten worden) en ook om de effecten op gedrag van de paarden en welzijn van alle dieren te 


monitoren. Wel zou er elders deskundigen gezocht moeten worden om te adviseren over hoe 


de edelherten het best benaderd kunnen worden, om de effect op gedrag te monitoren en 


vooral om te kijken naar het optimaal balans tussen het aantal behandelde dieren en het 


behouden van normaal reproductieve gedrag op populatieniveau (de bronst). Ook zou er 


elders gezocht moeten worden voor deskundigheid op het gebied van het modellen van de 


effect van anticonceptie bij de grote grazers op het bredere ecosysteem (vegetatie, populaties 


insecten, vogels en andere zoogdieren). 


 


 


 







 


 


 


Ten slotte, ik ben bereid 26 september toelichting te geven op de inhoud van dit brief en ook 


mijns zienswijze over de potentiele rol van anticonceptie als beheermiddel voor populaties 


grote grazers, en in het bijzonder de populaties in de Oostvaardersplassen. 


 


Ik kijk ook uit na de voortzetting van de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de 


Provincie Flevoland 


 


Hoogachtend,   


    


Professor. dr. T.A.E. Stout 
MA, VetMB, PhD, MRCVS, Dipl. ECAR 


Hoogleraar Inwendige Ziekten en Voortplanting Paard 
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Van der Grift, E.A., A.G.M. Schotman, H.A.H. Jansman & G.A. de Groot, 2018. Uitplaatsing van grote 
grazers uit de Oostvaardersplassen; Een quickscan van potentiële uitzetgebieden. Wageningen, 
Wageningen Environmental Research, Rapport 2903. 34 blz.; 0 fig.; 1 tab.; 56 ref. 
 
Op verzoek van de provincie Flevoland is en verkenning uitgevoerd gericht op het vinden van 
herplaatsingsgebieden voor overtollige paarden, runderen en herten uit de Oostvaardersplassen. 
Daarnaast zijn zes ecologische criteria geformuleerd die de provincie kan gebruiken bij het maken van 
een keuze tussen herplaatsingsmogelijkheden. Naast de door Provincie aangedragen contacten in 
Nederland en het buitenland zijn zeventien Nederlandse partijen en koepelorganisaties benaderd en 
nog eens vijf buitenlandse. In totaal werden enkele honderden email adressen benaderd. Aan de 
tientallen serieuze kandidaten die dit opleverde werd een vragenlijst gestuurd en/of deze zijn 
telefonisch benaderd. Na verwerking van de respons resulteerden acht potentiële 
herplaatsingsgebieden, waarvan één in Nederland; deze worden in dit rapport beschreven. 
 
Trefwoorden: grote grazers, edelhert, Konikpaard, Heckrund, Oostvaardersplassen, translocatie 
 
 
Dit rapport is gratis te downloaden van https://doi.org/10.18174/457529 of op 
www.wur.nl/environmental-research (ga naar ‘Wageningen Environmental Research’ in de grijze balk 
onderaan). Wageningen Environmental Research verstrekt geen gedrukte exemplaren van rapporten.  
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Samenvatting 


In deze quickscan verkennen we potentiële gebieden – binnen en buiten Nederland – voor 
herplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen. Aanleiding voor deze quickscan is het 
advies over het nieuwe beleidskader voor de Oostvaardersplassen aan Gedeputeerde Staten, 
opgesteld door de Externe Begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen, onder leiding van de 
heer Van Geel (EBBO, 2018). De commissie adviseert om de populatie grote grazers in het najaar van 
2018 op een zeer zorgvuldige wijze te verminderen, waarbij naast afschot moet worden gekeken naar 
mogelijkheden voor uitplaatsing. Tevens heeft de provincie Flevoland behoefte aan een set van 
ecologische criteria op basis waarvan potentiële uitzetgebieden kunnen worden gewaardeerd. De 
uitwerking van juridische criteria en criteria vanuit het perspectief van dierenwelzijn waarvan de 
provincie ook gebruik zal maken, vallen buiten de scope van dit onderzoek, evenals een verkenning 
van de praktische haalbaarheid van het vangen en vervoeren van de dieren. 
 
Verschillende partijen hebben zelf de provincie benaderd met een aanbod om dieren op te vangen en 
er zijn koepelorganisaties benoemd met leden die hiervoor mogelijkheden zouden kunnen hebben. 
Voor de identificatie van potentiële uitzetgebieden zijn eerst de aangemelde contacten en de 
organisaties benaderd via e-mail en telefonisch. Daarna is contact gelegd met partijen – in binnen en 
buiten Nederland – die wellicht grote grazers, Konikpaarden, Heckrunderen of edelherten uit de 
Oostvaardersplassen zouden kunnen plaatsen. Verder is contact gelegd met partijen die kennis en 
ervaring hebben met het herplaatsen van grote grazers en contacten hebben met beheerders van 
potentiële uitzetgebieden. Wanneer concrete gebiedseigenaren met mogelijkheden in beeld kwamen, 
zijn deze benaderd met een vragenlijst. De antwoorden op de vragen zijn verwerkt in een 
Exceldocument en een korte gebiedsbeschrijving. Van het proces is een logboek bijgehouden. 
Het onderzoek betreft een quickscan met een korte doorlooptijd vanwege de koppeling aan het 
bestuurlijke besluitvormingsproces rond het beleidskader voor de Oostvaardersplassen. Voor sommige 
partijen is de tijd te kort gebleken om een reactie te geven en de benodigde informatie te verstrekken. 
Dit betekent dat de in dit rapport opgenomen bevindingen niet als een compleet beeld moeten worden 
gezien. 
 
Deze quickscan laat zien dat er binnen Nederland weinig mogelijkheden zijn voor de uit te plaatsen 
grazers van de Oostvaardersplassen. Organisaties die als dienst dieren inzetten in natuurgebieden 
hebben dieren over en zoeken zelf naar herplaatsingsmogelijkheden. Er is één gebied gevonden waar 
plaats is voor een relatief klein aantal Konikpaarden. Dit betreft het Harderbos, waar 12-14 paarden in 
gehouden staat kunnen leven. Voor Heckrunderen en edelherten is binnen Nederland vooralsnog geen 
belangstelling getoond.  
 
Buiten Nederland zijn er slechts enkele mogelijkheden voor de uit te plaatsen grazers van de 
Oostvaardersplassen. Net als Nederland is er geen behoefte in de West-Europese gebieden en is men 
veelal zelf op zoek naar herplaatsingsmogelijkheden. In Oost-Europa, Bulgarije, Rusland en 
Azerbeidzjan liggen veel uitgestrekte en verlaten, voorheen agrarische landschappen die dichtgroeien 
met bos. Hier is duidelijk behoefte aan extra dieren om deze gebieden door begrazing weer open te 
maken en te houden. In bijna al deze gebieden komen wolven voor en soms beren. De wolven worden 
in sommige gebieden bejaagd, maar de veronderstelling ter plaatse is dat deze wel kunnen 
voorkomen dat de kuddes grote grazers te groot worden. In de meeste gebieden is belangstelling voor 
Konikpaarden, vaak als aanvulling op kuddes van lokale oude paardenrassen die genetische defecten 
vertonen. Voor herten is belangstelling voor grote aantallen in twee gebieden. Voor Heckrunderen 
slechts in één. Bij de beide grootste gebieden gaat het om plaatsingsmogelijkheden voor veel dieren 
van meerdere diersoorten voor een leven in wilde staat (edelhert) of ‘gehouden wilde dieren’ 
(Konikpaard en Heckrund), voorzover die status in die landen bestaat. Bij de andere gebieden gaat het 
om een leven zoals in de meeste begrazingsgebieden, in ‘gehouden’ staat. Vanuit Spanje zijn twee 
gebieden van 400 ha aangemeld. 
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Met een set van zes ecologische criteria is het mogelijk potentiële uitzetgebieden voor grote grazers 
uit de Oostvaardersplassen te waarderen, met als uitgangspunt dat de dieren in het wild worden 
uitgezet en deel gaan uitmaken van een levensvatbare populatie of deze zelf gaan vormen. De criteria 
zijn: (1) Het uitzetgebied dient binnen het natuurlijk areaal van de soort te liggen; (2) Het 
uitzetgebied voorziet in leefgebied van voldoende kwaliteit; (3) In het uitzetgebied is er nog ruimte 
voor nieuwe dieren; indien er al een populatie van de soort aanwezig is in het uitzetgebied, is de 
draagkracht van het gebied nog niet bereikt; (4) Het uitzetgebied is groot genoeg voor het huisvesten 
van een levensvatbare populatie; (5) De genetische samenstelling van de bronpopulatie moet passen 
bij die van de doelpopulatie in het uitzetgebied; (6) Alleen voor edelhert: Translocatie naar gebieden 
waar de soort is uitgestorven, is alleen een optie als de oorzaken van het uitsterven van de soort 
voldoende bekend en gemitigeerd zijn. 
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1 Inleiding 


1.1 Aanleiding 


In deze quickscan verkennen we potentiële gebieden – binnen en buiten Nederland – voor 
herplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen. Aanleiding voor deze quickscan is het 
advies over het nieuwe beleidskader voor de Oostvaardersplassen aan Gedeputeerde Staten, 
opgesteld door de Externe Begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen, onder leiding van de 
heer Van Geel (EBBO, 2018). Gedeputeerde Staten hebben vervolgens aan Provinciale Staten 
voorgesteld om dit adviesrapport vast te stellen als beleidskader (GS, 2018). Onderdeel van het 
adviesrapport zijn maatregelen met betrekking tot het beheer en welzijn van de grote grazers: 
Heckrunderen (Bos domesticus), Konikpaarden (Equus ferus caballus) en edelherten (Cervus elaphus). 
De commissie adviseert om de populatie grote grazers in het najaar van 2018 te verminderen tot een 
aantal van 1.100 dieren. De commissie geeft aan dat de vermindering van het aantal dieren op een 
zeer zorgvuldige wijze moet plaatsvinden, waarbij naast afschot moet worden gekeken naar 
mogelijkheden voor uitplaatsing. Onduidelijk is op dit moment of er geschikte gebieden zijn waar de 
grote grazers naar kunnen worden uitgeplaatst en wat de kenmerken zijn van deze gebieden. Tevens 
heeft de provincie Flevoland behoefte aan een set van ecologische criteria op basis waarvan potentiële 
uitzetgebieden kunnen worden gewaardeerd.  


1.2 Doel van het onderzoek 


Het doel van dit onderzoek is om potentiële uitzetgebieden te identificeren voor boventallige grote 
grazers uit de Oostvaardersplassen. Daarnaast heeft dit onderzoek als doel een set van ecologische 
criteria te helpen ontwikkelen die bij de besluitvorming over uitplaatsing als toetsingskader kan 
worden gebruikt, in aanvulling op elders ontwikkelde criteria die samenhangen met juridische- en 
dierenwelzijnsaspecten.  


1.3 Aanpak van het onderzoek 


Voor de identificatie van potentiële uitzetgebieden is primair contact gelegd met partijen – binnen en 
buiten Nederland – die wellicht grote grazers uit de Oostvaardersplassen zouden kunnen plaatsen. 
Daarnaast is contact gelegd met partijen die kennis en ervaring hebben met het herplaatsen van grote 
grazers en contacten hebben met beheerders van potentiële uitzetgebieden. Voor de ontwikkeling van 
de set van ecologische criteria op basis waarvan de uitzetgebieden kunnen worden gewaardeerd, is 
gebruikgemaakt van de recentste inzichten wat betreft het natuurlijk areaal van de soorten, de eisen 
die de soorten stellen aan hun leefgebied, de minimale omvang van een leefgebied dat plaats kan 
bieden aan een levensvatbare populatie en genetische randvoorwaarden. 
 
Op verzoek van de provincie Flevoland is dit onderzoek in een tijdsbestek van circa zes weken 
uitgevoerd (2 juli-10 augustus 2018). Deze korte onderzoeksperiode is een direct gevolg van de 
koppeling aan het bestuurlijke besluitvormingsproces – en de daarbij horende planning – rond het 
beleidskader voor de Oostvaardersplassen. Voor sommige partijen is de tijd te kort gebleken om een 
reactie te geven en de benodigde informatie te verstrekken. Dit betekent dat de in dit rapport 
opgenomen bevindingen niet als een compleet beeld moeten worden gezien. Om dit inzichtelijk te 
maken, zijn nog uitstaande reacties van partijen in dit rapport opgenomen. 
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1.4 Afbakening van het onderzoek 


Het onderzoek kent de volgende afbakening: 
• De aandacht gaat uit naar drie soorten grote grazers: Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten.  
• De quickscan van potentiële uitzetgebieden beperkt zich primair tot gebieden binnen de Europese 


Unie, inclusief Nederland. Concrete aanbiedingen die de provincie Flevoland zijn gedaan uit landen 
van buiten de EU zijn ook in het onderzoek betrokken.  


• Het is de wens van de provincie Flevoland om de potentiële uitzetgebieden te kunnen waarderen aan 
de hand van een aantal criteria die samenhangen met ecologische, juridische en 
dierenwelzijnsaspecten. Alleen de uitwerking van een set van ecologische criteria vormt onderdeel 
van dit onderzoek. De uitwerking van juridische criteria en criteria vanuit het perspectief van 
dierenwelzijn vallen buiten de scope van dit onderzoek.  


• Een verkenning van de praktische haalbaarheid van het vangen en vervoeren van de dieren valt 
buiten de scope van dit onderzoek. 


• Een inschatting van de effecten van uitplaatsing van grote grazers op de achterblijvende populaties 
grote grazers en overige flora en fauna in de Oostvaardersplassen valt buiten de scope van dit 
onderzoek. 


• Een beoordeling van het door de Externe Begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen 
voorgestelde beleidskader, inclusief de streefaantallen voor grote grazers en nut en noodzaak van 
uitplaatsing, valt buiten de scope van dit onderzoek. 


1.5 Leeswijzer 


De werkwijze en bevindingen van de verkenning van potentiële uitzetgebieden binnen Nederland is 
beschreven in hoofdstuk 2. Op vergelijkbare wijze zijn de werkwijze en bevindingen van potentiële 
uitzetgebieden buiten Nederland beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 presenteert de set van 
ecologische criteria voor het waarderen van de potentiële uitzetgebieden. In hoofdstuk 5 ten slotte zijn 
de conclusies van het onderzoek gegeven. 
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2 Potentiële gebieden voor plaatsing 
grote grazers in Nederland 


2.1 Inleiding 


In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de verkenning van potentiële uitzetgebieden voor 
grote grazers uit de Oostvaardersplassen binnen Nederland. Naast de identificatie van potentiële 
uitzetgebieden richten we ons hier op het beschrijven van de kenmerken van de betreffende 
uitzetgebieden die direct verband houden met de geschiktheid voor grote grazers. 


2.2 Werkwijze 


Voor de verkenning van potentiële uitzetgebieden binnen Nederland is contact gelegd met: 
1. partijen in Nederland die de provincie Flevoland hebben benaderd i.v.m. de uitplaatsing van grote 


grazers; 
2. partijen in Nederland die zich nog niet hebben gemeld, maar wellicht wel grote grazers zouden 


kunnen plaatsen; 
3. partijen in Nederland die kennis en ervaring hebben met het herplaatsen van grote grazers. 


Ad 1. Partijen die zich hebben gemeld 
De provincie Flevoland heeft de afgelopen maanden veel suggesties en ideeën gekregen over het 
beheer en welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen en specifiek over mogelijkheden 
voor het herplaatsen van de runderen, paarden en herten. Dit varieert van uitplaatsing van individuele 
dieren bij een particulier tot aanbiedingen van beheerders van natuurgebieden in andere delen van 
Europa om grotere aantallen dieren op te nemen. Tabel B1 in bijlage 1 geeft een overzicht van deze 
aanbiedingen. Al deze opties zijn tijdens het onderzoek verkend. 


Ad 2. Partijen die zich nog niet hebben gemeld 
We hebben ons wat betreft deze tweede groep primair gericht op de beheerders van de grotere 
natuurterreinen: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, Goois 
Natuurreservaat, NP De Hoge Veluwe, Kroondomeinen en het ministerie van Defensie. Daarnaast is de 
Federatie Particulier Grondbezit gecontacteerd. Zie tabel B2 in bijlage 1. 
 
Ad 3. Partijen met kennis en ervaring 
We hebben ons wat betreft deze derde groep gericht op de volgende partijen: Wereld Natuur Fonds, 
FREE Nature, Rewilding Europe, Stichting ARK Natuurontwikkeling, Flaxfield Nature Consultancy en 
Ecogrön. Zie tabel B2 in bijlage 1. 
 
Indien een partij mogelijkheden voor de plaatsing van grazers ziet, is een vragenlijst (zie bijlage 2) 
opgestuurd en een afspraak gemaakt voor een tele-meeting om deze vragenlijst te bespreken. Een 
uitzondering vormen voorstellen voor het opnemen van slechts een of enkele dieren, bijvoorbeeld om 
als huis- of rijdier te houden. Deze aanbiedingen betreffen geen uitzetgebieden en zijn daarom niet 
verder betrokken bij de verkenning. 
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De vragenlijst heeft als doel om alle voor plaatsing van grote grazers relevante kenmerken van de 
potentiële uitzetgebieden in beeld te brengen. Dit omvat: 
1. Algemene beschrijving van het (natuur)gebied of locatie waar herplaatsing mogelijk is, inclusief 


het karakter van het gebied, de doelstelling van het gebied, de mate waarin het gebied open of 
gesloten is voor de te herplaatsen dieren en de mate van toegankelijkheid voor bezoekers. 


2. Gegevens van de eigenaar en beheerder van dit gebied/deze locatie, bij voorkeur in de vorm van 
een jaarverslag en de wijze waarop het bestuur is georganiseerd. 


3. Gegevens over de huidige populaties van grote grazers: soorten, aantallen, verspreidingsgebied.  
4. Wijze van beheer van de te herplaatsen dieren en van eventueel populatiebeheer (o.a. jacht, 


contraceptie, sterilisatie). 
5. Ervaring in het gebied en van de eigenaar en beheerder met het verplaatsen, uitzetten en 


(her)integreren van grote grazers. 
6. Betrokkenheid van de nationale, regionale en lokale overheden bij het gebied. 
7. Een indicatie van het aantal dieren dat herplaatst kan worden, inclusief de gewenste samenstelling 


van de groep van dieren (bijv. in termen van verhouding jong/oud, mannelijk/vrouwelijk en van 
genetische samenstelling).  


8. Indien van toepassing: de financiële middelen die organisaties zelf beschikbaar hebben voor het 
herplaatsen van dieren. 


9. Informatie over het draagvlak onder de bevolking wat betreft het herplaatsen van grote grazers in 
het gebied.  


 
Tijdens de verkenning is een logboek bijgehouden van alle contacten. Ingevulde vragenlijsten zijn 
verwerkt in een database. 


2.3 Bevindingen 


2.3.1 Overzicht 


De quickscan van potentiële uitzetgebieden in Nederland heeft de volgende bevindingen opgeleverd: 
 
Partijen aangedragen door de provincie: 
• Natuurmonumenten heeft mogelijkheden voor het plaatsen van Konikpaarden in het Harderbos; 


elders in Nederland zijn er binnen de terreinen van Natuurmonumenten geen mogelijkheden voor 
herplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen. 


• Staatsbosbeheer heeft geen mogelijkheden voor herplaatsing van grote grazers uit de 
Oostvaardersplassen op zijn terreinen. 


• De aanbiedingen van particulieren betreffen voorstellen voor het opnemen van slechts een of enkele 
dieren, bijvoorbeeld om als huis- of rijdier te houden. Deze aanbiedingen betreffen dus geen 
uitplaatsing in natuurgebieden. 


• Wanneer na oplevering van dit rapport nog ingevulde vragenlijsten binnenkomen, zal deze 
informatie worden doorgegeven aan de provincie. 


 
Partijen die zich nog niet gemeld hadden: 
• Het Goois natuurreservaat, de Amsterdamse waterleidingduinen, Nationaal Park De Hoge Veluwe en 


de Kroondomeinen hebben geen mogelijkheden voor herplaatsing van grote grazers uit de 
Oostvaardersplassen op hun terreinen. 


• In de terreinen van de provinciale landschappen zijn geen mogelijkheden voor plaatsing. Alleen het 
Overijssels Landschap ziet nog mogelijkheden. Deze worden nu verkend.  


• Van het ministerie van Defensie en leden van de federatie particulier grondbezit zijn geen reacties 
ontvangen. 


 
Partijen met ervaring: 
• FREE Nature voert eigen onderzoek uit naar mogelijke uitzetgebieden, ook in opdracht van 


Staatsbosbeheer. FREE Nature heeft de door hen verzamelde informatie doorgestuurd en deze is 
verwerkt in deze rapportage. 
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2.3.2 Beschrijving potentiële uitzetgebieden 


Harderbos 
Het Harderbos is in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het 
gebied ligt in de provincie Flevoland en is circa 150 hectare groot. Landschap en vegetatie: Het gebied 
bestaat voor het grootste deel uit loofbos (60%) en natuurlijke graslanden (30%). Daarnaast is open 
water aanwezig en is een klein deel van het terrein bebouwd. Het Harderbos is onderdeel van het 
Nationaal Natuurnetwerk en heeft natuurbescherming als doelstelling. Het is gedeeltelijk toegankelijk 
voor het publiek en dan alleen op de paden. Het gebied is voorzien van een raster omdat er – sinds 
2003 – een zestigtal Schotse Hooglanders grazen. Dit raster is naar verwachting ook effectief voor 
Konikpaarden. Daarnaast leven er een tiental reeën. Natuurmonumenten heeft de wens om een harem 
van 12-14 Konikpaarden in het gebied te plaatsen. Wanneer de populatie Koniks te groot wordt, wil 
men de dieren uitplaatsen. Natuurmonumenten heeft hiervoor geen financiële middelen gereserveerd. 
Het draagvlak is niet onderzocht, dus als onbekend opgegeven.  
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3 Potentiële gebieden voor herplaatsing 
grazers buiten Nederland 


3.1 Inleiding 


In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de verkenning van potentiële uitzetgebieden voor 
grote grazers uit de Oostvaardersplassen buiten Nederland. Naast de identificatie van potentiële 
uitzetgebieden richten we ons hier op het beschrijven van de kenmerken van de betreffende 
uitzetgebieden die direct verband houden met de geschiktheid voor grote grazers. 


3.2 Werkwijze 


Voor de verkenning van potentiële uitzetgebieden buiten Nederland is contact gelegd met: 
1. partijen buiten Nederland die de provincie Flevoland hebben benaderd i.v.m. de uitplaatsing van 


grote grazers; 
2. partijen buiten Nederland die zich nog niet hebben gemeld, maar wellicht wel grote grazers 


zouden kunnen plaatsen. 


Ad 1. Partijen die zich hebben gemeld 
De provincie Flevoland heeft de afgelopen maanden een aantal aanbiedingen ontvangen van 
buitenlandse partijen voor het plaatsen van grote grazers. Tabel B3 in bijlage 1 geeft een overzicht 
van deze aanbiedingen. Al deze opties zijn tijdens het onderzoek verkend. 


Ad 2. Partijen die zich nog niet hebben gemeld 
We hebben ons wat betreft deze tweede groep primair gericht op een aantal koepelorganisaties voor 
terreinbeheerders in Europa: WWF International, Rewilding Europe, EUROSITE en EUROPARC. 
EUROSITE (zie www.eurosite.org) is een koepelorganisatie voor de autoriteiten die verantwoordelijk is 
voor beschermde natuurgebieden in Europa. Via EUROSITE zijn 26 organisaties verspreid over Europa 
benaderd. Er zijn meer leden, maar dat zijn vooral individuen met een bepaalde expertise. EUROPARC 
(zie www.europarc.org) is een tweede koepelorganisatie voor nationale parken en natuurgebieden in 
Europa. Via EUROPARC zijn 81 organisaties verspreid over Europa benaderd. Naast deze 
koepelorganisaties is contact gelegd met alle personen die verbonden zijn aan de Europese 
regiokantoren van Brussel (zie www.aalep.eu/regional-offices-brussels). Dit betreft 282 
contactpersonen. Ten slotte zijn ook IUCN en ECNC benaderd met de vraag of zij potentiële 
uitzetgebieden kennen. Zie tabel B4 in bijlage 1. 
 
Indien een buitenlandse partij mogelijkheden voor de plaatsing van grazers ziet, is dezelfde werkwijze 
gevolgd als bij de Nederlandse partijen: er is een vragenlijst opgestuurd en een afspraak gemaakt 
voor een tele-meeting om deze vragenlijst te bespreken. De vragenlijst is in dit geval in het Engels 
opgesteld. Alle benaderde organisaties en personen is gevraagd om de vraag over potentiële 
uitzetgebieden door te sturen aan eenieder die hier wellicht suggesties voor heeft.  
 
Voor buitenlandse partijen zijn in de vragenlijst toevoegingen gedaan. Dit heeft geresulteerd in één 
vragenlijst voor alle partijen. Aan vraag 6 is bij een herintegratieprogramma en voor buitenlandse 
mogelijkheden gevraagd naar de mate van betrokkenheid van Nederlandse organisaties en van de 
Nederlandse overheid. Vraag 9 in de lijst bij hoofdstuk 2 is vervangen door een vraag naar informatie 
over de benodigde buitenlandse vergunningen als de herplaatsing buiten Nederland plaatsvindt (in het 
betreffende land en in de landen die worden doorkruist met de verplaatsing). Vraag 9 is vraag 10 
geworden. 



http://www.eurosite.org/

http://www.europarc.org/

http://www.aalep.eu/regional-offices-brussels
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3.3 Bevindingen 


3.3.1 Overzicht 


De quickscan van potentiële uitzetgebieden buiten Nederland heeft de volgende bevindingen 
opgeleverd (zie ook tabel 3.1): 
 
Partijen die zich hebben gemeld: 
• In Bulgarije zijn twee potentiële uitzetgebieden aangemeld via een ngo. Het gaat om landschappen 


die grotendeels verlaten zijn door de landbouw en die dicht dreigen te groeien. De aanwezige 
populaties grote grazers zijn te klein en behoeven versterking. 


• Er is een derde gebied in Bulgarije aangemeld door een particulier, een Nederlander die daar woont 
en werkt. Zijn inkomstenbron houdt geen verband met het beheer van het gebied. 


• De stichting Paard in Nood-Spanje vangt verwilderde en verwaarloosde paarden op in halfnatuurlijke 
particuliere terreinen in Spanje. Voor de Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen hebben ze een 
gebied van 400 ha beschikbaar waar ze volgens de stichting in halfnatuurlijke staat kunnen verder 
leven. De kuddes die zich spontaan vormen, mogen niet groeien door reproductie en worden indien 
nodig bijgevoerd. 


 
Partijen die zich nog niet hebben gemeld: 
• Via Flaxfield is er een tweetal gebieden in Azerbeidzjan aangemeld die samen 500.000 ha groot zijn. 


Een is gelegen in een uitloper van de Kaukasus, de ander dicht bij de Iraanse grens. Ze bestaan 
overwegend uit bos. 


• Via FREE Nature en Staatsbosbeheer heeft zich een steentijd-safaripark in Spanje aangemeld, zij 
willen hun kudde – eerder geleverd door FREE Nature – en hun gebied uitbreiden. 


• Verschillende vertegenwoordigers van nationale parken of andere natuurgebieden – in Zwitserland, 
Polen, Hongarije, Tsjechië en Estland – melden dat zij met hetzelfde vraagstuk zitten als de 
beheerders van de Oostvaardersplassen: een te grote populatie grazers. Naar 
herplaatsingsmogelijkheden was in sommige gevallen al actief gezocht, maar dit bleek niet 
eenvoudig te zijn. 


• NB: We verwachten ingevulde vragenlijsten uit ten minste West-Bulgarije (Kresna) en Wit-Rusland. 
Op het moment van opleveren van dit rapport waren deze nog niet binnen.  


• NB: Nog in onderzoek: In het Forstambt Niederrhein (Wesel) was (is?) behoefte aan nieuw genetisch 
materiaal voor het Reichwald en het Demmerwald voor de edelhertpopulatie. De contactpersoon 
heeft aangegeven pas half augustus antwoord te kunnen geven. 


 
 


Tabel 3.1  Potentiële uitzetmogelijkheden buiten Nederland samengevat 


Gebied Oppervlakte Te plaatsen dieren Natuurgebied Gehouden 


  Konikpaard Heckrund Edelhert   


Krumovgrad 60.000 ha 10 harems 826 4800 Ja  ‘Wild’  


Haskovo 60.000 ha 


Beli Osam 1000 ha 100 0 0 Nee  gehouden 


Azerbeidzjan 500.000 ha 0 0 980 Ja  ‘Wild’ 


Certa Cartaya 400 ha 180 0 0 Nee  gehouden 


Atapuerca Paleolitco 


Vivo 


400 ha 24 0 0 Nee  gehouden 


Ugra National Park 98.600 ha 20-46 0 0 Ja  gehouden 
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3.3.2 Beschrijving potentiële uitzetgebieden 


Krumovgrad, Bulgarije 
Krumovgrad is eigendom van de Bulgaarse overheid en de particulier Georgi Feodorov Tzigov. Het 
gebied wordt beheerd door de eigenaren, in samenwerking met de GBOB Foundation. Het gebied is 
circa 60.000 hectare groot en ligt in de oostelijke Rhodopen in de provincie Kardzali. Het is een 
bergachtig gebied dat vooral bestaat uit loofbos (45%), naaldbos (12%), natuurlijke graslanden 
(14%) en moerasgebieden (14%). Daarnaast zijn er lokaal landbouwgronden, vooral in gebruik door 
biologische boeren. Krumovgrad is een Natura 2000-gebied. Het gebied is beperkt toegankelijk voor 
het publiek. Een doel is de regionale economie te stimuleren via toerisme en biologische landbouw. 
Het gebied is voorzien van een raster. Er is een grote diversiteit aan grote grazers in het gebied: 
edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, runderen en paarden, waaronder Koniks. De aantallen 
zijn echter nog te laag om het gebied open te houden. Er leven circa 300 wolven in het gebied. De 
kans op een te grote populatie acht men klein, mede als gevolg van de aanwezigheid van natuurlijke 
predatoren. Men verwacht dan ook niet om populatiebeheer te hoeven uitvoeren in de vorm van 
afschot of anticonceptie. Binnen Krumovgrad is plek voor 10 harems van 15 Konikpaarden, 
826 runderen en 4.800 edelherten. Er is in 2007, 2008 en 2011 ervaring opgedaan met de introductie 
van runderen en paarden. Er zijn geen Nederlandse overheden of natuurbeschermingsorganisaties 
betrokken bij het beheer. Er is wel toestemming voor plaatsing van grazers van het verantwoordelijke 
ministerie in Bulgarije. Volgens de respondent is er aantoonbaar een groot draagvlak. Er zijn 
vooralsnog geen financiële middelen, maar men verwacht deze te kunnen vinden indien nodig.  


Haskovo, Bulgarije 
Het gebied is in eigendom van de Bulgaarse overheid en de particulier Georgi Feoderov Tzigov. Het 
wordt beheerd door de eigenaren en de GBOB Foundation. Het is gelegen in Bulgarije, provincie 
Haskovo en is ongeveer 60.000 hectare groot. De beschrijving van het gebied vertoont grote 
overeenkomsten met het voorgaande gebied Krumovgrad waarop het aansluit, maar waarvan het 
gescheiden is door een raster. De respondent heeft gekozen voor min of meer dezelfde antwoorden op 
veel vragen voor beide Bulgaarse gebieden. Het gebied is voor 90% gesloten of halfopen en gelegen 
in de zuidoostelijke Rhodopen. De vegetatie bestaat voor 51% uit loof-, voor 6% uit naaldbos en voor 
15% uit moeras. Open agrarisch gebied voor organic farming neemt slecht 6% in; 19% is natuurlijk 
grasland. 
Het is een Natura 2000-gebied. Het is in de praktijk voor 3% van de oppervlakte toegankelijk voor het 
publiek en doel van de overheid is om de regionale economie te stimuleren via toerisme en organic 
farming. Het gebied is voorzien van een raster en er is een grote diversiteit aan grote grazers, zoals 
edelherten en damherten, runderen, paarden (w.o. Koniks), reeën en wilde zwijnen. De aantallen zijn 
echter naar de mening van de respondenten nog te laag om het gebied open te houden. Er zijn 
genetische problemen bij de Rhodopenpaarden en runderen. Vermenging met Konikpaarden en 
eventueel Heckrunderen wordt geaccepteerd en kan een deel van de problemen oplossen. Er leven 
300 wolven die volgens de respondent de populaties kunnen reguleren. Men acht de kans op 
overpopulatie gering en denkt dat men niet de toevlucht hoeft te nemen tot afschot (runderen) of 
anticonceptie (rund en paard). Jacht is een optie voor de herten. Er is plek voor 10 harems van 
15 Konikpaarden, honderden runderen en duizenden herten. Er is in 2007, 2008 en 2011 ervaring 
opgedaan met de introductie van runderen en paarden. Er zijn geen Nederlandse overheden of 
natuurbeschermingsorganisaties betrokken bij het beheer. Er is wel toestemming van het 
verantwoordelijke ministerie in Bulgarije en samenwerking met de veterinaire autoriteiten. Volgens de 
respondent is er aantoonbaar een groot draagvlak. Er zijn vooralsnog geen financiële middelen, maar 
men verwacht deze te kunnen vinden indien nodig.  


Beli Osam, Bulgarije 
Het gebied Beli Osam, in de provincie Lovec (lovetsj), is voor 10% eigendom van een particulier, een 
Nederlander die daar werkt buiten de landbouw heeft, en verder van de lokale overheid en 
erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaars van vóór de communistische tijd. Het wordt grotendeels 
niet beheerd. Hij heeft nu 100 ha in eigendom en door begrazing vrijgemaakt van bosopslag. Hij 
streeft ernaar meer grond te kopen of te huren om het landschap weer open te maken. De eigenaren 
zijn de andere dorpsbewoners. De grootte van het door de particulier beoogde gebied is 1000 ha, 
gelegen in een vallei. Volgens de regels van de Bulgaarse overheid mag hij alle grond huren als hij 
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voldoende dieren heeft. Het gebied was vroeger helemaal in cultuur, maar is in – maar vooral na – de 
communistische tijd, dus na 1989, grotendeels dichtgegroeid. 60% van het gebied is bedekt met bos 
waarvan 10% met naaldbomen, 40% is min of meer open, ongemaaid grasland. Overal zijn 
stroompjes, maar er zijn geen grote plassen of meertjes. Het gebied heeft geen bestemming als 
natuur- of recreatiegebied en is volledig vrij toegankelijk. Het ligt 100 km ten oosten van Sofia en er 
komen weinig mensen. Het grenst wel aan een natuurgebied. Beli Osam, eigenlijk de naam van het 
dorpje in de vallei, is niet voorzien van een raster. Er leven edelherten en vooral veel reeën en wilde 
zwijnen. Hierop wordt gejaagd. De respondent heeft 24 Karakachan-paarden die hij laat grazen binnen 
een verplaatsbaar elektrisch lintraster. In het gebied leeft een tiental wolven en enkele beren. De 
wolven worden bejaagd. Er kunnen wel 100 paarden ondergebracht worden; of dit jonge of oude 
dieren, mannelijke of vrouwelijke dieren zijn, wordt niet zo belangrijk gevonden. Bij voedselschaarste 
zullen ze worden bijgevoerd. Het is niet de bedoeling dat de paarden min of meer in het wild gaan 
leven. De begrazingeenheden worden wel groter gemaakt naarmate er meer grond kan worden 
verworven of gehuurd. Waarschijnlijk is, volgens de respondent, castratie nodig om al te veel 
gevechten tussen de hengsten te voorkomen. Voorlopig is er veel ruimte voor groei van de populatie. 
De respondent voorziet dat er geen extra vergunningen nodig zijn voor transport door EU-landen als 
de dieren van een chip zijn voorzien. Er is geen ervaring opgedaan met het introduceren van ‘wilde’ 
dieren, alleen – sinds 2015 – met het houden van (nu) 24 paarden van een primitief ras voor 
begrazing. Er is geen budget beschikbaar voor de opvang. Vooralsnog zijn de andere dorpsbewoners 
enthousiast over de begrazingsactiviteiten en de inschatting is dat het draagvlak voor extra dieren 
groot is. 


Quba en Qusar forests en Hirkan NP, Azerbeidzjan 
Het Nationaal Park Hirkan NP en Quba-Qusar Forests dicht bij de berg Shakdagh zijn in eigendom van 
de overheid en worden beheerd door het Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbeidzjan. 
Het totale areaal van het gebied waar dieren geplaatst kunnen worden, is 500.000 hectare. 
Het gebied is voor 60% halfopen en gelegen in een uitloper van de Kaukasus. De vegetatie bestaat 
voor 90% uit loof- en naaldbos en voor 10% uit natuurlijk grasland. Het Nationaal Park Hirkan ligt 
tegen de grens met Iran in een uitloper van het kustgebergte aan de Kaspische zee. De bossen 
hebben geen (hout)oogstdoelstelling. Het is in de praktijk voor 40% van het gebied alleen op de 
paden toegankelijk voor het publiek en de rest is vrij te betreden, maar ontoegankelijk. De gebieden 
zijn niet voorzien van een raster en er is een beperkte diversiteit aan grote grazers, zoals edelherten, 
ree, wild zwijn en Goitered gazelle. De aantallen zijn naar de mening van de respondent te laag om 
het gebied open te houden. In het verleden waren er problemen met stroperij en habitatverlies. De 
stroperij is nu onder controle, maar het habitatverlies blijft een probleem. Er leven wolven en beren in 
het gebied die een predatiedruk op grote grazers zullen uitoefenen. Nu zijn de dichtheden van de 
edelherten te laag als gevolg van stroperij en habitatverlies. De overheid beheert het gebied en wordt 
daarbij gesteund door de Duitse overheid en Flaxfield, een Nederlandse ngo. Voor herplaatsing wordt 
op de eerste plaats gedacht aan edelherten, met als doel versterking van de nu erg kleine populatie. 
Er is ruimte voor zeker 980 edelherten. Gezien de lage dichtheid nu en zelfs na bijplaatsing wordt er 
nog niet gedacht aan beheer door jacht. Financiering voor transport binnen Azerbeidzjan is te regelen. 
Vanwege betrokkenheid bij het beheer van het gebied van de twee voor vergunningverlening 
verantwoordelijke ministeries, is – naar verwachting – het verkrijgen van de benodigde vergunningen 
geen probleem. Er is ervaring opgedaan met de introductie van Goitered Gazelles in 2009-2018. 
Edelherten komen van nature voor in Azerbeidzjan. Ze verdwenen uit de lagere Kaukasus aan het eind 
van de negentiende eeuw, maar zijn geherintroduceerd in de tweede helft van de twintigste eeuw. In 
het Hirkan NP is de laatste geschoten in 1922 en is de soort nu dus uitgestorven. Er zijn alleen 
financiële middelen voor transport van dieren binnen Azerbeidzjan. Het draagvlak voor toevoeging van 
edelherten wordt aantoonbaar hoog genoemd. 


Certa Cartaya, Spanje 
Het beoogde herplaatsingsgebied is eigendom van Juan Pablo Morena en wordt beheerd door de 
Stichting Paard in Nood-Spanje. Het is 400 ha groot en gelegen in de provincie Huelva. Het gebied 
maakt een gesloten indruk door een hoge bedekking van de overal verspreid voorkomende eiken.  
65% van het gebied is bedekt met grasland met bomen, 10% is bosachtig en struweel, 5% is open en 
vrijwel zonder vegetatie, 5% heeft een kruidachtige vegetatie en 15% is open water. Het gebied is 
privé-eigendom, alleen op afspraak toegankelijk en heeft geen beschermde status als natuurgebied of 
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park. Het is voorzien van een koe- en stierwaardig raster, dat bestaat uit ijzerdraadhekken met een 
hoogte van 1.50, 1.30 en 1.90 meter. Edelherten kunnen hier overheen, Konikpaarden en runderen 
niet. Er grazen nu 15 edelherten en het is verder alleen voor de Konikpaarden gereserveerd. Er 
kunnen 180 paarden ondergebracht worden. Bij voedselschaarste zullen ze worden bijgevoerd. De 
dieren gaan dus in gehouden staat leven, waarbij spontaan kuddes worden gevormd. Het is niet de 
bedoeling dat de populatie groeit. De hengsten moeten gecastreerd worden. Indien het lastig is om de 
hengsten in Nederland te castreren, kan dat ook in Spanje gebeuren. Daarmee zijn kosten gemoeid in 
verband met quarantaine, tijdelijke huur van grond en extra transport. Er is in de jaren 2012-2018 
ervaring opgedaan met het vangen van 815 ‘verwilderde’ paarden, gevangen in de bergen en langs 
wegen. Paarden die zij langs de weg vangen, zijn paarden die vroeger door hun eigenaren los zijn 
gelaten en die hierdoor enkele jaren in de bergen hebben rondgezworven. Het zijn paarden zonder 
chip en de eigenaar valt niet meer te traceren. In de winter komen ze op zoek naar eten in de stad of 
omliggende dorpen, wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Ze zijn verwaarloosd en zwaar 
verwilderd en schuw. Bij het vangen werken zij samen met de politie om de wegen af te zetten en de 
paarden te drijven naar kleinere afgezette plekken om ze vervolgens met grote zeilen de vrachtwagen 
in te drijven. Deze paarden worden niet gemengd met de Konikpaarden. Door een gift van Dierenlot is 
er een budget beschikbaar van € 25.000 voor de opvang. Het is niet bekend hoeveel draagvlak er 
onder de bevolking is voor het opvangen van nog eens 180 paarden. 


Atapuerca Paleolitco Vivo, Spanje 
Het beoogde herplaatsingsgebied is eigendom van Unta Vecinal de Salguero de Juarros en wordt 
gehuurd door de Association for Animals. Het is in beheer als wildlife safaripark van de ngo 
Living paleolithic, 400 ha groot en gelegen in de provincie Castilië en Léon. Het is grotendeels bedekt 
met gemengd bos (65%) en naaldbos (12%) en daardoor besloten (40%) tot halfopen (20%). Het 
10% natuurlijk grasland ligt in het open gedeelte. 2% wordt ingenomen door wegen en gebouwen. 
Het gaat om steentijd themapark dat tegen betaling toegankelijk is met een jeep of te voet. Behalve 
Konikpaarden, geïntroduceerd door FREE Nature in 2016, lopen er Heckrunderen, andere paarden en 
wisenten, ook uit Nederland afkomstig. Edelherten komen ook voor en kunnen over het raster heen 
springen. Ook nu heeft, net als bij introducties in het verleden, FREE Nature dit contact gelegd voor 
Staatsbosbeheer. Overtollige Heckrunderen worden geslacht. Voor de paarden is overbevolking nog 
lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is 
om het gebied te vergroten. Er zou eventueel ook plaats kunnen zijn voor Heckrunderen, maar dit is 
niet verkend door FREE Nature. De dieren zijn voorzien van een chip, leven hier in gehouden staat en 
worden bijgevoerd indien het echt nodig is. Er zijn geen financiële middelen gereserveerd voor het 
opnemen van dieren en het draagvlak wordt aantoonbaar groot genoemd. 


Ugra National park, Russia 
Het beoogde herplaatsingsgebied is eigendom van de staat en wordt beheerd door het Directoraat 
voor de Nationale Parken. Het is 98.600 ha groot en gelegen in de provincie Kaluga, in de buurt van 
Smolensk. Het is een voor 20% open en 40% halfopen gebied. Naast stedelijk (9%) en landbouw 
(18%) is er loofbos (9%), naaldbos (15%) en gemengd (15%) bos. 17% is natuurlijk grasland en 3% 
water. Het is een beschermd gebied met de status van een nationaal park. Doel hiervan is zowel 
natuur- en landschapsbescherming als recreatie. 30% is alleen op de paden, 60% volledig en 10% 
niet toegankelijk voor het publiek. Er is geen raster. Eventueel ontvangen paarden zullen aanvankelijk 
in een kraal gehouden worden en na gewenning worden vrijgelaten. De huidige opgegeven populatie 
grote grazers bestaat uit 130 edelherten, 125 reeën, 31 wilde zwijnen en 50 wisenten. Er leven 
6 wolven en 2 beren. Van de grote grazers kwam 100 jaar geleden alleen het edelhert voor. Er is 
uitwisseling met de omgeving en er zijn dan ook geen problemen met de genetische variatie. De 
herten worden in de winter bijgevoerd en van beheer is geen sprake. Er is in de jaren 2012-2018 
ervaring opgedaan met de introductie van wisenten (50 stuks). De lokale overheid is niet betrokken 
bij het beheer, omdat het een nationaal park is. Er is geen betrokkenheid van de Nederlandse 
overheid of Nederlandse ngo’s, behalve dat World Wildlife Fund Nederland het contact heeft gelegd. Er 
is behoefte aan 20-46 vooral vrouwelijke dieren, jong en oud. De respondent vermoedt dat er veel 
draagvlak is voor de introductie van Konikpaarden. Introductie van Konikpaarden is al een lang 
bestaande wens, maar er was en is hiervoor geen budget. Ze consulteren nu de autoriteiten over 
invoervergunningen e.d. Er is contact gelegd met Het Russische ministerie van Natural Resources. 
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4 Ecologische criteria voor de selectie 
van gebieden 


4.1 Inleiding 


In dit hoofdstuk presenteren we een set ecologische criteria die kunnen worden gebruikt bij het 
waarderen van de diverse uitzetgebieden. We nemen hierbij als uitganspunt dat de grazers de status 
van in het wild levende dieren krijgen in het uitzetgebied en deel gaan uitmaken van een 
levensvatbare populatie of deze zelf gaan vormen. De hier ontwikkelde ecologische criteria zijn dus 
niet van toepassing op situaties waar gekozen wordt om dieren uit te plaatsen bij particulieren om als 
(landbouw)huisdier te worden gehouden (o.a. manege, hertenkamp). Ze zijn ook niet toepasbaar op 
situaties waar de grazers wel in het wild worden uitgezet, maar er geen sprake is van – of uitzicht is 
op – het bereiken van een levensvatbare populatie (o.a. inzet van grazers als beheermaatregel of voor 
de vergroting van de belevingswaarde voor recreanten in relatief kleine natuurgebieden). Het hier 
gekozen uitgangspunt past bij de kenmerken van de te herplaatsen dieren uit de Oostvaardersplassen, 
hoewel er over de juridische status nog discussie is (zie kader Status grazers Oostvaardersplassen): 
dieren die wild (edelherten) of verwilderd (Konikpaarden, Heckrunderen) zijn en weinig menselijke 
interventies kennen. 
 
 


Status grazers Oostvaardersplassen 


De populaties van Konikpaarden, Heckrunderen en edelherten leven circa 30 jaar zonder menselijke zorg 
in de Oostvaardersplassen. De edelherten worden als wild beschouwd, maar over de juridische status van 
de Konikpaarden en Heckrunderen is discussie. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarover in 
april 2017 een uitspraak gedaan.1 De Konikpaarden en Heckrunderen vallen volgens het gerechtshof niet 
onder de Wet Dieren, aangezien die wet betrekking heeft op landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, 
en de mens in deze casus geen ‘volledige beschikkingsmacht’ heeft over deze hoefdieren. Het hof tekent 
hierbij aan dat sprake is van menselijke interventie middels het uitzetten van deze hoefdieren, waardoor 
de grote grazers niet geheel kunnen worden gelijkgesteld met wilde dieren. Om deze reden en vanwege 
onder andere het reactieve beheer, behandelt Staatsbosbeheer de Konikpaarden en Heckrunderen in de 
praktijk als ‘gehouden wilde dieren’. Het hof heeft deze tussenstatus aangehouden bij de vraag of 
Staatsbosbeheer zich voldoende aan de zorgplicht houdt (zie ook Freriks, 2017). 


1 Zaaknummer 200.195.797, ECLI:NL:GHARL:2017:3122. 


 


4.2 Werkwijze 


De set van ecologische criteria is opgesteld op basis van kennis van de biologie van de drie soorten 
grazers – edelhert, Konikpaard en Heckrund – en informatie over de eisen die deze dieren stellen aan 
de omvang en kwaliteit van hun leefgebied. We betrekken bij de uitwerking van de set ecologische 
criteria de volgende sleutelaspecten: (1) natuurlijk areaal van de soort; (2) draagkracht van het 
potentiële leefgebied op basis van omvang en kwaliteit; (3) normen voor de minimale omvang van 
een levensvatbare populatie en (4) genetische samenstelling van bestaande populaties van de soort in 
het leefgebied. Hierbij is gebruikgemaakt van inzichten uit de (wetenschappelijke) literatuur en de 
IUCN Guidelines for Re-introductions (IUCN/SSC, 2013), voor zover deze betrekking hebben op 
ecologische criteria. 
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4.3 Ecologische criteria 


Voor het waarderen van potentiële uitzetgebieden voor de grote grazers uit de Oostvaardersplassen 
stellen wij de volgende ecologische criteria voor: 
 
Criterium 1: Het uitzetgebied dient binnen het natuurlijk areaal van de soort te liggen. 
 
Criterium 2: Het uitzetgebied voorziet in leefgebied van voldoende kwaliteit. 
 
Criterium 3: In het uitzetgebied is er nog ruimte voor nieuwe dieren; indien er al een populatie van 


de soort aanwezig is in het uitzetgebied, is de draagkracht van het gebied nog niet 
bereikt. 


 
Criterium 4: Het uitzetgebied is groot genoeg voor het huisvesten van een levensvatbare 


populatie. 
 


Criterium 4a: Het uitzetgebied waarin de populatie onderdeel zal zijn van een 
metapopulatie (open populaties), dient qua draagkracht ten minste 
150 (Konikpaarden), 500 (Heckrunderen) of 400 (edelherten) 
individuen te kunnen herbergen. 


 
Criterium 4b: Het uitzetgebied waar de populatie in volledige afzondering zal leven 


(gesloten populaties), dient qua draagkracht ten minste 1500 
(Konikpaarden), 5000 (Heckrunderen) of 4000 (edelherten) 
individuen te kunnen herbergen. 


 
Criterium 5: De genetische samenstelling van de bronpopulatie moet passen bij die van de 


doelpopulatie in het uitzetgebied. 
 


Criterium 5a: Translocaties naar uitzetgebieden waar de aanwezige populatie een 
verhoogde kans op inteeltdepressie heeft – een verminderde 
levensvatbaarheid door het verlies aan genetische varianten als 
gevolg van inteelt – hebben de voorkeur. 


Criterium 5b: Translocaties naar uitzetgebieden waardoor een verhoogde kans op 
uitteeltdepressie ontstaat – een verminderde levensvatbaarheid door 
de inbreng van genetische varianten die door selectie uit de populatie 
zijn verdwenen – moeten worden vermeden. 


 
In aanvulling geldt voor het edelhert: 
 
Criterium 5c: Translocatie naar populaties van de ondersoorten Cervus elaphus 


corsicana (op Corsica en Sardinië), Cervus elaphus italianicus 
(Mesola, Italië), Cervus elaphus barbarus (Noord-Afrika) of Cervus 
elaphus maral (Kaukasus) dient te worden vermeden. 


 
Criterium 6: Alleen voor edelhert: Translocatie naar gebieden waar de soort is uitgestorven, is 


alleen een optie als de oorzaken van het uitsterven van de soort voldoende bekend en 
gemitigeerd zijn. 
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4.4 Toelichting ecologische criteria 


4.4.1 Criterium 1: Natuurlijk areaal 


Het verdient aanbeveling uitsluitend uitzetgebieden in aanmerking te nemen die binnen het natuurlijk 
areaal van de soort liggen. Voor het edelhert kan men zich daarbij baseren op gegevens van het 
historische en huidige voorkomen van de soort. Voor de Konikpaarden en de Heckrunderen – die pas 
relatief recent in het wild zijn uitgezet – is dat niet mogelijk en zal het natuurlijk areaal op basis van 
kennis van de biologie van de soorten moeten worden geschat. 


Edelhert 
Koubek & Zima (1999) vermelden dat het edelhert een holarctische soort is die voorkomt in Noord-
Afrika, Europa, grote delen van Azië en in Noord-Amerika. De soort is uitgezet in Ierland, Chili, 
Argentinië, Australië en Nieuw-Zeeland. In Europa komt de soort vrijwel overal voor, met uitzondering 
van noordelijk Scandinavië, Finland en enkele mediterrane eilanden.  


Konikpaard 
Het Konikpaard is ooit gefokt om te lijken op de uitgestorven Tarpan. Zodoende kent dit ras geen 
historisch areaal. Linnartz & Meissner (2014) geven aan dat er enkele (semi)wilde Konikkuddes 
voorkomen in Nederland, België, Letland, Frankrijk, Bulgarije, Engeland en Duitsland. Deze auteurs 
hebben uitgewerkt wat de beste regio’s zijn voor verschillende wilde of verwilderde paardenrassen. 
Voor Konikpaarden worden Noord- en Centraal-Europa genoemd, in het bijzonder Noord-Frankrijk, de 
Benelux, Duitsland, Polen en de Baltische staten. Wellicht zijn ook (delen van) aangrenzend Rusland, 
Zuid-Finland en Zuid-Zweden geschikt. Omdat het een paardenras is dat nog maar recent bestaat en 
in het wild is uitgezet, is onvoldoende duidelijk of er nog andere gebieden geschikt zijn. 


Heckrund 
Het Heckrund is het resultaat van een serie terugfok-experimenten in de jaren dertig van de vorige 
eeuw in Duitsland, met als doel het laten herleven van de oeros (Van Vuure, 2003). Er is dan ook 
geen historisch areaal van dit runderras bekend. In Nederland komen ze voor in de natuurgebieden 
Oostvaardersplassen en de Slikken van Flakkee. Daarnaast komen er kuddes voor in verschillende 
natuurgebieden in Duitsland, Polen en Bulgarije. Ook zijn er dieren uitgezet in België, Frankrijk, 
Letland en het Verenigd Koninkrijk.  


4.4.2 Criterium 2: Kwaliteit leefgebied 


Een uitzetgebied moet leefgebied bieden van voldoende kwaliteit. Dit betekent dat het leefgebied 
moet voldoen aan de eisen die de soort stelt aan zijn leefgebied. Het leefgebied dient de biotopen te 
bevatten die de soort nodig heeft gedurende de dag (o.a. drinkpoelen, foerageergebieden, 
rustplekken) of in de verschillende perioden van het jaar (o.a. zomer- en winterhabitat). Deze 
biotopen moeten van voldoende omvang zijn om een vitale populatie te kunnen laten overleven. 
Verschillen in de kwaliteit van het leefgebied resulteren in verschillen in populatiedichtheden (zie 
kader Populatiedichtheden). 
 
 


Populatiedichtheden 


De dichtheid van een populatie weerspiegelt veelal de kwaliteit van het leefgebied. Omdat de kwaliteit van 
gebieden sterk uiteenloopt, kunnen ook de dichtheden waarin een soort voorkomt sterk verschillen tussen 
gebieden. Zo zijn er dichtheden van edelherten gerapporteerd die variëren tussen circa 1/3 ha en 
1/150 ha in respectievelijk voedselrijke en voedselarme gebieden (Clutton-Brock et al., 1982; Twisk 
et al., 2010; Borowik & Jedrzejewska, 2018; Anonymus, 2018a). Linnartz & Meissner (2014) vermelden 
dat Konikpaarden in voedselrijk leefgebied voorkomen in dichtheden van 1 tot 3 per ha. In voedselarme 
leefgebieden kan dat afnemen tot 1 op 30 ha. In de gebieden binnen Nederland waar momenteel 
Heckrunderen voorkomen, is de dichtheid circa 1 op 11 ha (Slikken van Flakkee) en 1 op 18 ha 
(Oostvaardersplassen). 


 



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504717300927#!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504717300927#!
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Edelhert 
Oorspronkelijk was het edelhert een soort van bossen en graslanden. Nu komt de soort in diverse 
leefgebieden voor, waaronder bossen, moerassen, rivierdelta’s, heideterreinen, grasvlaktes, agrarisch 
cultuurlandschap en droge mediterrane gebieden (Clutton-Brock et al., 1982; Twisk et al., 2010). In 
de zomer kan de soort boven de boomgrens leven. Als herkauwer selecteren ze op goed verteerbaar 
voedsel. Hun voedselkeuze bestaat uit grassen (circa 30%), aangevuld met bessen, heide, 
dwergstruiken, boombast, loof, naalden, mast en ander plantmateriaal, wat ze al grazend vergaren 
(Wilson & Mittermeier, 2011). Belangrijk is de aanwezigheid van drinkwater, plekken met beschutting 
tegen extreem weer en de bereikbaarheid van voedsel in de winter (Clutton-Brock et al., 1982). 


Konikpaard 
Populaties van Konikpaarden weten goed te overleven in een gematigd continentaal klimaat en komen 
vooral voor in laaglanden en wetlands (Linnartz & Meissner, 2014). Graslanden en open bos is het 
geprefereerde leefgebied. In hun leefgebied hebben ze voldoende voedsel, drinkwater, mineralen en 
beschutting tegen extreme weersomstandigheden nodig. Ze eten vooral gras, aangevuld met bast van 
enkele boomsoorten, zoals populier, wilg, spar en beuk. Linnartz & Meissner (2014) geven daarnaast 
aan dat paarden grote hoeveelheden voedsel nodig hebben en tolerant zijn voor lage kwaliteit 
nutriënten. Ze migreren van nutriëntenrijke gebieden in de zomer naar nutriëntenarme gebieden in de 
winter. Open zand is van belang voor het maken van kleine zandbedden. 


Heckrund 
Populaties van Heckrunderen komen vooral voor in laaglanden (o.a. Nederland, Duitsland, België, 
Polen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Letland (Anonymus 2018b)). Daarnaast komen andere 
nieuwe, teruggekruiste rassen van het oerrund als het Taurus voor in andere delen van Europa, zoals 
in Spanje, Kroatië en Denemarken (Stokstad, 2015). Wellicht dat ook het Heckrund in die 
leefgebieden kan overleven. Het is een soort open tot halfopen (grazige) terrein (Wilson & 
Mittermeier, 2011). De runderen zijn qua dieet gespecialiseerd op planten met een betrekkelijk hoog 
gehalte aan cellulose (vooral grassen) en weinig houtstof (Wilson & Mittermeier, 2011). Bij te veel 
houtstof krijgen ze verstoppingen en kunnen dan sterven van de honger met een volle maag. 
Uitzondering vormen zachthoutsoorten, zoals wilgen en populieren, waarvan soms de bast wordt 
gegeten (Vera, 1988). In hun leefgebied hebben ze voldoende voedsel, drinkwater en beschutting 
tegen extreme weersomstandigheden nodig. 


4.4.3 Criterium 3: Draagkracht gebied nog niet bereikt 


Ecologische draagkracht is te definiëren als de maximale grootte van een populatie dat een 
ecosysteem qua natuurlijk voedselaanbod kan verdragen. Of anders gezegd: het maximumaantal 
individuen van een soort dat in een gebied kan leven. Als er in een gebied nog geen populatie 
aanwezig is, is plaatsing van dieren een optie tot maximaal de draagkracht. Als er in een gebied al een 
populatie aanwezig is en de draagkracht van het gebied is bereikt, is dat gebied dus ‘vol’ en is het 
bijplaatsen van dieren niet gewenst. Als de draagkracht nog niet bereikt is, is bijplaatsen wel een 
optie, waarbij als uitgangspunt moet gelden dat de bestaande populatie samen met de bijgeplaatste 
dieren de draagkracht van het gebied niet overschrijden.  
 
De draagkracht van een gebied hangt primair samen met de omvang en kwaliteit van het leefgebied 
voor de soort (Groot Bruinderink et al., 1999). Zo is de draagkracht van een voedselrijk gebied hoger 
dan die van een voedselarm gebied van vergelijkbare grootte. Maar de draagkracht wordt ook bepaald 
door factoren als (1) de aanwezigheid van predatoren, (2) de aanwezigheid van parasieten en 
ziekteverwekkers, (3) de aanwezigheid van andere (grote) herbivoren – zoals andere soorten 
hoefdieren – die concurreren om voedsel en ruimte of faciliteren (zie kader Grazers grazen 
verschillend), of (4) het weer (o.a. hoeveelheid neerslag, temperatuur, sneeuwdikte) (Kramer et al., 
2017). Onder natuurlijke omstandigheden – dus zonder populatiebeheer – fluctueert de draagkracht 
(en daarmee de populatiegrootte) in de tijd en kan deze hoger liggen in gunstige jaren en weer terug 
zakken als er bijvoorbeeld een strenge winter volgt. 
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Grazers grazen verschillend 


De draagkracht van een leefgebied neemt af voor een soort als er ook andere (grote) grazers in het 
gebied voorkomen die elkaar beconcurreren. Ook kunnen soorten elkaar faciliteren waardoor de 
draagkracht kan toenemen. De mate waarin dit gebeurt, hangt onder meer af van de populatieomvang 
van de concurrerende soort(en) en de overlap in voedselkeus (Groot Bruinderink et al., 1999). Onder de 
herbivoren zijn wat dit betreft vier typen te onderscheiden (Hofmann, 1989): 


Herkauwers: 
• Grazers: deze dieren kunnen naar verhouding meer voedsel opnemen en dit langer onderwerpen aan de 


invloed van microben, waardoor ze cellulose relatief goed verteren. Bij uitstek aangepast aan het eten 
van grassen. Het Heckrund behoort tot deze groep. 


• Browsers: deze dieren houden het voedsel relatief kort vast en kunnen daardoor maar beperkt vezelrijk 
materiaal verteren. Ree en eland behoren tot deze groep. 


• Intermediate feeders: deze dieren houden het midden tussen bovenstaande groepen en zijn dus flexibel 
en in staat zich aan te passen aan een celluloserijk en -arm dieet. Het edelhert behoort tot deze groep. 


Niet-herkauwers: 
Het Konikpaard behoort tot de groep van niet-herkauwers. Dit zijn soorten met één maag en met een 
hoge doorstroomsnelheid van het maag-darmkanaal. Door de doorstroomsnelheid door het 
maagdarmkanaal te verhogen, zijn paarden in staat om meer ruige grassen op te nemen in hun dieet dan 
runderen. De herbivoren met meerdere magen kunnen echter beter omgaan met houtige gewassen, zoals 
vlier (antivraatstoffen). Deze verschillen maken dat paarden, runderen en herten net even ander voedsel 
prefereren, maar elkaar wel kunnen beïnvloeden.  


 


4.4.4 Criterium 4: Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie 


Kleine populaties hebben een groot risico om uit te sterven. Dit is een gevolg van demografische 
stochasticiteit, milieu-stochasticiteit, inteelt en genetische drift en meestal een samenspel hiervan 
(Lammertsma et al., 2008; De Groot et al., 2014). Deze factoren kunnen elkaar op negatieve wijze 
versterken waardoor de populatieomvang, wanneer deze onder een bepaalde drempelwaarde is 
gekomen, alsmaar afneemt waarna de populatie uiteindelijk uitsterft. Dit is de zogenaamde 
extinctiespiraal (Blomqvist et al., 2010). Ook het optreden van extreme milieuomstandigheden 
(catastrofes), zoals een aantal achtereenvolgende strenge winters, kan tot extinctie leiden. 
Demografische stochasticiteit wordt veroorzaakt door toevalsprocessen met betrekking tot geboorte 
en sterfte. De dynamiek in grote populaties wordt bepaald door gemiddelden, in kleine populaties 
wordt de dynamiek veeleer bepaald door het lot van afzonderlijke individuen. Wanneer bijvoorbeeld 
een wijfje in drie achtereenvolgende worpen alleen maar mannetjes voortbrengt, kan dat het einde 
van de populatie inluiden. Milieufluctuaties kunnen effect hebben op demografische parameters. Zo 
kan het voedselaanbod van jaar tot jaar fluctueren en, samen met bijvoorbeeld strenge winters of een 
nat voorjaar, grote invloed hebben op de reproductie. Milieufluctuaties kunnen ook effect hebben op 
de mortaliteit doordat bijvoorbeeld dichtheden van parasieten fluctueren. Dit soort toevallige 
fluctuaties kan effect hebben op de groeisnelheid van de populatie.  
 
De minimale levensvatbare populatieomvang (MVP, uit het Engels: Minimum Viable Population) is de 
omvang die een populatie moet hebben om op lange termijn levensvatbaar te zijn. Een populatie moet 
voldoende groot zijn om bij bovenvermelde toevalsprocessen niet het risico te lopen uit te sterven. 
Daarnaast spelen genetische processen. In te kleine populaties loopt geleidelijk de genetische variatie 
terug, onder andere door inteelt, wat de vitaliteit en het aanpassingsvermogen kan beperken met als 
gevolg een verhoogd risico op uitsterven (De Groot et al., 2014). Om deze risico’s te vermijden, is het 
cruciaal om genetische aspecten mee te laten wegen bij het bepalen van de MVP van de doelpopulatie 
van de te verplaatsen dieren en dus de gewenste draagkracht van het toekomstige leefgebied van de 
te verplaatsen dieren. Dit is zowel relevant als sprake is van verplaatsing naar een gebied waar de 
soort nu nog niet voorkomt (introductie) alsook wanneer sprake is van het toevoegen van dieren aan 
een bestaande populatie (bijplaatsen).  
 
De bekendste vuistregel voor een MVP op basis van populatie-genetische inzichten is de 50/500-regel 
van Franklin (1980). Deze stelt dat de effectieve populatiegrootte Ne, ofwel een ideale populatie 
waarin alle individuen betrokken zijn bij reproductie en willekeurig met elkaar paren, minstens 
50 individuen moet bedragen om te voorkomen dat inteeltdepressie een acuut – binnen enkele 
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generaties – gevaar kan gaan vormen voor de populatie. Pas bij een populatiegrootte boven de 500 
wordt verondersteld dat zelfs op de lange termijn geen variatie verloren gaat en de populatie zich dus 
ook zal kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden in de toekomst. Al sinds 1980 is er 
blijvende discussie over zowel de juistheid en bruikbaarheid van deze twee aantallen. Lande (1995) en 
Frankham et al. (2014) stellen dat deze waarden minstens moeten worden verdubbeld, wat door 
diverse anderen weer wordt weersproken (Franklin et al., 2014; Jamieson & Allendorf, 2012; Garcia-
Dorado, 2015). In een review van de discussie tot dan toe benadrukken Flather et al. (2011) dat er 
geen ‘magisch getal’ te geven is en dat de werkelijke grenzen sterk van de lokale context afhangen. 
Ook de vraag of voor MVP-berekeningen de hoge of lage ondergrens moet worden toegepast, is 
onderwerp van discussie (Jamieson & Allendorf, 2012). Belangrijk in dat verband is om een 
onderscheid te maken tussen open populaties die periodiek uitwisseling kennen met andere 
populaties, en geïsoleerde populaties waarbij een dergelijke uitwisseling ontbreekt. 
 
In het algemeen wordt verondersteld dat het binnenkomen van één genetisch afwijkende immigrant 
per generatie voldoende is om het verloren gaan van genetische variatie op de lange termijn tegen te 
gaan. Wanneer de doelpopulatie dus deel uitmaakt van een regionale metapopulatie – i.e. een cluster 
van populaties waartussen enige uitwisseling van individuen plaatsvindt door dispersie – en gemiddeld 
ten minste eenmaal per generatie een immigrant ontvangt die daadwerkelijk een bijdrage levert aan 
de reproductie, dan is een omvang van Ne=500 voor deze deelpopulatie niet langer relevant (Mergeay, 
2012). Voor dergelijke open populaties vallen we in de huidige studie terug op de richtlijn voor het 
voorkomen van acute inteelt (Ne=50). Indien sprake is van een populatie die naar verwachting de 
komende jaren volledig geïsoleerd zal blijven, is op de lange termijn verarming te verwachten. Voor 
zulke populaties gaan we hier uit van een MVP die voldoende groot is om ook toevallige 
schommelingen in het voorkomen van zeldzamere genvarianten op te vangen. Belangrijk is echter dat 
de bovengenoemde aantallen gebaseerd zijn op de effectieve populatiegrootte. Omdat in de praktijk 
nooit alle individuen actief bijdragen aan reproductie, is de werkelijk benodigde populatieomvang (N) 
dus groter dan de effectieve populatiegrootte (Ne): dubbel tot zelfs tienmaal zo groot. De verhouding 
tussen deze twee waarden is echter sterk afhankelijk van de ecologie van de soort. De vanuit 
genetisch oogpunt wenselijke populatieomvang moet dus per soort worden bepaald. In het 
navolgende geven we per soort een zo concreet mogelijke richtlijn, op basis van de beschikbare 
literatuur. 


Edelhert 
Het edelhert is een polygame soort, waarbij één man paart met een groot aantal vrouwtjes. Dit 
resulteert in een situatie waarbij een relatief klein aantal dominante mannetjes betrokken is bij de 
totale reproductie in de populatie en de kans dus relatief groot is dat twee nakomelingen dezelfde 
vader hebben. Bij dergelijke polygame diersoorten kan daardoor relatief snel inteelt optreden. De 
Nederlandse otterpopulatie is in dat verband een mooi voorbeeld (zie Koelewijn et al., 2010). Concrete 
voorbeelden van berekeningen van de verhouding tussen Ne en N zijn voor het edelhert beperkt 
beschikbaar. Voor de edelhertenpopulatie te Mesola (Italië) berekenden Zachos et al. (2009) een 
effectieve populatiegrootte van 15, uitgaande van een totale census van 120 dieren. Reed et al. 
(1986) kwamen op basis van een gewenste Ne van 50 reproductieve dieren uit op een MVP van 
426 dieren voor een populatie wapiti’s in Noord-Amerika, een soort die destijds nog als ondersoort van 
Cervus elaphus werd beschouwd. Beide studies komen dus uit op een zeer vergelijkbare 
omrekeningsfactor Ne/N van ongeveer 1/8. Voor de huidige studie resulteert dit in een MVP van 
~400 dieren in het geval van een open populatie, versus ~4000 dieren in een geheel geïsoleerde 
populatie. 


Konikpaard 
Ook bij paarden is van nature sprake van een sociale structuur waarbij enkele dominante mannen elk 
een harem van vrouwtjes beheren en dus vrijwel alle nakomelingen van deze harem dezelfde vader 
kennen. Deze sociale structuur komt alleen nog volop tot uiting in de grotere verwilderde populaties 
(Linnartz & Linnartz-Nieuwdorp, 2017). Hoewel in iets mindere mate dan bij edelherten, resulteert dit 
ook bij verwilderde populaties van Konikpaarden in een effectieve populatiegrootte Ne die flink kleiner 
is dan de totale populatieomvang (Goodloe et al., 1991). Schattingen van de gewenste MVP specifiek 
voor het Konikpaard zijn tot nu toe niet beschikbaar. Linnartz & Meissner (2014) geven aan dat een 
levensvatbare kudde bestaat uit 150 genetisch niet verwante paarden, bij voorkeur van gelijke 
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sekseratio, maar geven daarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing. Concrete berekeningen van 
een MVP zijn wel beschikbaar voor een aantal populaties van wilde paarden in de Verenigde Staten 
(Goodloe et al., 1991), gebaseerd op een wenselijke Ne van 50. De berekende MVP-waarden lopen 
enigszins uiteen van 72 tot 155, als gevolg van verschillen tussen populaties in de exacte 
haremstructuur en verschillend populatiebeheer. Hoewel vermoedelijk de verschillen tussen 
verwilderde populaties van verschillende rassen nog verder kunnen afwijken, komt de genoemde 
range overeen met de aanname van Linnartz & Meissner (2014) en lijkt een MVP van 150 dieren de 
beste schatting ten behoeve van een open populatie. Wanneer dezelfde ratio tussen Ne en N wordt 
aangehouden ten behoeve van een geheel geïsoleerde populatie, resulteert dit in een MVP van 
1500 individuen. In hoeverre deze getallen realistisch zijn voor in het wild levende populaties van 
Konikpaarden in Europa, blijft echter onzeker. 


Heckrund 
Over de levensvatbaarheid van in het wild levende populaties Heckrunderen en met name over hun 
gewenste omvang, is weinig tot geen informatie beschikbaar. Concrete berekeningen van de effectieve 
populatieomvang (Ne) van wilde runderpopulaties lijken met name beschikbaar voor de Amerikaanse 
bizon (Bison bison) en de wisent (Bison bonasus). Voor de bizonpopulatie in Yellowstone National Park 
schatte de National Park Service dat een populatie ten minste uit 580 dieren zou moeten bestaan, 
terwijl voor behoud van variatie op de lange termijn in een geïsoleerde populatie een omvang nodig 
zou zijn van 1700 tot 2500 dieren (Lulka, 2004). Bij twee wisentpopulaties in Oost-Europa bleek 
sprake van aanzienlijke inteelt en een lage effectieve populatieomvang. Voor een populatie laagland-
wisenten in de bossen van Bialowieza werd de effectieve populatieomvang geschat op 23 exemplaren, 
bij een totale census van 450 dieren (Tokarska et al., 2011). Deze verhouding tussen Ne en N zou 
resulteren in een MVP van circa 500 dieren voor een open populatie, en circa 5000 dieren voor een 
geheel geïsoleerde populatie. In hoeverre deze getallen realistisch zijn voor in het wild levende 
populaties van Heckrunderen in Europa, blijft echter onzeker. 


4.4.5 Criterium 5: Genetische samenstelling populatie 


Het bijvoegen van genetisch afwijkende individuen in een bestaande populatie kan in theorie zowel 
positief als negatief uitpakken. Indien sprake is van een genetisch verarmde populatie, met een 
verhoogde kans op inteelt depressie, kan het inbrengen van aanvullend genetisch materiaal vanuit een 
andere bron bijzonder waardevol zijn. Zelfs indien al sprake was van concrete inteeltdepressie 
(verlaagde overleving of reproductie) is bijplaatsen van ‘vers bloed’ in sommige gevallen een effectief 
middel gebleken (zie o.a. Westemeier et al., 1998). Daar staat echter tegenover dat de afwezigheid 
van bepaalde genetische varianten in een populatie ook het gevolg kan zijn van selectie, waardoor 
genetisch bepaalde eigenschappen optimaal aangepast zijn geraakt aan de lokale omstandigheden. 
Inbrengen van genetische afwijkende dieren uit een andere populatie, die mogelijk aan andere 
condities blootstaat, kan dan resulteren in nageslacht met een verminderde levensvatbaarheid 
(uitteeltdepressie) en, indien zulke minder fitte nakomelingen een aanzienlijk aandeel hebben in de 
totale reproductie, uiteindelijk het behoud van de doelpopulatie schade toebrengen (Fenster & 
Galloway, 2000; Vergeer et al., 2008).  
 
In sommige gevallen kunnen uiterlijk, gedrag en/of ecologie van een populatie zelf zodanig afwijkend 
zijn geworden dat deze moet worden beschouwd als een unieke vorm, of zelfs een aparte ondersoort. 
In zo’n geval kan behoud van genetische integriteit een argument zijn om inmenging van andere 
genetische varianten te voorkomen. Om die reden wordt bij translocaties vaak getracht gebruik te 
maken van een bron- en doelpopulatie die genetisch zo goed mogelijk overeenkomen. Of positieve of 
negatieve gevolgen te verwachten zijn van het mengen van genetisch verschillende groepen hangt 
sterk af van de ontstaansreden van deze verschillen: indien die het resultaat zijn van eeuwenlange 
aanpassing aan verschillende leefomgevingen, is behoud van integriteit en voorkomen van 
uitteeltdepressie van belang. Indien verschillen het gevolg zijn van recente differentiatie door 
fragmentatie van populaties of ‘founder effects’ in nieuwe populaties, dan is het tegengaan van 
verarming en inteelt naar verwachting van groter belang (Vergeer et al., 2008). Voor het opstellen 
van genetische criteria voor keuzes bij translocaties is het dan ook belangrijk om een beeld te hebben 
van (1) de (ruimtelijke) genetische variatie binnen de soort, (2) de ontstaansgeschiedenis daarvan en 
idealiter (3) eerdere ervaringen met het mengen van genetisch verschillende groepen. Hieronder zijn 
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deze aspecten voor edelhert, Konikpaard en Heckrund, voor zover bekend in de wetenschappelijke 
literatuur, kort op een rij gezet, en zijn op basis daarvan criteria voor selectie van doelpopulaties 
bepaald. Hoewel bij alle drie soorten in de praktijk ook menselijke voorkeur voor bepaalde 
eigenschappen een reden kan zijn voor behoud van bloedlijnen, richten we ons hier puur op de 
ecologische argumenten in relatie tot duurzaam populatiebehoud. 


Edelhert 
Van oudsher werden edelherten uit verschillende delen van Europa opgesplitst in een groot aantal 
verschillende ondersoorten, voornamelijk op basis van als belangrijk beschouwde uiterlijke 
kenmerken, zoals vorm en omvang van het gewei. Zo werd onder meer onderscheid gemaakt tussen 
het Midden-Europees edelhert (C.e. hippelaphus), het Zweeds edelhert (C.e. elaphus), het Noors 
edelhert (C.e. atlanticus) en het Schots edelhert (C.e. scoticus). Al in de jaren tachtig concludeerden 
Gyllensten et al. (1983) echter dat deze ondersoorten enorm overlappen in morfologie en dat ook op 
basis van genetische allozym-merkers weinig verschil zichtbaar was. Het standaardwerk ‘Mammal 
Species of the World’ (Wilson & Reeder, 2005) vermeldt dan ook al dat binnen Cervus elaphus 
onevenredig veel ondersoorten zijn onderscheiden, maar dat een definitieve conclusie over 
synoniemen nog niet is getrokken. Latere analyses met steeds gevoeligere genetische 
merkersystemen bevestigden hetzelfde beeld, en concludeerden dat grote delen van Europa in 
genetisch opzicht weinig verschil vertonen, waarschijnlijk als gevolg van het feit dat de mens al sinds 
de tijd van de Vikingen herten heeft verplaatst door heel Europa (Langvatn, 1999; Apollonio et al., 
2014). Recente analyses op basis van mtDNA (Skog et al., 2009) en microsatellieten (Zachos et al., 
2016) geven een opvallend overeenkomstig beeld. Op twee plekken in Europa komen kleine groepen 
herten voor die als aparte ondersoorten kunnen worden beschouwd en waarvoor bescherming van hun 
unieke genenpoel als waardevol kan worden beschouwd (Zachos & Hartl, 2011). Dit betreft de 
populaties op Sardinië en Corsica (C.e. corsicanus) en bij het Italiaanse Mesola (soms aangeduid als 
C.e. italianicus). Net buiten Europa geldt hetzelfde voor het Atlashert in Noord-Afrika (C.e. barbarus) 
en het Kaukasushert (C.e. maral). Op het Europese vasteland worden twee bloedlijnen onderscheiden: 
de westelijke lijn is het meest algemeen en komt voor in Zuidwest- (Iberisch schiereiland, Italië), 
Noordwest- en Noordoost-Europa. De oostelijke lijn beperkt zich grotendeels tot Zuidoost-Europa. Een 
overgangszone is te vinden in Midden-Europa, maar onderzoek in Tsjechië heeft laten zien dat hier 
weliswaar beide bloedlijnen voorkomen, maar dat hybride individuen weinig worden waargenomen 
(Krojerova et al., 2015). Het bestaan van twee bloedlijnen, die waarschijnlijk al zijn voortgekomen uit 
afzonderlijke refugia tijdens de laatste ijstijd (Skog et al., 2009), kan aanleiding zijn om bij 
translocaties zo veel mogelijk een bron- of doelpopulatie te selecteren die tot dezelfde bloedlijn 
behoort.  
 
Wat betreft de Oostvaardersplassen is een complicerende factor dat de hertenpopulatie voortkomt uit 
een combinatie van dieren van de Veluwe, uit Schotland en uit Tsjechië (De Groot et al., 2016) en 
genetisch nog altijd een mix lijkt tussen de genenpoel in Schotland en Tsjechië (De Jong et al., in 
prep.). Hoewel niet zeker is tot welke lijn de Tsjechische ‘founders’ behoorden, is het dus goed 
mogelijk dat beide Europese bloedlijnen in de huidige populatie van de Oostvaardersplassen aanwezig 
zijn. Belangrijker is wellicht in hoeverre menging van beide lijnen tot problemen kan leiden. Een 
concreet voorbeeld van een gemengde populatie is beschreven voor het Noorse eiland Otterøya. 
Onderzoek door Haanes et al. (2010; 2013) liet zien dat de populatie zeer levensvatbaar is en bracht 
geen negatieve effecten aan het licht. Mochten in de Oostvaardersplassen inderdaad ook beide lijnen 
voorkomen, dan bevestigt de bloei van deze populatie dat beeld. Ook in meer algemene zin lijkt het 
erop dat menging van populaties edelherten in Europa eerder positieve dan negatieve gevolgen heeft. 
Kruising van herten van vier verschillende Britse populaties resulteerde juist in nakomelingen met een 
hogere fitness (Coulson et al., 1998); een verschijnsel dat bekend staat als hybrid vigour, of 
heterosis. Zelfs hybridisatie tussen edelhert en het verwante sikahert (Cerphus nippon) is uiterst 
succesvol gebleken (Zachos & Hartl, 2011). Hoewel er dus weinig tot geen aanwijzingen zijn voor het 
optreden van uitteeltdepressie bij edelherten, zijn wel gevallen bekend van het omgekeerde. 
Toegenomen fragmentatie heeft bij verschillende hertenpopulaties in met name West-Duitsland 
geresulteerd in een sterke genetische verarming (De Groot et al., 2016; De Jong et al., in prep.). In 
een van deze populaties, nabij Hasselbusch, namen Zachos et al. (2007) gevallen waar van een sterke 
overbeet (brachygnathia inferior), een bekend voorbeeld van inteeltdepressie dat gevolgen kan 
hebben voor het eetvermogen. Walling et al. (2011) vonden onder meer verlaagde overleving van 
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juvenielen en een verlaagd geboortegewicht bij ingeteelde herten op het eiland Rum. Al met al lijkt 
het er dan ook op dat bijplaatsen van genetische afwijkende herten in een populatie eerder positieve 
dan negatieve gevolgen zal hebben. Er is dan ook weinig aanleiding om verplaatsing van herten uit de 
Oostvaardersplassen naar bepaalde andere Europese populaties te vermijden op basis van een 
genetisch verschil, met uitzondering van de populaties te Sardinië, Corsica en Mesola. Datzelfde geldt 
buiten Europa voor de populaties in Noord-Afrika en de Kaukasus. 


Konikpaard 
Het Pools Konikpaard is een vrij recent paardenras dat is voortgekomen uit gerichte kruisingen van 
een groep gehouden paarden die sterk leken op het primitieve Tarpan-paard (Cieslak et al., 2017). 
Het fokprogramma startte in 1923. Het programma loopt nog altijd en omvat verschillende gehouden 
groepen verspreid over Polen. Hoewel aanvankelijk 34 maternale en 6 paternale lijnen werden 
onderscheiden, met als doel morfologisch verschillende karakteristieken in stand te houden, worden 
momenteel alleen nog 16 maternale lijnen onderscheiden. Op basis van mtDNA-analyse vonden 
Cieslak et al. (2017) slechts voor 5 lijnen een duidelijke eigen genetische signatuur, terwijl de 
aangetroffen genetische varianten overlapten voor de overige lijnen. Als gevolg van vele kruisingen 
tussen mannelijke nakomelingen uit de ene lijn en vrouwtjes uit een andere lijn, lijkt dus slechts nog 
in geringe mate sprake van een genetisch onderscheid in meerdere groepen. Szwaczkowski et al. 
(2016) pleiten op basis daarvan voor een herziening van het fokprogramma, met minder aandacht 
voor behoud van verschillende lijnen en meer aandacht voor optimalisatie en behoud van genetische 
diversiteit. Geheel onvindbaar in de wetenschappelijke en grijze literatuur is welke lijnen als bronnen 
hebben gediend voor de totstandkoming van de verschillende verwilderde populaties in Europa. Het 
lijkt erop dat daarbij geen specifiek onderscheid is gemaakt tussen genetische lijnen en dat geen 
stamboek wordt bijgehouden (L. Linnartz, pers. comm.). Op basis van het bovenstaande lijkt het op 
dit moment niet noodzakelijk om gerichte criteria op te stellen voor potentiële bron- of doelpopulaties 
op basis van genetische samenstelling.  


Heckrund 
Het Heckrund is het resultaat van een serie terugfok-experimenten van de Duitse gebroeders Heck in 
de jaren dertig, met als doel het laten herleven van de Oeros (Van Vuure, 2003). Het betreft het 
resultaat van kruising van diverse gehouden runderrassen, die geacht werden bepaalde 
eigenschappen te dragen die typerend waren voor de Oeros. Net als bij het Konikpaard betreft het hier 
dus vanaf het begin een kunstmatige genenpoel. Anders dan bij het Konikpaard was het 
kweekprogramma van relatief korte duur en stopte na de Tweede Wereldoorlog, waarna het ras in de 
vergetelheid raakte. Pas in de jaren tachtig werd het herontdekt en in toenemende mate ingezet voor 
landschapsbeheer. Er lijkt echter geen sprake te zijn geweest van een stamboek of enige andere 
aandacht voor de genetische variatie binnen de overgebleven Heckrunderen. Voor zover ons bekend, 
is de genetische samenstelling van de huidige verwilderde populaties van het Heckrund in Europa, en 
hun onderlinge verschillen, dan ook zeer onduidelijk. Er is dan ook geen enkele basis voor een 
specifieke richtlijn voor selectie van bron- of doelpopulaties op basis van genetische karakteristieken. 


4.4.6 Criterium 6: Oorzaken uitsterven bekend en gemitigeerd 


Als de soort (recent) is uitgestorven, is het noodzakelijk dat de oorzaken van het uitsterven van de 
soort in het beoogde uitzetgebied voldoende bekend zijn. Daarnaast is het van belang dat de 
achterliggende oorzaken zijn gemitigeerd. Dit is conform de IUCN-richtlijnen (IUCN/SSC 2013). Binnen 
Europa is het edelhert uitgestorven in Albanië, maar wat de oorzaken daarvan zijn en of die verholpen 
zijn, wordt niet vermeld (Koubek & Zima, 1999). 
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4.5 Aandachtspunten 


Naast ecologische criteria voor de beoordeling of een potentieel uitzetgebied geschikt is voor 
translocatie van grazers uit de Oostvaardersplassen, is er nog een aantal algemene ecologische 
aandachtspunten. 
 
• Een gedegen haalbaarheidsstudie en een plan van aanpak, inclusief een evaluatie van alle 


ecologische aspecten die samenhangen met zowel de bron- als doelpopulatie, zijn belangrijk om een 
gedegen besluit te kunnen nemen om tot translocatie over te gaan en een project te laten slagen. 
Zie als voorbeeld voor een dergelijke haalbaarheidsstudie Lammertsma et al. (2008).  


• Ingeval van introductie – dus translocatie naar een gebied waar momenteel nog geen populatie is – 
dient de uitgezette groep dieren voldoende genetisch divers te zijn (zie ook IUCN-richtlijnen; 
IUCN/SSC 2013). Dit om de kans op inteeltdepressie te voorkomen en de populatie de genetische 
variatie mee te geven die nodig is om zich te kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden. 


• Bij translocatie van dieren moet rekening worden gehouden met een adaptatieperiode. Dieren die 
over grotere afstanden verplaatst worden, moeten vaak fysiologisch en qua gedrag wennen aan het 
nieuwe gebied. De Oostvaardersplassen is een vlak terrein, relatief voedsel- en nutriëntenrijk, met 
relatief milde winters en zonder predatoren. De huidige kuddes van grote grazers zijn daar in circa 
30 jaar via natuurlijke selectie op aangepast. Bij een translocatie naar een ander type leefgebied is 
het waarschijnlijk dat het darmsysteem zich moet aanpassen aan eventueel ander voedsel. Vooral 
een gebrek aan mineralen is een bekend probleem bij translocaties. Ook kan het immuunsysteem 
zich moeten aanpassen aan nieuwe ziektes en parasieten. Hoeven, vacht, spieren en eventueel zelfs 
de timing van ovulatie en de worp van kalveren moeten zich aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden (zie ook Linnartz & Meissner, 2014). Daarbij komen dan nog aanpassingen in 
gedrag en habitatgebruik die bijvoorbeeld samenhangen met een ander klimaat of de aanwezigheid 
van predatoren of concurrerende herbivoren. 


• Translocaties behoeven een gedegen monitoring om te kunnen evalueren of deze naar plan verlopen 
en/of er aanvullende acties nodig zijn. Een dergelijke monitoring zou minimaal moeten omvatten: 
aantalsontwikkeling van de populatie, fitness/gezondheid, reproductie, mortaliteit, 
populatiestructuur en genetische variatie. Daarnaast verdient het aanbeveling om ook het 
terreingebruik van de dieren te volgen en de effecten op andere fauna en flora te monitoren. 
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5 Conclusies 


Deze quickscan laat zien dat er binnen Nederland weinig mogelijkheden zijn voor de uit te plaatsen 
grazers van de Oostvaardersplassen. Organisaties die als dienst dieren inzetten in natuurgebieden 
hebben dieren over en zoeken zelf naar herplaatsingsmogelijkheden. Er is één gebied gevonden waar 
plaats is voor een relatief klein aantal Konikpaarden. Dit betreft het Harderbos, waar de paarden in 
‘gehouden’ staat kunnen leven. Voor Heckrunderen en edelherten is binnen Nederland vooralsnog 
geen belangstelling.  
 
Deze quickscan laat tevens zien dat er buiten Nederland enkele mogelijkheden zijn voor de uit te 
plaatsen grazers van de Oostvaardersplassen. Net als Nederland is er geen behoefte in de West-
Europese gebieden en is men veelal zelf op zoek naar herplaatsingsmogelijkheden. In Oost-Europa, 
Bulgarije, Rusland, Azerbeidzjan liggen veel uitgestrekte en verlaten, voorheen agrarische 
landschappen die dichtgroeien met bos. Hier is duidelijk behoefte aan extra dieren om deze gebieden 
door begrazing weer open te maken en te houden. In bijna al deze gebieden komen wolven voor en 
soms beren. De wolven worden in sommige gebieden bejaagd, maar de veronderstelling ter plaatse is 
dat deze wel kunnen voorkomen dat de kuddes grote grazers te groot worden. In de meeste gebieden 
is belangstelling voor Konikpaarden, vaak als aanvulling op kuddes van lokale oude paardenrassen die 
genetische defecten vertonen. Voor herten is belangstelling voor grote aantallen in twee gebieden. 
Voor Heckrunderen slechts in één. Bij de beide grootste gebieden gaat het om 
plaatsingsmogelijkheden voor veel dieren van meerdere diersoorten voor een leven in ‘wilde’ staat dan 
wel als ‘gehouden wilde dieren’. Bij de andere gebieden gaat het om een leven zoals in de meeste 
begrazingsgebieden in ‘gehouden’ staat. Vanuit Spanje zijn twee gebieden van 400 ha aangemeld. 
 
Met een set van zes ecologische criteria is het mogelijk potentiële uitzetgebieden voor grote grazers 
uit de Oostvaardersplassen te waarderen, met als uitgangspunt dat de dieren in het wild worden 
uitgezet en deel gaan uitmaken van een levensvatbare populatie of deze zelf gaan vormen. De criteria 
zijn: (1) Het uitzetgebied dient binnen het natuurlijk areaal van de soort te liggen; (2) Het 
uitzetgebied voorziet in leefgebied van voldoende kwaliteit; (3) In het uitzetgebied is er nog ruimte 
voor nieuwe dieren; indien er al een populatie van de soort aanwezig is in het uitzetgebied, is de 
draagkracht van het gebied nog niet bereikt; (4) Het uitzetgebied is groot genoeg voor het huisvesten 
van een levensvatbare populatie; (5) De genetische samenstelling van de bronpopulatie moet passen 
bij die van de doelpopulatie in het uitzetgebied; (6) Alleen voor edelhert: Translocatie naar gebieden 
waar de soort is uitgestorven, is alleen een optie als de oorzaken van het uitsterven van de soort 
voldoende bekend en gemitigeerd zijn. 
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 Consultaties Bijlage 1


Tabel B1 Partijen in Nederland die een aanbieding hebben gedaan aan de provincie Flevoland in 
verband met de eventuele uitplaatsing van grote grazers. 


Organisatie Aanbieding 


Natuurmonumenten Natuurmonumenten heeft belangstelling voor Konikpaarden voor het Harderbos 


(Flevoland). 


Particulier Kan jaarlijks Konikpaarden vangen, trainen en bij particulieren en maneges 


plaatsen. 


Particulier Kan een hengstveulen plaatsen. 


Particulier Kan enkele Konikpaarden plaatsen. 


 
 


Tabel B2 Overige partijen in Nederland die zijn geconsulteerd. 


Organisatie 


Ministerie LNV; Departement Natuur en Biodiversiteit 


Ministerie van Buitenlandse Zaken 


Ministerie van Defensie 


Staatsbosbeheer 


Natuurmonumenten 


Provinciale landschappen 


Goois Natuurreservaat 


Federatie Particulier Grondbezit 


NP Hoge Veluwe 


Kroondomeinen 


Wereldnatuurfonds 


Waternet 


FREE Nature 


Rewilding Europe 


Stichting ARK Natuurontwikkeling 


Flaxfield Nature Consultancy 


Ecogrön 


 
 


Tabel B3 Partijen buiten Nederland die een aanbieding hebben gedaan aan de provincie Flevoland 
in verband met de eventuele uitplaatsing van grote grazers. 


Organisatie Aanbieding 


GBOB Wil alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen wel onderbrengen. Er is grote 


behoefte aan begrazing. 


N.A.L.A. Kan een aantal grazers plaatsen i.v.m. rewilding project ‘Forests From Farms’ 


Brancheorganisatie: 


Export en Internationaal Transport 


‘livestock’ 


Heeft belangstelling voor circa 200 Konikpaarden voor plaatsing in gebieden in 


Polen. 


Particulier Kan een koppel of een kleine familie edelherten en Konikpaarden plaatsen. 


Particulier Wil Konikpaarden inzetten voor het openhouden van een vallei in Bulgarije.  


Stichting Paard in Noord-Spanje Wil alle paarden uit Oostvaardersplassen opnemen in paardenopvang in Spanje. 
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Tabel B4 Overige partijen buiten Nederland die zijn geconsulteerd. 


Organisatie 


Vertegenwoordiging Provincie Flevoland in Brussel 


Regiokantoren EC 


WWF International 


IUCN 


EUROSITE 


EUROPARC 
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Gedeputeerde Staten van Flevoland 


Ter attentie van de heer J.H. Sweers 


Postbus 55  


8200 AB Lelystad 


 


Onze referentie: RDA.2018.223 


’s-Gravenhage, 30 augustus 2018 


 


 


Geachte heer Sweers,  


 


 


De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is door u op 15 augustus gevraagd (uw 


kenmerk: 2277971) zijn zienswijze te geven op dierenwelzijn, diergezondheid en 


ethische aspecten met betrekking tot de herplaatsing van edelherten en konikpaarden.  


 


Kader 


De provincie Flevoland heeft besloten, in navolging van het advies van de commissie Van 


Geel, dat het droge deel van de Oostvaardersplassen een parkachtig landschap wordt. 


Deze keuze heeft consequenties voor de begrazingsdruk en derhalve voor de aantallen 


grote grazers in het gebied: beheer van het aantal dieren door alleen “natuurlijke 


processen” is niet langer een optie en het aantal grote grazers zal moeten worden 


beperkt door bijvoorbeeld afschot of wegvangen van dieren.  


 


Het advies van de commissie Van Geel dient nu als beleidskader voor het beheer van de 


Oostvaardersplassen. Één van de punten uit het beleidskader is het terugbrengen van 


het aantal grote grazers tot 1.100 om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen 


en de doelen op het gebied van Natura 2000 te kunnen halen. Vanaf 2019 blijft de 


populatie op maximaal 1.500 grote grazers. Dit betekent dat de kudde edelherten op 


korte termijn met minimaal 980 dieren moet krimpen, en de kudde konikpaarden met 


minimaal 180. 
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Aanpak 


Het uitgangspunt bij het opstellen van de zienswijze is het besluit van provinciale staten 


en de van toepassing zijnde regelgeving voor onder meer transport van dieren. De RDA 


heeft bij het opstellen gebruik gemaakt van zijn afwegingskader1 en heeft in het licht 


van het korte tijdsbestek de zienswijze gebaseerd op direct beschikbare kennis en 


inzichten zonder aanvullend onderzoek. Het onderwerp en de grote maatschappelijke 


belangstelling rechtvaardigen een langer tijdbestek, maar het is duidelijk dat vanwege 


de plannen van de provincie deze tijd nu niet beschikbaar is. De zienswijze is opgesteld 


namens de gehele Raad. 


 


De herplaatsing is bezien in het licht van de gebieden die door Wageningen 


Environmental Research zijn genoemd2. De in aanmerking komende gebieden die 


Wageningen Environmental Research aanwijst liggen op een afstand die varieert van 


2500 tot 4000 km. De reistijden hiervoor worden ingeschat tussen de 35 en (meer dan) 


55 uur. De uitplaatsing, het transport en de herplaatsing zijn meegenomen in relatie tot 


afschot van de grote grazers. 


 


In de beschouwing is onderscheid gemaakt tussen konikpaarden en edelherten. De Raad 


heeft in deze afweging geen andere aspecten uit zijn afwegingskader betrokken dan 


dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld de economische aspecten. De verwachting is dat de 


kosten hoog zullen zijn gezien alle noodzakelijke acties. De Raad beperkt zich tot de 


vragen die de provincie heeft gesteld en neemt de afwegingen die hebben geleid tot de 


voorgenomen reset van de grazerspopulatie als uitgangspunt. 


 


Konikpaarden 


Konikpaarden hebben een herkomst als gehouden dieren, dit in tegenstelling tot 


edelherten. Het transporteren van niet afgerichte eenhoevigen als konikpaarden is een 


praktijk die zich met enige regelmaat voltrekt.  


In Europa en ook in Nederland is ervaring opgebouwd met het wegverkeer van 


konikpaarden en met betrekking tot welzijn en gezondheid opereren vervoerders binnen 


de kaders van de EU verordening inzake de bescherming van het welzijn van dieren 


tijdens het vervoer. De Raad hanteert als aanvullende bron de richtlijnen van CITES 
                                                           
1 Wegen van Welzijn van dieren in de natuur, RDA, 2017 
2 Uitplaatsing grote grazers uit de Oostvaardersplassen, WUR, 2018 (concept).  
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(bijvoorbeeld Guidelines for the non air transport of animals, www.cites.org) voor ander 


transport dan luchtverkeer. Vangen en transport zijn echter niet eenvoudig. Het blijven 


dieren die niet onder veehouderij-omstandigheden zijn gehouden, niet of nauwelijks aan 


mensen gewend zijn en niet of nauwelijks gewend zijn aan handling door mensen. 


 


Van groot belang voor het welzijn van de dieren tijdens vervoer en na aankomst in het 


gebied waar zij worden uitgezet is dat de dieren die in de Oostvaardersplassen een 


groep vormen zo veel mogelijk bij elkaar blijven en dat het groepsverband niet wordt 


opgebroken. Dat vraagt aandacht en ruime voorbereiding van de mensen die de paarden 


vangen. Er kunnen maximaal 30 koniks tegelijk worden vervoerd. Groepen die groter 


zijn dan 30 dieren kunnen dus beter niet herplaatst worden om de inbreuk op het welzijn 


als gevolg van splitsing te voorkomen. In de Oostvaardersplassen bestaan veelal 


kleinere haremgroepen wat uiteindelijk in verband met de beschikbare compartimenten 


op de transportwagen een extra beperking oplevert. 


 


De Raad heeft in zijn afweging in het bijzonder aandacht geschonken aan: 


x Het vangen van deze dieren, de deskundigheid waarmee dit gaat plaatsvinden en 


het vervoer en herplaatsen in familiegroepen. 


x De duur van de reis, de deskundigheid van de transporteur en de kans op 


vertraging tijdens de reis. 


x De vanuit gezondheid en welzijn gewenste pauzes, de beschikbare ruimte voor 


dieren, de beschikbaarheid van water en voedsel. 


x Het optreden van calamiteiten tijdens de reis en de te treffen voorzieningen om 


dan te kunnen interveniëren. 


x Het binnenklimaat van het vervoermiddel tijdens de reis. 


De Raad constateert dat betrokken partijen ervaring hebben en op al deze onderdelen de 


bepalingen in de relevante regelgeving dienen te volgen en dat de bevoegde autoriteiten 


de naleving ervan behoren te controleren.  


 


De Raad is van mening dat het herplaatsen over de genoemde afstanden vanuit 


welzijnsperspectief uitvoerbaar is onder een aantal condities. Deze aanpak verdient om 


die reden de voorkeur boven afschot. 
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De RDA geeft u in overweging om niet alleen uit te (laten) gaan van de minimum 


voorschriften in de genoemde EU verordening en de CITES richtlijn, maar in overleg met 


dierenwelzijnsdeskundigen ter zake te zoeken naar de best mogelijke 


transportomstandigheden. We denken dan bijvoorbeeld aan het in individuele stands 


vervoeren van dieren, omdat bij gaan liggen of vallen in groepsvervoer het risico bestaat 


dat de dieren elkaar vertrappen en verwonden. De Raad wil hier het belang van de in 


acht te nemen rusttijden benadrukken. De RDA adviseert om ook de transportduur te 


betrekken bij de uiteindelijke keuze en te zoeken naar een zo dichtbij mogelijke locatie 


binnen de kaders van Wageningen Environmental Research. Daarnaast wijst de RDA op 


het belang van goede contacten met de beheerders van de gebieden waar de dieren 


worden uitgezet, zodat het mogelijk zal zijn om de ontwikkeling van de populatie 


uitgezette dieren te volgen. De kennis die daarmee wordt opgedaan kan dan gebruikt 


worden bij toekomstige uitplaatsingen. Het uitzetten van de dieren dient zoveel mogelijk 


plaats te vinden aan het begin van het groeiseizoen, zodat er voldoende voedsel is voor 


de dieren, die dan hun omgeving nog niet hebben leren kennen 


 


Naar onze informatie zullen ongeveer tien transporten plaatsvinden en wel in het 


winternajaar en vroege voorjaar. Dit lijkt, mits goed voorbereid, uitvoerbaar. Temeer 


omdat in de voor uitzetting genoemde gebieden het groeiseizoen al vroeg begint.  


 


De RDA vraagt alle betrokkenen een maximale inspanning te leveren om opwinding, 


stress en ander ongerief zoveel mogelijk te voorkomen en doet een oproep aan de 


Nederlandse autoriteiten om samen met de autoriteiten van de landen waar het vervoer 


doorheen gaat en met de autoriteit van het land van aankomst, afspraken te maken over 


het toezicht op deze transporten.  


 


Edelherten 


Naast de verkleining van de populatie konikpaarden is het plan om de populatie 


edelherten met minstens 980 te verminderen. De voornoemde aspecten van het welzijn 


van dieren zijn ook hier gehanteerd.  


 


De edelherten vormen in de ogen van de RDA de grootste uitdaging bij de reset van het 


aantal grazers. Niet alleen omdat het gaat om grote aantallen, maar ook omdat 
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verwacht mag worden dat het vangen van deze zeer grote groep van wilde dieren en het 


transport ervan ernstig inbreuk doet op het welzijn van deze dieren. 


 


Ten eerste laten deze dieren zich niet eenvoudig in een kraal lokken. Om in een dergelijk 


groot gebied zoveel herten te vangen zijn speciale installaties nodig die niet eenvoudig 


beschikbaar zijn, waarmee geen ervaring bekend is en die niet in een natuurgebied 


thuishoren in verband met verstoring voor andere dieren. Het vangen van edelherten 


veroorzaakt stress, de dieren raken snel in paniek. Dat heeft ook in toenemende mate 


een negatieve impact op de achterblijvende dieren, de andere grote grazers en de 


vogels. En dat gedurende een lange periode. Familiegroepen zijn bovendien moeilijk te 


maken terwijl ook hier transport in groeps- en familieverband belangrijk is.  


 


Het vervoer van edelherten zal veel stress onder deze wilde dieren veroorzaken. Het 


risico op uitval bij transport is hoog, zeker bij afstanden van 2500 tot 4000 kilometer en 


bij dieren die met stress aan het transport beginnen. De opname van water en voer door 


dieren is problematisch omdat de dieren wilder zijn dan konikpaarden. Een verdoving 


van het dier zal nooit voor het hele transport werken vanwege de lange afstand. 


Verdoven, of een middel toedienen dat het dier minder gevoelig maakt voor prikkels uit 


de omgeving is bovendien geen sinecure. De middelen die ervoor in aanmerking komen 


moeten per injectie worden toegediend en de werking en werkingsduur varieert van dier 


tot dier. Door deze variabele werking kunnen er weer problemen in de groep optreden, 


zoals vechten.   


 


Verder is het van belang om vast te stellen dat vanwege de initiële relatief lage 


getalsgrootte in de herplaatsingsgebieden alleen in de eerste jaren een redelijke 


zekerheid bestaat dat deze dieren aldaar niet worden bejaagd maar dat in latere jaren 


afschot in de rede ligt. 


 


De stress die het vangen en transporteren van edelherten op afstanden van 2500-4000 


kilometer teweegbrengt in combinatie met het perspectief op de nieuwe bestemming 


waar het dier bejaagd kan worden vraagt om een zorgvuldige afweging. Wanneer is het 


lijden van een dier te groot en is afschot beter voor een individueel dier en in hoeverre 


gaat het individueel welzijn van een dier boven dat van een populatie?   
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De Raad constateert dat bij iedere vervoers- en verplaatsingsoplossing bij deze aantallen 


herten ernstige dierenwelzijnsproblemen onvermijdelijk zijn. De inbreuk op het welzijn 


en de kans op overlijden (tijdens transport of op locatie), evenals de kans op afschot en 


bejaging op de nieuwe locatie zijn dermate hoog dat transport niet wenselijk is. Voor 


reset komt binnen de kaders van het genomen besluit dan verder alleen nog afschot in 


aanmerking. Tegen deze achtergrond is dat afschot in de ogen van de Raad te 


rechtvaardigen. Mits vanzelfsprekend het afschot op professionele wijze en in alle rust 


gebeurt bij een minimum aan dieren.  


 


De omschakeling van beheer door “natuurlijke processen” naar een via wegvang of 


afschot gereguleerde populatie, resulteert in beter welzijn van de grazers in het gebied: 


grote aantallen dieren zullen niet langer worden blootgesteld aan voedselgebrek in de 


winter, die inherent was aan het beheer door “natuurlijke processen”. Dat is de inzet van 


deze reset en dat biedt de rechtvaardiging van deze afschot nu transport van de hand 


moet worden gewezen. 


 


Het afschot van edelherten is een omvangrijke operatie. Indien gekozen wordt voor 


afschot kan dit in onze ogen verantwoord worden uitgevoerd mits goed voorbereid en 


mits de ervaring die is opgedaan met bijvoorbeeld het vroeg reactieve beheer benut 


wordt.    


  


Algemeen 


De Raad geeft u in overweging om in aanvulling op de bestaande regelgeving ten 


aanzien van vangen, transport en afschot en de handhaving hierop een opdracht te 


verstrekken aan een aantal mensen met gezag en kennis van het welzijn van de dieren. 


Deze personen kunnen de opzet en de uitvoering van de herplaatsing van nabijheid 


volgen en zonder last of ruggenspraak rapporteren over de welzijnsaspecten aan 


Gedeputeerde Staten. Dit groepje kan ook ter plekke helpen bij het vinden van 


oplossingen als er calamiteiten zijn.   


 


Bij uitplaatsing onder de huidige condities is een pilot zinvol. Een proef kan worden 


genomen om de nodige ervaringen op te doen van het verzamelen en inladen in de 


Oostvaardersplassen tot het uitladen en uitzetten op de plaats van aankomst zodat de 


opgedane ervaringen meegenomen kunnen worden bij de overige transporten. 
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Daarnaast verzoekt de Raad om snel in contact te treden met de controlerende 


instanties en autoriteiten van de betreffende land waar het transport doorheen gaat en 


van het land van ontvangst om zo nodig afspraken te maken voor een snel transport ter 


vermindering van de last voor de dieren.  


 


Verder constateert de Raad dat de tijdsdruk om de doelstellingen te halen hoog is en dat 


alle activiteiten onder een vergrootglas liggen. Het risico bestaat dat door de tijdsdruk 


onzorgvuldigheden in de voorbereiding en uitvoering toenemen. De Raad verzoekt u hier 


in de planning en beschikbaar stellen van middelen rekening mee te houden en om 


terugval opties voor te (laten) bereiden mocht de vermindering van de populatie niet 


gehaald worden.  


 


Concluderend 


Om tot een structurele oplossing te komen is inbreuk op het welzijn van dieren op dit 


moment helaas onvermijdelijk. De RDA concludeert dat de uitvoering van “de reset” door 


herplaatsing van konikpaarden uitvoerbaar is als een aantal randvoorwaarden in acht 


wordt genomen en de bepalingen van de verordening ruimhartig en met grote zorg 


worden toegepast. Herplaatsing van edelherten heeft niet op voorhand de voorkeur van 


de Raad boven afschot. De onvermijdelijke inbreuken op het welzijn van de edelherten, 


in combinatie met een reëel risico op uitval tijdens transport en het perspectief om 


bejaagd te worden op de nieuwe locatie maakt dat afschot van edelherten in de 


voorliggende situatie acceptabel kan zijn.  


 


De RDA wenst u succes toe met het vervolg en is graag bereid tot nader gesprek.  


 


 


Raad voor Dierenaangelegenheden  


 


 


Mr. drs. Jan Staman 


Voorzitter 
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1 Inleiding


1.1 Aanleiding en doel
De externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen onder leiding van de heer
Pieter van Geel heeft in april 2018 een advies beheer Oostvaardersplassen uitgebracht
(van Geel, Poelmann, and van der Vlist 2018). Onderdeel van dat advies is het reduceren
van het aantal grote grazers (‘reset’) tot een voorlopig plafond van 1500 grazers (najaars-
telling). Om het herstel van het welzijn en de gezondheid van de populaties en het herstel
en toestaan van meer dynamiek in de vegetatieontwikkeling te bevorderen en om de
provincie, waterschap en Staatsbosbeheer de ruimte te geven voor realisatie van
herinrichtingsmaatregelen in het kerngebied, is daarbij voorgesteld om in 2018 het aantal
grote grazers ruim onder het plafond te brengen tot een aantal van circa 1100 dieren. Deze
reductie zal plaatsvinden door het vangen en uitplaatsen van Konikpaarden en door afschot
van edelherten.


Omdat de voorgenomen maatregelen mogelijk kunnen leiden tot negatieve effecten op
beschermde natuurwaarden, dient een toetsing plaats te vinden aan de Wet
natuurbescherming. Dit betreft zowel de natuurwaarden waarvoor het gebied
Oostvaardersplassen is aangewezen als Natura2000-gebied als het soortenbeschermings-
spoor van de Wet natuurbescherming.


1.2 Plangebied, uitgangspunten en voorgenomen activiteiten
Het plangebied Oostvaardersplassen, gelegen in provincie Flevoland tussen Lelystad en
Almere, is een Natura 2000-gebied dat is aangewezen voor verschillende Vogelrichtlijn-
soorten. Het kerngebied is in totaal 5480 ha groot. Hiervan bestaat 1880 ha uit ‘grazig
gebied’. Het overige deel bestaat uit 3600 ha moerasgebied (figuur 1.1). Hoewel afschot na
de initiële reset in 2018 naar verwachting nodig zal blijven om het aantal grote grazers
onder het plafond van 1500 dieren te houden, worden in dit rapport alleen de effecten van
het extra afschot in 2018 beoordeeld. In 2018 zal de intensiteit van het afschot beduidend
hoger zijn dan in voorgaande jaren, terwijl het reguliere afschot na 2018 naar verwachting
niet beduidend zal afwijken van het vroeg reactief beheer, zoals toegepast in recente jaren.
Het effect van de vermindering van het aantal grote grazers op het leefgebied van de
aangewezen soorten zal beoordeeld worden voor de initiële vermindering tot 1100 dieren in
2018 en voor de langere termijn voor het plafondaantal van 1500 dieren.
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Figuur 1.1 Het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen en de opdeling in moerasgebied en het
uit voornamelijk graslanden bestaande grazig gebied. Figuur overgenomen uit
(van Geel, Poelmann, and van der Vlist 2018)


1.2.1 Ontwikkelingen
Heckrunderen en konikpaarden zijn in de jaren ’80 geïntroduceerd, gevolgd door edelherten
in 1992, om te ontwikkelen tot omvangrijke kuddes. Na introductie van deze grote grazers
zijn de aantallen inderdaad sterk toegenomen. Pas in de laatste jaren lijken de aantallen
zich te stabiliseren met fluctuaties in de aantallen edelherten (figuur 1.2). Eind oktober 2017
zijn er circa 5230 grote grazers geteld, waarvan 230 heckrunderen, 1040-1060 konik-
paarden en 3910-3990 edelherten (Staatsbosbeheer 2018). Door een natte en late koude-
periode in de winter 2017/2018 zijn er in de periode december 2017 tot april 2018 van de
5230 dieren bijna 3000 dieren gestorven (van Geel, Poelmann, and van der Vlist 2018),
zodat de stand per 1 april 2018 circa 2260 grote grazers in de Oostvaardersplassen
bedroeg, waarvan 160 heckrunderen, 630 konikpaarden en 1470 edelherten.


1.2.2 Uitgangspunten
Beoogd wordt nu om de bovenstaande aantallen verder te verminderen tot een voorlopig
plafond van 1500 grote grazers. Dit plafond zal in de toekomst mogelijk nog moeten worden
bijgesteld, afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied na implementatie van de reset.
Voor de eerste twee jaar dient de reset ervoor te zorgen dat het aantal dieren tot 1100 grote
grazers wordt teruggebracht. Dit moet ervoor zorgen dat de begrazingsdruk gedurende de
eerste twee jaar ruim onder het genoemde plafond van 1500 dieren blijft. Het plafond van
1500 dieren betekent een begrazingsdruk van ongeveer 1.4 dieren per ha en komt grofweg
overeen met die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw. De 1100 grote grazers komen dus
overeen met een lagere begrazingsdruk dan deze 1.4 dieren per ha, zodat de vegetatie zich
gedurende deze periode kan herstellen.
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Figuur 1.2 Populatieontwikkeling van de grote grazers (1 jaar en ouder) in de Oostvaardersplassen
(Cornelissen, Beemster, and Kuypers 2017)


1.2.3 Voorgenomen activiteiten
Om de beoogde verminderde aantallen grote grazers te behalen, zal nog in 2018 het aantal
paarden met circa 180 dieren plus netto aanwas worden verminderd tot 450 paarden per
1 januari 2019. Het aantal edelherten zal met in totaal 980 dieren plus netto aanwas worden
verminderd tot een totaal van 490 herten per 1 januari 2019. Het aantal heckrunderen zal
niet worden verminderd. De vermindering van de konikpaarden kan grotendeels plaats-
vinden door ze te verplaatsen naar elders, de vermindering van de edelherten zal bereikt
worden door afschot met een geweer met geluiddemper. Het gebruik van een geluiddemper
bij afschot van edelherten in het gebied is reeds sinds 2015 van toepassing om de
verstoring te beperking (ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet, Gedeputeerde Staten van
Flevoland).


Afschot zal plaatsvinden in het grazige deel van het gebied. Hoewel edelherten ook in het
moerasgedeelte en in het aanliggende bos voorkomen, is het praktisch niet haalbaar en
wenselijk om ook daar afschot te laten plaatsvinden. Voor de verplaatsing van de
konikpaarden zal tijdelijk een vangkraal gemaakt worden op het Stort. De effecten van de
vangkraal op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor de Oostvaardersplassen zal naar
verwachting verwaarloosbaar zijn en dit zal daarom in deze Voortoets niet verder worden
behandeld.


Uitgangspunt bij de reductie is dat dit zoveel mogelijk in 2018 (eind oktober tot en met
december) zal worden uitgevoerd, met uitloop tot en met april 2019. Waar mogelijk, zal
echter in de nazomer begonnen worden wanneer de activiteiten zich zullen focussen op de
vroege ochtend voor zonsopgang en in de namiddag en avond. Voorlopig is voorgenomen
dat er in oktober en november per maand tot circa 256 dieren zullen worden afgeschoten.
Dit is veel meer dan de bijvoorbeeld 102 grazers die in december 2017 zijn afgeschoten.
Deze voorlopige aantallen zijn bepaald als het maximaal haalbare met het oog op veiligheid
van en inzet door medewerkers. De intensiteit van afschot tijdens de reset ligt dus
aanzienlijk hoger dan het vroeg reactief beheer dat tot op heden wordt toegepast in het
gebied.
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De afschot zal plaatsvinden vanaf vaste plekken (doel 20 tot 30 plekken), daarnaast zal er
ook mobiel worden bejaagd vanuit auto’s. Op deze manier kan er op meerdere plekken
tegelijk afschot plaatsvinden.


2 Voortoets Natura 2000


2.1 Toetsingskader
De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 2000-gebieden
(Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten op
deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Ten aanzien
van Natura 2000 zijn er beperkte wijzigingen in de Wet natuurbescherming ten opzichte van
de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet 1998. Voor beschermde natuurmonumenten
geldt dat de beschermingsstatus van deze gebieden in de nieuwe wet vervalt. Toetsing aan
(oude doelen van) beschermde natuurmonumenten is derhalve vanaf het moment van
inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming niet meer aan de orde. In dit kader is ook
toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking van toepassing. Bij de
toetsing zijn de volgende procedurevarianten:
· Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen


Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig).
· Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand zonder mitigerende maatregelen worden


uitgesloten.
· Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden


uitgesloten, significantie hiervan wel.
· Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of


Verslechteringstoets niet worden uitgesloten.
· ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet


kan worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met
minder effecten, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en in
compensatie is voorzien.


Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, is in ieder geval
een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming. De voor-
liggende studie betreft een Voortoets. De effectanalyse richt zich op de vragen:
· Wat is het effect van het doden met een geweer met geluiddemper op de Natura 2000-


instandhoudingsdoelen?
· Wat is het effect van een beperking tot 1.100 grote grazers op het leefgebied van de


aangewezen soorten?
· Wat is het effect van een uiteindelijke doelstand van 1.500 grote grazers op het


leefgebied van de aangewezen soorten?


De toetsing van de effecten op mogelijke significantie beperkt zich in de voorliggende
Voortoets tot de afzonderlijke effecten van de reductiemaatregelen.


2.2 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen
Het voorgenomen afschot van 980 edelherten plus netto aanwas vindt plaats in het
Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. De hier beschreven Natura 2000-instand-
houdingsdoelen zijn overgenomen uit het beheerplan (Kuil et al. 2015). De
Oostvaardersplassen valt onder het landschapstype ‘Meren en Moerassen’, categorie B
‘Zeeklei’, met als landschappelijke kernopgave: ‘Behoud en herstel van samenhang tussen
slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzonder voor grasetende watervogels en
meervleermuizen.
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Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke betekenis van de
verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek van
verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen
(inclusief brak) met name in de deellandschappen Laagveen’ (LNV 2006). Aan de
Oostvaardersplassen is een wateropgave toegekend. Deze bestaat uit de in tabel 2.1
weergegeven opgaven.


Tabel 2.1 Kern- en wateropgaven van de Oostvaardersplassen
Kernopgave (en -code) Beschrijving kernopgave Wateropgave
Rui- en rustplaatsen
(4.05)


Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels, zoals ganzen, slobeend A056 en
kuifeend A061.


nee


Overjarig riet (4.06) Herstel van grote oppervlakten/brede zones
overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van
natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging
t.b.v. rietvogels, zoals roerdomp A021, woudaapje
A022, snor A292 en grote karekiet A298.


ja


Plas-dras situaties (4.07) Plas-dras situaties voor smienten A050 en
broedvogels zoals kemphaan A151,
porseleinhoen A119


ja


Als gebiedspecifieke uitwerking van kernopgave zijn voor de Oostvaardersplassen instand-
houdingsdoelen geformuleerd voor 33 broedvogels- en niet-broedvogelsoorten (tabel 2.2).
Dit betreft behoud- en uitbreidingsdoelstellingen voor oppervlakte en kwaliteit van leef-
gebied voor broedvogels en niet-broedvogels van het moerasdeel en grazige deel. De
instandhoudingsdoelen zijn in dit kader uitgedrukt in draagkracht voor een bepaald aantal
vogels. In de meeste gevallen betreft dit het gemiddelde aantal vogels dat in de seizoenen
2000-2004 in het gebied aanwezig was. Voor niet-broedvogels is daarbij onderscheid
gemaakt in slaap- of foerageerfunctie.


Tabel 2.2 Instandhoudingsdoelstellingen en relatieve bijdrage van de
Oostvaardersplassen en de landelijke staat van instandhouding van de soorten
waarvoor het gebied Oostvaardersplassen is aangewezen als
Natura 2000-gebied


Code Soort LSvI Relatieve
bijdrage*


Doelstelling Draagkracht Kernopgaven
(tabel 2.1)


Oppervlak Kwaliteit Aantal vogels Aantal
paren


Broedvogels
A004 Dodaars + 6-15% = = 140
A017 Aalscholver + 15-30% = = 8000 (r)
A021 Roerdomp - - 6-15% = = 40 4.06, W
A022 Woudaapje - - 6-15% > > 3 4.06, W
A026 Kleine Zilverreiger + 15-30% = = 20
A027 Grote Zilverreiger + >70% = = 40
A034 Lepelaar + 6-15% = = 160
A081 Bruine Kiekendief + 2-6% = = 40
A082 Blauwe Kiekendief - - 2-6% > > 4
A119 Porseleinhoen - - 6-15% > > 40 4.07, W
A272 Blauwborst + <2% = = 190
A292 Snor - - 30-50% = = 680 4.06, W
A295 Rietzanger + 2-6% = = 790 4.06, W
A298 Grote karekiet - - <2% = = 3
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Niet broedvogels
A027 Grote Zilverreiger + f, 30-50% = = 30 (sg)
A034 Lepelaar + f, 30-50% = = 110 (sg)
A038 Wilde Zwaan - sf, 2-6%  = = 20 (sg)
A041 Kolgans + sf, <2% = = 600 (sg) 4.05
A043 Grauwe Gans + sf, 2-6%  = = 4200 (sg) 4.05
A045 Brandgans + sf, <2% = = 1800 (sg) 4.05
A048 Bergeend + f, <2% = = 90 (sg)
A050 Smient + sf, <2% = = 2100 (sg) 4.07, W
A051 Krakeend + f, 2-6% = = 480 (sg)
A052 Wintertaling - f, 2-6% = = 1300 (sg)
A054 Pijlstaart - f, <2% = = 80 (sg)
A056 Slobeend + f, 15-30% = = 1900 (sg) 4.05
A059 Tafeleend - - s = = 11900 (sm)
A061 Kuifeend - s = = 10200 (sm) 4.05
A068 Nonnetje - s = = 280 (sm)
A075 Zeearend + f, 15-30% = =
A132 Kluut - f, <2% = = 100 (sg)
A151 Kemphaan - sf, <2% = = 210 (sm)
A156 Grutto - - sf, <2% = = 90 (sg)


* Het gebied vervult hoofdzakelijk een slaapplaatsfunctie (s), foerageerfunctie (f) of beide (sf).
Relatieve bijdrage is alleen berekend als het landelijke doel en het gebiedsdoel. Beide zijn
gebaseerd op dezelfde waarde (of seizoensmaximum [sm] of seizoensgemiddelde [sg])


2.3 Mogelijke effecten
De mogelijke effecten van de voorgenomen activiteit zijn te onderscheiden in de directe
invloed van verstoring door geluid en menselijke aanwezigheid bij het afschieten en de
indirecte invloed van de reductie van grazers op het leefgebied van beschermde soorten.
Deze mogelijke effecten worden onderstaand in eerste instantie nader in beeld gebracht op
basis van beschikbaar onderzoek. Vervolgens worden de effecten getoetst op significantie
in relatie tot de instandhoudingsdoelen. Dit houdt in dat gekeken wordt in hoeverre de
effecten de realisatie van de instandhoudingsdoelen in de weg staan.


2.4 Wat zijn de mogelijke effecten van verstoring door de voorgenomen
afschot?


2.4.1 Literatuuronderzoek: verstoring door jacht/ afschot
Experimenteel is aangetoond dat er in gebieden waarin watervogels bejaagd worden,
minder watervogels voorkomen vanwege de jacht dan in gebieden waar niet gejaagd wordt
(Madsen 1998b). Het aantal jagers per ha wijkt in deze studie niet significant af van het
aantal personen, ingezet voor het afschot van de edelherten in de Oostvaardersplassen.
Het ging in de studie door Madsen (1998b) echter om jacht met een geweer zonder demper
en gericht op watervogels. Voor afschot met een geluiddemper, zal het verstoringspatroon
naar verwachting beperkter zijn (Warwick et al. 2018). Het feit dat niet de vogels maar de
grote grazers doelwit van het afschot zijn, beïnvloedt de verstoring van de vogels door het
afschot niet of slechts beperkt: toegenomen vliegafstanden ten gevolge van jacht geldt voor
zowel doel- als niet-doelsoorten
(Smit and Visser 1993). Het gebruik van een demper beperkt de geluidsproductie met
ongeveer 30 dB. Een geweer zonder demper produceert piek geluidsniveaus van circa 150-
160 dB (Honeth et al. 2015), met demper is dit dus circa 120 tot 130 dB. Dit betekent dat er
ondanks het gebruik van een demper nog steeds geluidsverstoring kan optreden, maar dat
de reikwijdte van de verstoring veel minder groot is. Uitgaande van de schrikreactie bij
geluidsniveau van 80 dB, reduceert een demper de verstoringsafstand van meer dan 3 km
tot ongeveer 300 m (figuur 2.1).
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Figuur 2.1 Relatie tussen geluidsniveaus en de afstand voor een geweer zonder en met demper
(bron: Jagd mit schalldämpfer, Christian Neitzel, 2014).


Relevante effecten van verstoring van ganzen zijn af te leiden uit de effectiviteit van het
verjagen van deze vogels om schade te voorkomen. De ervaring is dat ganzen zich niet zo
gemakkelijk laten verjagen c.q. verstoren. Door het verjagen, vliegen ganzen net zolang
door tot ze voldoende aantrekkelijke gebieden vinden waar ze niet verstoord worden. Deze
gebieden liggen op bijvoorbeeld 500 m tot meestal maximaal 5-10 km afstand (Alterra,
2011). Het uitwijken van ganzen door verjagen betekent een extra energieverbruik voor
ganzen, dat elders gecompenseerd moet worden (schatting 10-20% met uitschieters tot
40%).


Verstoring door jacht kan negatieve gevolgen hebben op de energiebalans van over-
winterende en doortrekkende watervogels, die regelmatig heen en weer tussen hun rust- en
foerageergebieden vliegen. Dit geldt voor zowel ganzen en eenden als ook voor steltlopers
als de grutto. De afstand waarover hierbij gevlogen wordt, kan worden vergroot door jacht
blijkt onder andere uit een vergelijkende studie (Johnson, Schmidt, and Taylor 2014).


Naast geluidsverstoring kan optische verstoring ook een rol spelen door de aanwezigheid
van mensen tijdens het afschot. De mate van dergelijke indirecte effecten op de verstoring
van vogels, zal onder meer afhangen van de frequentie waarmee en de periode waarover
gejaagd wordt. Frequente, relatief kleine verstoring door de aanwezigheid van mensen kan
mogelijk een groter effect hebben dan minder frequente maar meer verstorende activiteiten
(West et al. 2002).


De optische verstoring van wilde eenden door jacht wordt veroorzaakt door de activiteit (het
rondlopen en benaderen door mensen) en door de jacht per se. De afstand waarover
weggevlogen wordt na verstoring, ligt echter hoger na verstoring door de jacht vergeleken
met de verstoring door toelopende mensen (Dooley, Sanders, and Doherty 2010).


De aanwezigheid van jagers kan ook leiden tot een lokale herverdeling van watervogels,
hoewel dit niet noodzakelijkerwijs leidt tot een verminderd gebruik van voedselbronnen. Een
dergelijke compenserende uitwijkmogelijkheid is aangetoond voor een aantal soorten,
waaronder verschillende soorten eenden en ganzen (Madsen 1998a). Op populatieniveau
echter, kan verstoring door jacht leiden tot negatieve gevolgen op bijvoorbeeld dichtheid als
resultaat van een verminderde benutbare capaciteit van het gebied (Madsen and Fox 1995).
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Kolganzen die opvliegen als reactie op verstoring, kunnen de extra energie die hiermee
gepaard gaat niet langer compenseren door extra foerageren als dit vaker dan zes keer per
dag gebeurt. Deels in verband hiermee geldt dat ganzen frequent verstoord moeten worden
teneinde de frequentie, waarmee ze bepaalde velden bezoeken, te verlagen
(Nolet et al. 2016). Hoewel verstoring dus niet direct hoeft te leiden tot het mijden van het
verstoord gebied, kunnen er wel energetisch / fysiologische kosten mee gepaard gaan
(Bélanger and Bédard 1990, Nolet et al. 2016). Dergelijke effecten zijn met name van
belang in situaties waar er cumulatief een negatief effect op de populatie kan zijn,
bijvoorbeeld onder beperkte voedselbeschikbaarheid of erg koud weer.


De mate van verstoring door jacht hangt ook samen met de manier waarop die plaatsvindt.
Zo is mobiele jacht nabij rust- of foerageerplaatsen meer verstorend dan jacht vanaf vaste
stations (Fox and Madsen 1997) vanwege de onvoorspelbaarheid van mobiele jacht en de
combinatie met de optische verstoring ervan. Voor smienten bijvoorbeeld, leidt mobiele
jacht (vanuit een boot) tot verminderde aantallen, terwijl de aanwezigheid van 4-6 vaste
jachtlocaties geen effect heeft op de aantallen smienten (Madsen 1998a). Deze studie
identificeerde mobiele jacht, met name vanaf boten, als de voor overblijvende watervogels
meest verstorende menselijke activiteit.


Eenden keren na verstoring door jacht gauw binnen enkele dagen weer terug (Parrish and
Hunter 1969, Dooley, Sanders, and Doherty 2010). De mate waarin verstoring kan leiden tot
het verdrijven van vogels uit een gebied in plaats van tijdelijke verplaatsing, hangt samen
met de beschikbaarheid van geschikte vluchtplaatsen waar voldoende rust en voedsel
beschikbaar is. Aanwezigheid van veilige vluchtplaatsen op een afstand, groot genoeg om
niet verstoord te worden, is een efficiënte manier om de verstoring door afschot op te
vangen (Madsen 1998b, Dinges, Webb, and Vrtiska 2015) hoewel dit de gedragsmatige
respons opvangt en niet noodzakelijk de verstoring per se, bijvoorbeeld in termen van
energie (Gill, Norris, and Sutherland 2001, Nolet et al. 2016). De afstand waarbinnen een
dergelijke vluchtplaats aanwezig zou moeten zijn, zal per soort verschillen, maar
Dooley et al. (2010) vonden dat wilde eenden na verstoring veelal naar een vluchtplaats
uitweken binnen 5 km.


Tot slot spelen verschillen tussen soorten een rol in de te verwachten respons en mate van
verstoring. Ervaring met bejaging bijvoorbeeld: In een experimentele studie resulteerde
verstoring tot een herverdeling van bejaagde ganzen en eenden naar verstoringsvrije
gebieden, terwijl bejaagde soorten niet uitweken (Madsen 1998b).


Ook de foerageerefficiëntie verschilt tussen soorten, bijvoorbeeld door een verschil in
voedselkeuze, waardoor ook de mate van verstoring in foerageren en rust verschilt.
Knobbelzwanen en ook wilde zwanen bijvoorbeeld, foerageren een kleiner deel van hun tijd
dan smienten waardoor knobbelzwanen beter in staat zijn de verstoorde tijd te
compenseren (Madsen et al. 1992). Zwanen worden navenant ook minder verstoord door
jacht dan bijvoorbeeld de smient (Madsen 1998a). Daarnaast speelt het feit of er in het
gebied reeds gejaagd wordt een beduidende rol of een verder geïntensiveerde jacht
toenemende verstoring veroorzaakt. Een studie waarbij is gekeken naar het effect van jacht
op de verdeling van in het voorjaar doortrekkende watervogels, waaronder pijlstaart en
kolgans die niet het doelwit waren van de jacht, suggereerde dat in gebieden reeds open
voor jacht, de jacht slechts een minimaal effect op de distributie van deze watervogels had.
Wel vond deze studie ook dat de dichtheden watervogels aanzienlijk hoger waren in delen
van het gebied, die gesloten waren voor jacht dan in gebieden waar gejaagd werd
(Dinges, Webb, and Vrtiska 2015). Daarmee wordt het belang van de aanwezigheid van
uitwijkmogelijkheden nogmaals onderstreept.
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Van zeearenden is bekend dat ze tijdens en buiten het broedseizoen eenvoudig verstoord
raken door menselijke activiteit (van Rijn, Zijlstra, and Bijlsma 2010, Dahl et al. 2012). Voor
de nauwverwante Amerikaanse zeearend is bijvoorbeeld een negatief effect op de
distributie en gedrag waargenomen tijdens verstoring in de winter, waarbij arenden uitweken
naar gebieden met minder menselijke activiteit (Stalmaster and Newman 1978).


2.4.2 Beschrijving van de effecten afschot in de Oostvaardersplassen
De afschot zal plaatsvinden in het najaar en winter van 2018 en dus buiten het broed-
seizoen van vogels. Het onderzoek beperkt zich in dit kader tot de mogelijke effecten van
verstoring op beschermde niet-broedvogels. Verstoring van broedvogels is op voorhand
uitgesloten.


De mogelijke verstoring is te onderscheiden in de verstorende effecten van geluid door het
schieten zelf als optische verstoring door beweging door de aanwezige jagers en de
voertuigen die worden ingezet. Deze effecten zijn in de praktijk veelal niet te scheiden, maar
een combinatie van beiden zal meer verstorend werken dan alleen verstoring door geluid.


De voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen aangewezen niet-broedvogels zijn
gevoelig voor geluidsverstoring door afschot van grote grazers. Dit kan een schrikreactie
veroorzaken en leiden tot opvliegen of op grotere afstand leiden tot alert gedrag en aldus de
rust- en foerageerlocaties verstoren.


De beoogde afschot bedraagt in de periode november – december circa 250 edelherten per
maand, wat neer komt op gemiddeld circa 10 dieren per dag. Ervan uitgaande dat er voor
het afschieten van een edelhert 1 schot nodig is, betekent dit 10 schoten per dag, verdeeld
over de ochtend en de middag. Indien er niet elke dag gejaagd wordt, zal het aantal schoten
per dag hoger liggen. Omdat er echter vanuit elke schietlocatie potentieel maar 1 keer
geschoten kan worden in een ochtend of een avond, zal het wel noodzakelijk zijn om op
4-5 dagen per week te jagen om de beoogde reductie te kunnen halen. Dit komt dan neer
op circa 15 schoten per dag.


In de Oostvaardersplassen is in voorgaande jaren al gebruik gemaakt van mobiel wild-
beheer vanuit auto’s en de voorgenomen reset zal uitgevoerd worden door een combinatie
van deze methodiek met aanzit vanaf een aantal vooraf ingerichte vaste punten. Het doel bij
afschot vanaf vaste plekken is om 20 tot 30 locaties in te richten, welke afwisselend gebruikt
zullen gaan worden. Dergelijk afwisselend gebruik zal een verminderde verstoring ten
goede komen, maar met name mobiel wildbeheer zal een verstorende werking kunnen
hebben ook doordat door het mobiele afschot de uitwijkmogelijkheden worden beperkt.


Slaapplaatsen
De voorgenomen afschot vindt plaats vanaf ruim voor zonsopgang en tot (diep) in de avond.
Dit kan daarmee een verstorende werking hebben op de slaapplaatsen van ganzen,
zwanen en eenden. De slaapplaatsen bevinden zich op het open water in het moerasdeel
van het gebied op minimaal 1 km van de rand van het grazige gebied waar de afschot
plaatsvindt. Omdat er geen directe visuele verstoring is, er in de huidige situatie ook
periodiek gejaagd wordt en er ruime uitwijkmogelijkheden zijn op grotere afstand van het
grazige gebied, zal de voorgenomen afschot niet leiden tot verstoring van slaapplaatsen.
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Het afschot in de ochtend en avond wijkt mogelijk af van een effect van afschot gedurende
de dag. Tijdens de schemerperiode vliegen veel vogels, met name ganzen en eenden, van
slaapplaats naar foerageerlocatie. Ganzen, eenden en zwanen verlaten hun slaapplaatsen
in de vroege ochtend om vervolgens op akkers en graslanden en dus in het grazige deel te
foerageren. Vanwege de mogelijke verstoring door afschot die daarbij aangetroffen kan
worden tussen slaap- en foerageerlocatie, kan de afstand waarover gevlogen wordt
toenemen en dus extra energie kosten (Johnson, Schmidt, and Taylor 2014). Gezien de
tijdelijke en lokale aard van het afschot en de binnen de begrenzing van het gebied
voldoende aanwezige uitwijklocaties, zal er echter geen sprake zijn van significante extra
verstoring ten opzichte van afschot op een slaap- of foerageerlocatie in het donker of
gedurende de dag.


Ruiende vogels
Eenden en ganzen ruien in de Oostvaardersplassen in de zomer (juni en juli). Een klein
maar toenemend aantal grauwe ganzen ruit niet in het moerasdeel, maar in het grazige deel
waar gefoerageerd wordt op gras. Hoewel afschot op deze locaties plaatsvindt, ruien
ganzen en eenden al voor de periode van afschot (Pyle 2005).


Foeragerende vogels
In het grazige gebied waar de afschot plaatsvindt, foerageren ganzen, zwanen, eenden en
steltlopers. Deze soorten foerageren, uitgezonderd de smient, vanaf zonsopgang tot zons-
ondergang. Aangezien het tijdstip waarop geschoten wordt, overlapt met de aanwezigheid
van foeragerende ganzen, zwanen en eenden, kan dit er toe leiden dat de betreffende
vogels verstoord worden door geluid en bij mobiele afschot ook door optische verstoring. Of
de vogels daadwerkelijk verstoord worden, is sterk afhankelijk van de afstand waarop ze
zich ten opzichte van de schietlocatie bevinden. De effectafstand is hierbij mede afhankelijk
van de richting waarin geschoten wordt.


Indien er richting de ganzen geschoten wordt, is verstoringsafstand op basis van ervaring
met verjaging van ganzen circa 500 – 1000 m. Indien er in andere richting wordt geschoten,
kan de verstoringsafstand kleiner zijn. Als de ganzen zich binnen de verstoringsafstand van
het schieten bevinden, dan zullen ze opvliegen en zich verplaatsen tot buiten de
verstoringsafstand. Omdat het opvliegen en uitwijken extra energie kost, zullen de ganzen
niet verder wegvliegen dan noodzakelijk is.
Aangezien het grazige gebied tot 8 km lang en 4 km breed is, zijn er vanuit een enkele
schietlocatie voldoende uitwijkmogelijkheden in de OVP. Deze uitwijkmogelijkheden worden
beperkt, doordat er in het gebied in de ochtend c.q. avond vanaf meerdere locaties zal
worden geschoten. Het aantal locaties waar vanaf daadwerkelijk geschoten zal worden, is
beperkt tot 7 a 8 per ochtend/avond. Uitgaande van een verstoringsafstand van 500 m, is
het verstoringsgebied per locatie maximaal 78,5 ha. Het maximaal verstoorde gebied
bedraagt dan circa 600 ha ofwel circa 30% van het totale areaal van het bestaande grazige
gebied.


Omdat er tussen de verstoringscontouren nog voldoende ruimte moet zijn om te foerageren,
moet er rekening worden gehouden met een extra buffer rond het verstoringsgebied. In dit
kader wordt geschat dat als er op meerdere locaties tegelijk wordt geschoten, nog minimaal
de helft van het grazige gebied beschikbaar blijft om ongestoord te foerageren. Dit betekent
dat er nog ruime uitwijkmogelijkheden zijn voor ganzen naar terreinen binnen het grazige
gebied. Overdag wordt er in het gebied niet gejaagd, zodat de ganzen het grootste deel van
de dag ongestoord kunnen foerageren.
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De smient is gevoeliger voor verstoring, maar ook voor deze soort zullen er voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn. De wilde zwaan kan daarnaast nog uitwijken naar het moeras-
gebied om te foerageren op water- en oeverplanten. Gezien de beperkte frequentie van de
mogelijke verstoring en de uitwijkmogelijkheden, zal de verstoring niet leiden tot
veranderingen in het aantal ganzen, zwanen en smienten dat in het gebied kan foerageren.


In het grazige gebied foerageren in ondiep open water en nat grasland lepelaar, grote
zilverreiger, krakeend, kluut, grutto en kemphaan. Deze soorten hebben verstorings-
afstanden van enkele honderden meters. In het algemeen nemen de verstoringsafstanden
van vogels toe met de grootte van de individuen in verband met de reactiesnelheid.
Daarnaast zijn vogels die in grote groepen foerageren, gevoeliger dan soorten die
individueel foerageren omdat opvliegen van een enkel individu sneller leidt tot het opvliegen
van de hele groep. In dit kader zijn de uitwijkmogelijkheden van de betreffende soorten
groter dan bij ganzen, waarbij deze soorten ook kunnen uitwijken naar het moerasgebied
om daar tijdelijk te foerageren in de oevers van ondiep water. Voor de betreffende soorten
zal de verstoring dan ook niet leiden tot veranderingen in aantallen vogels in de OVP.


De zeearend is een verstoringsgevoelige soort met verstoringsafstanden tot meer dan 1 km.
Daartegenover staat dat de zeearend als opportunist zal profiteren van het deel van de
afgeschoten edelherten dat als aas in het gebied zal blijven liggen. Daarbij is de trend van
deze soort gunstig, ondanks de relatief hoge recreatie- en afschotactiviteiten die al in het
gebied heersen. Omdat de duur en intensiviteit van het schieten beperkt is en de soort ook
in het moerasgebied kan foerageren, zal er geen sprake zijn van relevante verstoring.


2.4.3 Toetsing verstoring door afschot aan de instandhoudingsdoelen
Voor de toetsing aan de instandhoudingsdoelen is het van belang in hoeverre de doelen al
gehaald worden en welke trends er zijn. In tabel 2.3 zijn deze gegevens per soort
weergegeven.


Tabel 2.3 Functie, aantallen en trends per doelsoort voor de aangewezen niet-
broedvogelsoorten in het Natura 2000 gebied Oostvaardersplassen (bron:
Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, RWS, CBS))


Code Soort Functie, relatieve
bijdrage


Draagkracht
doel (aantal
vogels)


Gem. aantal in
2011/2012 –  2015/2016*


Aantal t.o.v.
draagkracht
doel


Trend sinds
2006/2007


A027 Grote Zilverreiger f, 30-50% 30 (sg) 119 (sg) + =
A034  Lepelaar f, 30-50% 110 (sg) 60 (sg) - -
A038  Wilde Zwaan sf, 2-6% 20 (sg) 6 (sg) - -
A041  Kolgans sf, <2% 600 (sg) 100 (sg) - -
A043  Grauwe Gans sf, 2-6% 4200 (sg) 4049 (sg) - =
A045  Brandgans sf, <2% 1800 (sg) 4853 (sg) + +
A048  Bergeend f, <2% 90 (sg) 72 (sg) - =
A050  Smient sf, <2% 2100 (sg) 1179 (sg) - =
A051  Krakeend f, 2-6% 480 (sg) 183 (sg) - =
A052  Wintertaling f, 2-6% 1300 (sg) 1820 (sg) + +
A054  Pijlstaart f, <2% 80 (sg) 64 (sg) - =
A056  Slobeend f, 15-30% 1900 (sg) 1907 (sg) + =
A059  Tafeleend s 11900 (sm) 7688 (sm) - =
A061  Kuifeend s 10200 (sm) 13679 (sm) + +
A068  Nonnetje s 280 (sm) 47 (sm) - =
A075  Zeearend f, 15-30% 5 (sm) ? +
A132  Kluut f, <2% 100 (sg) 11 (sg) - =
A151  Kemphaan sf, <2% 210 (sm) 152 (sm) - -
A156  Grutto sf, <2% 90 (sg) 36 (sg) - =


*sg = seizoensgemiddelde, sm = seizoensmaximum
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Ganzen, zwanen en smient
Het aantal grauwe ganzen bevindt zich rond het instandhoudingsdoel, de aantallen
brandganzen zitten ruim daarboven, het aantal kolganzen daaronder. Gezien de beperkte
duur en intensiteit van de verstoring en de aanwezige uitwijkmogelijkheden binnen het
grazige gebied, zal er geen sprake zijn van een afname in de aantallen foeragerende vogels
in het gebied voor ganzen door de afschot. De effecten zijn daarbij beperkt tot het winter-
seizoen 2018/2019. In dit kader zal er geen sprake zijn van significante effecten in relatie tot
de instandhoudingsdoelen, die betrekking hebben op de langere termijn.


Eenden
De eendensoorten waarvoor het gebied is aangewezen, foerageren voornamelijk in het
moerasgebied van de OVP. De krakeend maakt ook gebruik van het grazige gebied. Gezien
de uitwijkmogelijkheden van de soorten in het moerasgebied en de tijdelijkheid van de
verstoring, zal er geen sprake zijn van significante effecten in relatie tot de instandhoudings-
doelen.


Steltlopers
Niet-broedende grote zilverreigers foerageren in natte polders en sloten, maar foerageren
tijdens het najaar en de winter ook op graslanden zodat ze vooral in die periode ook gebruik
maken van het grazige deel. Grote zilverreigers zijn gevoelig voor verstoring door onder
andere jacht en laten ze zich eenvoudig verjagen bij benadering door mensen. Er zijn echter
voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze soort en de aantallen liggen aanzienlijk boven de
instandhoudingsdoelen. Bovendien is de trend voor grote zilverreigers positief. Daarom
kunnen voor grote zilverreigers significant negatieve gevolgen in relatie tot de instand-
houdingsdoelen worden uitgesloten.


Dit geldt ook voor lepelaars, ondanks het feit dat het aantal onder de draagkracht liggen en
een negatieve trend heeft.


Lepelaars maken voornamelijk gebruik van het moerasgedeelte en in september vertrekken
ze naar het winterverblijf in Afrika, zodat het afschot alleen in de nazomer een tijdelijke
verstoring kan veroorzaken. Omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn in het moeras-
gebied, zal er geen sprake zijn van significante effecten door verstoring.


Tussen oktober en maart is ook het grootste deel van de steltlopers kluut en grutto
vertrokken naar het winterverblijf in Afrika. Een aantal kluten verblijft jaarrond in Nederland.
In de OVP zijn de kluten met name aan de randen van het grazige gebied ten vinden ten
oosten van Praamweg en in plasjes aan westkant tegen Oostvaardersbos. Deze gebieden
bevinden zich aan de randen van het grazige gebied. De verstoring zal hier beperkt en
tijdelijk zijn. In dit kader kunnen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen
worden uitgesloten.


Het aantal kemphanen ligt aanzienlijk onder het instandhoudingsdoel van het gebied en de
trend is ongunstig. Voor de kemphaan zijn zowel het moerasgedeelte als ook het grazig
gebied van belang, waarbij rust- en foerageerlocaties op korte afstand van elkaar liggen.
Gezien de beperkte duur en intensiteit van de verstoring en de uitwijkmogelijkheden, zal er
geen sprake zijn van significante effecten op deze soort.
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Zeearend
Voor de zeearend zijn er geen specifieke instandhoudingsdoelen geformuleerd,
uitgezonderd behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied. De trend is daarbij positief.
Gezien de beperkte duur en intensiteit van de verstoring, de uitwijkmogelijkheden in het
moerasgebied en het te verwachten opportunistische gedrag waarbij het aanbod aan aas
toeneemt, zal er geen sprake zijn van significante effecten op deze soort.


2.5 Wat is het effect van een beperking tot 1100 grote grazers op het leefgebied
van de aangewezen soorten?


De reductie van het aantal grazers kan leiden tot effecten op doelsoorten door een
verandering in de begrazingsdruk en hiermee veranderingen in de structuur en samen-
stelling van de vegetatie. Daarnaast kan de reductie leiden tot minder verstoring door de
grazers zelf.


De reductie van het aantal grazers tot 1100 dieren zal plaatsvinden in 2018 en voor een
periode van circa twee jaar in stand worden gehouden om de sterk aangetaste (over-
begraasde) graslanden te laten herstellen en meer dynamiek in de vegetatieontwikkeling te
krijgen. De effecten van de beoogde reductie worden onderstaand voor de periode van twee
jaar in beeld gebracht. Op de langere termijn zal het aantal grote grazers op een niveau van
1500 worden gehouden. De effecten daarvan worden in de volgende paragraaf beschreven.


Bij de effectanalyse worden alleen de veranderingen in begrazingsdruk onderzocht en niet
de veranderingen in het graslandareaal, in combinatie met de andere maatregelen
(beschutting en vernatting).


Om de effecten van de reductie op aangewezen soorten in beeld te kunnen brengen, is het
noodzakelijk om eerst een beschrijving te maken in de te verwachten veranderingen in de
vegetatie. Als gevolg van de reductie zal de begrazingsdruk afnemen van circa 2,8 grazer/
ha tot 1 grazer/ha. Op basis van ervaring in andere natuurgebieden die extensief worden
begraasd, zal er een gevarieerde vegetatiestructuur ontstaan die bestaat uit delen kort-
begraasde grasvegetatie, afgewisseld met hoger opgaand kruidenrijke grasvegetatie, ruigte
en jonge opslag. Een verminderde begrazingsdruk zal daarnaast leiden tot ontwikkeling van
opgaande moerasvegetaties aan de randen van plassen in het grazige gebied. Omdat de
periode waarin de beoogde reductie beperkt is tot twee jaar, zullen de ontwikkelingen in de
vegetatie evenwel beperkt zijn.


2.5.1 Beschrijving effecten reset grazers op niet-broedvogels


Ganzen, wilde zwaan en smient
Door de verminderde begrazingsdruk zal het areaal aan kort eiwitrijk gras verminderen. Dit
kan leiden tot een afname van de aantallen brandganzen, die kort gras prefereren. Het
aantal brandganzen was in 1998 veel lager (tabel 2.4) wat mede het gevolg zal zijn van een
combinatie van minder geschikt gras en een kleiner grazig areaal.


De grauwe gans kan mogelijk van de ontwikkelingen profiteren, gezien de uitbreiding van
wat ruiger grasland die deze soort prefereert. Bij verdergaande verruiging kan het areaal
aan geschikt foerageergebied wel weer afnemen, maar dat is binnen een periode van twee
jaar nog niet te verwachten. In dit kader is het niet te verwachten dat het aantal grauwe
ganzen als gevolg van de beoogde reductie zullen afnemen.
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De kolgans en smienten hebben eveneens voorkeur voor kortgrazige vegetatie.
Vermoedelijk door concurrentie met de brandgans hebben deze soorten veel minder
geprofiteerd van de toegenomen begrazingsdruk. Afname in begrazingsdruk zal dan ook
weinig invloed hebben op de populaties van deze soorten. Dit geldt naar verwachting ook
voor de smient.


Het aantal wilde zwanen is dusdanig laag, dat deze naar verwachting geen relatie heeft met
de draagkracht van het gebied. Vermindering van de begrazingsdruk zal naar verwachting
voor deze soort niet leiden tot een verdere afname.


Eenden
De meeste eendensoorten verblijven in het moeraskerngebied van de OVP. Hierop zijn
geen effecten te verwachten van een vermindering van de begrazingsdruk.


Steltlopers
Voor de meeste overige kwalificerende waadvogels is het van belang dat de grote grazers
de vegetatie langs de oevers van de poelen kort houden. Zilverreigers en lepelaars maar
ook foeragerende dodaars, profiteren van kort begraasd riet door de grotere voedselrijkdom
in de door het gebied verspreide poelen en plassen.


De afname van de begrazingsdruk leidt tot een toenemende ontwikkeling van moeras-
vegetatie langs de plassen en watergangen, die in het grazige gebied aanwezig zijn. Dit kan
leiden tot een afname van de geschiktheid van het foerageergebied voor lepelaar, grote
zilverreiger en kluut.


De grutto en kemphaan prefereren een wat minder intensief begraasd grasland. Door de
afname van de begrazingsdruk kan de geschiktheid van delen van het grasland mogelijk
toenemen. Tegelijkertijd zal door verdere verruiging het areaal aan geschikt foerageer-
gebied afnemen. In een periode van twee jaar is dit nog niet te verwachten.


Zeearend
Zeearenden foerageren in het grazige gebied met name op jonge ganzen en in mindere
mate op kleine zoogdieren. Op de zeearend zijn geen negatieve effecten te verwachten van
de reductie van de begrazingsdruk. Het aantal geschikte prooidieren zal er niet wezenlijk
door veranderen. Door de afschot zal de beschikbaarheid aan kadavers toenemen.


2.5.2 Beschrijving effecten reset grazers op broedvogels
De broedvogels waarvoor het gebied is aangewezen, bevinden zich met name in het
moerasgebied van de OVP. Omdat er in het moerasgebied maar beperkt wordt gegraasd,
zijn hier geen relevante effecten te verwachten van een afnemende begrazingsdruk.
De grauwe ganzen die jaarrond de OVP verblijven, spelen een cruciale rol in het begrazen
van riet aan de oevers in het moerasdeel waar veel Natura2000-moerasvogels van
profiteren (Kuil et al. 2015). Begrazing van deze oevers voorkomt het dichtgroeien van
plassen en poelen en bevordert de voedselbeschikbaarheid en geschiktheid van deze
locaties als broedplaats voor verschillende vogelsoorten. Indien het aantal grauwe ganzen
dat jaarrond in het gebied verblijft, afneemt dan kan dit leiden tot een afname van de
rietbegrazing in het moerasgebied en hiermee een negatief effect op moerasbroedvogels.
Omdat er echter geen effecten worden verwacht op het aantal grauwe ganzen, zijn effecten
op de moerasbroedvogels in dit kader ook niet te verwachten.
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Een verminderde begrazingsdruk kan er echter voor zorgen dat de oevervegetatie langs
poelen in het grazige gebied toeneemt. Daarvan zouden broedende dodaarzen en
porseleinhoen maar ook foeragerende roerdomp, kunnen profiteren. Bruine kiekendieven
foerageren in zowel het moerasgebied vooral op vogels als in het grazige deel vooral op
muizen. De soort broedt in het riet (gesloten waterriet). Voor bruine kiekendieven is er een
verschuiving waargenomen richting de Oostvaardersdijk sinds de toename van de betreding
door edelherten in het moerasgebied, waardoor een deel van het gebied mogelijk minder
geschikt is geworden voor bruine kiekendieven (Sovon nieuwsbericht 16 september 2013).
Een reductie in het aantal edelherten zal derhalve de kwaliteit van het moerasgebied naar
verwachting ten goede kunnen komen. Verder vormen pullen van de grauwe ganzen een
prooi voor bruine kiekendieven. Omdat er echter geen effect van de reductie in het aantal
grote grazers wordt verwacht op de aantallen grauwe ganzen, zijn indirecte negatieve
effecten op voedselbeschikbaarheid van bruine kiekendieven ook niet te verwachten.
Bovendien kan de bruine kiekendief profiteren van het deel van de geschoten edelherten
dat als aas in het gebied achtergelaten zal worden.


Een vermindering van het aantal grote grazers, leidend tot een successie van vegetatie
(verruiging en opslag van bomen), zal naar verwachting het leefgebied van de blauwe
kiekendief ten goede komen. Deze soort zal kunnen profiteren van een halfopen vegetatie-
structuur waarin effectief gejaagd kan worden op een groter prooiaanbod van muizen en
zangvogels. Wel bestaat er het risico dat het korte grasland te ver verruigt, waardoor de
kwaliteit van het leefgebied op termijn eventueel kan afnemen.


2.5.3 Toetsing van de effecten reset grazers aan de instandhoudingsdoelen
Bij de toetsing van de effecten zijn de huidige aantallen vogels in relatie tot het
instandhoudingsdoelen van belang. Deze zijn weergegeven in tabel 2.3. Diverse broed- en
niet-broedvogels bevinden zich onder hun instandhoudingsdoel.


De reset naar 1100 grote grazers komt overeen met de begrazingsdruk in 1998 toen er ook
circa 1100 grote grazers waren in de Oostvaardersplassen. Om inzicht te krijgen in de
mogelijke kwantitatieve effecten van de verminderde begrazing, zijn in tabel 2.4 de
aantallen broedvogels en niet-broedvogels weergegeven in 1998 en in het meest recente
beschikbare jaar 2016. Hoewel de aantallen vogels over de jaren fluctueren, is het aantal
grote grazers met de daaraan gekoppelde vegetatieontwikkeling, ook snel veranderd over
de jaren heen. Daarom zijn de aantallen in een gegeven jaar in plaats van gemiddelden
over een periode weergegeven. Bij de interpretatie van de aantallen moet er wel rekening
mee worden gehouden dat het begraasde areaal in 1998 ongeveer de helft was van het
begraasde areaal in 2016. Een hoger aantal in 1998 ten opzichte van 2016 zou er dus op
kunnen wijzen dat een reductie van het aantal grote grazers tot een aantal van 1100 een
positief effect (‘aantal in 1998 t.o.v. 2016’ in tabel 2.4: ‘>’) op de aantallen van de
betreffende soort zou kunnen hebben, onafhankelijk van de landelijke trends voor die soort.
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Tabel 2.4 Aantallen per soort broedvogels en niet-broedvogel waarvoor het gebied
Oostvaardersplassen is aangewezen. Ook is aangegeven of de aantallen in 1998,
toen er 1100 grote grazers waren, hoger (>) of lager (<) zijn dan de aantallen in
2016


Code Soort Draagkracht doel
(2000 – 2004)


Aantal vogels Aantal
paren


Aantal
in 2016


Aantal
in 1998


Aantal in
1998 t.o.v. 2016


Broedvogels
A004 Dodaars 140 4 41 >
A017 Aalscholver 8000 (r)  1899 5250 >
A021 Roerdomp 40 11 29 >
A022 Woudaapje 3 0 0 =
A026 Kleine Zilverreiger 20 0 0 =
A027 Grote Zilverreiger 40 240 1 <
A034 Lepelaar 160 72 74 >
A081 Bruine Kiekendief 40 64 41 <
A082 Blauwe Kiekendief 4 0 5 >
A119 Porseleinhoen 40 26 35 >
A272 Blauwborst 190 302 331 >
A292 Snor 680 360 591 >
A295 Rietzanger 790 132 874 >
A298 Grote karekiet 3 0 2 >
Niet broedvogels
A027 Grote Zilverreiger 30 (sg) 115 1 <
A034 Lepelaar 110 (sg) 31 125 >
A038 Wilde Zwaan 20 (sg) 5 25 >
A041 Kolgans 600 (sg) 107 104 <
A043 Grauwe Gans 4200 (sg) 4848 2388 <
A045 Brandgans 1800 (sg) 3197 677 <
A048 Bergeend 90 (sg) 84 286 >
A050 Smient 2100 (sg) 2283 1083 <
A051 Krakeend 480 (sg) 134 724 >
A052 Wintertaling 1300 (sg) 2440 1051 <
A054 Pijlstaart 80 (sg) 149 188 >
A056 Slobeend 1900 (sg) 886 1217 >
A059 Tafeleend 11900 (sm) 9995 18600 >
A061 Kuifeend 10200 (sm) 18300 12151 <
A068 Nonnetje 280 (sm) 69 99 >
A075 Zeearend 5 2 <
A132 Kluut 100 (sg) 12 45 >
A151 Kemphaan 210 (sm) 1 2100 >
A156 Grutto 90 (sg) 21 68 >


Niet-broedvogels


Ganzen, zwanen en smient
Het aantal grauwe ganzen binnen de begrenzing van de Oostvaardersplassen is sinds de
jaren negentig min of meer gelijk gebleven, schommelend rond het instandhoudingsdoel
van circa 4500 trek- en wintervogels. Dit ondanks de sterke landelijke aantalstoename en
de toename van de begrazing met als gevolg een toename van het foerageerareaal. Dat de
grauwe gans hier niet van heeft geprofiteerd, is mogelijk het gevolg van het feit dat de soort
met name wat ruigere graslanden prefereert. Hierbij speelt waarschijnlijk ook mee dat ze in
het gebied worden weggeconcurreerd door brandganzen, die korter gras prefereren en
sterk in aantal zijn toegenomen. In 1998 bedroeg het aantal grauwe ganzen bij een
vergelijkbare begrazingsdruk circa 2400. Aangezien het graslandareaal toen maar de helft
was van het huidige areaal, zal de reductie van het aantal grazers op zich zelf niet leiden tot
lagere aantallen ganzen en zal hiermee geen sprake zijn van significante effecten in relatie
tot de instandhoudingsdoelen.
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De brandganzen bevinden zich in de huidige situatie ruim boven het instandhoudingsdoel.
Het aantal brandganzen lag in 1998 op circa 700 bij ongeveer de helft van het huidige
graslandareaal. De sterke toename is naar verwachting niet alleen het gevolg van een
toegenomen geschiktheid door begrazing (areaal en kwaliteit), maar ook door de landelijke
toename aan brandganzen. Ervan uitgaande dat de halvering van de begrazingsdruk leidt
tot een halvering van het areaal aan geschikt foerageergebied en hiermee een halvering
van het huidige aantal brandganzen (gemiddeld circa 4800), dan liggen de resterende
aantallen nog ruim boven het doelaantal van 1800 en zal er geen sprake zijn van
significante effecten in relatie tot de instandhoudingsdelen.


Het aantal kolganzen ligt met circa 100 individuen ruim onder het instandhoudingsdoel van
600 individuen. In 1998 was het aantal ongeveer gelijk aan de huidige aantallen op de helft
van het graslandareaal. De soort lijkt niet te hebben geprofiteerd van de huidige hoge
begrazingsdruk, wat vermoedelijk vooral het gevolg is van de toenemende concurrentie van
de brandgans. De dalende trend kolganzen in de Oostvaardersplassen staat in schril
contrast met de sterk positieve landelijke trend. Er lijkt dus ook sprake van wegtrekken naar
andere meer geschikte foerageergebieden buiten de Oostvaardersplassen. Kolganzen
prefereren de graslanden in Friesland en het rivierengebied (SOVON.nl). Naar verwachting
worden ze ook weggeconcurreerd door de bandganzen in de OVP. In het kader van het
bovenstaande lijkt er geen duidelijk verband tussen de begrazingsdruk en het aantal
kolganzen in de Oostvaardersplassen. Een afname van de begrazingsdruk zal daarom ook
geen effect hebben op de draagkracht van het gebied voor kolganzen. Significante effecten
van de reset op de kolgans zijn daarom uitgesloten.


Het huidige aantal smienten ligt met circa 1200 ruim onder het doelaantal van 2100. In 1998
bedroeg het aantal smienten circa 1100 individuen met de helft van het huidige grasland-
areaal. Aangezien de instandhoudingsdoelstelling dus onder druk staat, is het van belang te
kijken naar de trends in de populatie smienten (figuur 2.2) in relatie tot de ontwikkeling van
de begrazingsdruk (figuur 1.2). De smient lijkt begin jaren 1990 wel geprofiteerd te hebben
van de begrazing, maar niet te hebben geprofiteerd van de verdere toename in begrazings-
druk vanaf 2000. Dit is mogelijk een gevolg van de toenemende concurrentie met de
brandgans. Mogelijk vormen grazers bij de huidige begrazingsdruk ook een voedsel-
concurrent of verstoringsbron voor smienten.


Het is niet aannemelijk dat de reset tot 1100 grazers tot afname van het aantal smienten zal
leiden. Bij een begrazingsdruk tussen 500 en 1100 grazers was het aantal smienten immers
vergelijkbaar of hoger dan de afgelopen jaren bij een veel hogere begrazingsdruk
(figuur 2.2). Daarbij geldt dat veranderingen in de vegetatiestructuur in twee jaar beperkt
zullen zijn. Hoewel de soort al ruim onder het instandhoudingsdoel zit, zal de reset, gelet op
bovenstaande analyse, geen significante gevolgen hebben voor de
instandhoudingsdoelstelling van de smient.
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Figuur 2.2 Gemiddeld aantal smienten in de Oostvaardersplassen (bron: SOVON.nl)


Eenden
Omdat er geen effecten te verwachten zijn van een vermindering van de begrazingsdruk,
zijn significante effecten op deze soorten uit te sluiten.


Steltlopers
Het aantal kluten ligt ruim onder het instandhoudingsdoel. Een afname van de begrazings-
druk kan voor de kluut leiden tot afname van de geschiktheid van het foerageergebied. De
aantallen lagen in 1998 bij een lagere begrazingsdruk echter wel hoger dan het huidige
aantal. De afname in aantallen lijkt met name het gevolg van externe factoren die hebben
geleid tot een landelijke afname van de soort (Beheerplan N2000), die zich in de OVP wel
versterkt heeft voorgedaan (figuur 2.2). Omdat de afname al plaatsvond voordat er sprake
was van een hoge begrazingsdruk, is het niet waarschijnlijk dat deze afname een relatie
heeft met de begrazingsdruk. In dit kader zijn geen effecten van de reductie te verwachten
en is er in dit kader geen sprake van significantie in relatie tot de instandhoudingsdoelen.


Figuur 2.2 Gemiddeld aantal kluten in de Oostvaardersplassen (links) en in Nederland (rechts)
(bron: SOVON.nl)
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Het aantal lepelaars is sinds 1998 sterk afgenomen en ligt eveneens ruim onder het
instandhoudingsdoel. Dit is naar verwachting vooral het gevolg van het gebrek aan
vismigratie, waardoor het voedselaanbod te laag is. De afname aan geschikt foerageer-
gebied kan er echter toe leiden dat het aantal lepelaars in de OVP nog verder afnemen.
Hoewel de soort al ruim onder het instandhoudingsdoel zit, zal dit niet direct leiden tot
significante effecten omdat de veranderingen in de vegetatiestructuur in twee jaar beperkt
zullen zijn. Het aantal grote zilverreigers ligt met circa 120 individuen ruim boven het
doelaantal van 30. Afname van de geschiktheid aan foerageergebied zal er niet toe leiden
dat de doelaantallen zullen worden onderschreden, omdat de soort ook in belangrijke mate
in het moeraskerngebied foerageert.


De huidige aantallen kemphaan en grutto liggen ruim onder de doelaantallen. Opmerkelijk is
de sterke afname het aantal kemphanen sinds 1998. De aantalsafnamen zijn in lijn met de
landelijke afname. Voor de kemphaan lijkt dit vooral het gevolg van externe factoren in de
broedgebieden. Voor de grutto is dit het gevolg van de afname aan geschiktheid van
grasland. De grutto en kemphaan profiteren van hogere vegetatie in graslanden vanwege
een grotere voedselbeschikbaarheid (met name insecten) en lagere predatiedruk dan in kort
begraasde graslanden. In dit kader zijn, mede gezien de korte duur van de reductie, geen
significant negatieve effecten te verwachten.


Zeearend
Omdat er voor de zeearend geen negatieve effecten te verwachten zijn, zijn significante
effecten op de soort uit te sluiten.


Broedvogels
Voor de meeste broedvogels lagen de aantallen in 1998 hoger dan de meest recente
tellingen in 2016. Dit is waarschijnlijk een resultaat van de hogere vegetatie en struweel in
het moerasgebied door verminderde begrazing. Moerasvogels als dodaars, roerdomp,
porseleinhoen, blauwborst, snor, rietzanger en grote karekiet hebben allen profijt van
verminderde rietbegrazing door grote grazers. Verminderde rietbegrazing leidt daarbij naar
verwachting tot een combinatie van hoger riet waarvan soorten als roerdomp en grote
karekiet profiteren, en kort begraasd riet waarvan met name bijvoorbeeld dodaars kan
profiteren. Voor deze soorten zijn significant negatieve effecten niet aan de orde.
Dit geldt ook voor de blauwe kiekendief, die vooral zal profiteren van de toename van
variatie in de vegetatiestructuur. Daarmee overeenkomstig was de soort in 2016 afwezig als
broedvogel, terwijl er in 1998 nog vijf voorkwamen (tabel 2.5). De ontwikkeling van de
vegetatie kan dus naar verwachting een positief effect hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor de blauwe kiekendief, mits de verruiging in toom wordt gehouden. Ook
de bruine kiekendief zal naar verwachting profiteren van een verbeterde rietstructuur en
kwaliteit van het riet door verminderde betreding door edelherten. Bovendien maakt de
bruine kiekendief gebruik van een relatief brede variatie aan leefgebieden, waarbij gebroed
en gefoerageerd wordt in zowel het moerasdeel als het grazig gebied en in omliggende
akkerlanden. Er bestaan voor deze soort dus voldoende uitwijkmogelijkheden, zodat
negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Wel lag het aantal in 1998 lager dan in 2016,
maar ook in 1998 voldeed het aan de instandhoudingsdoelen.


2.6 Wat is het effect van een uiteindelijke doelstand van 1500 grote grazers op
de kwaliteit van het leefgebied van de aangewezen soorten?


Met een doelstand van 1500 grazers wordt de begrazingsdruk teruggebracht tot
1,4 grazers/ha. Dit komt overeen met de begrazingsdruk die in 2001 in het gebied aanwezig
was. De effecten van de reductie tot 1500 grazers worden bepaald voor de langere termijn
in het verlengde van de eerdere reductie tot 1100 grote grazers, zoals deze in de vorige
paragraaf is beschreven.
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Om inzicht te krijgen in de mogelijke (kwantitatieve) effecten op aangewezen vogels,
worden de aantallen  vogels in de huidige situatie op basis van de meest recente
beschikbare informatie uit 2016 vergeleken met de situatie in 2000/2001 (tabel 2.5). Bij de
interpretatie van de aantallen moet er wel rekening mee worden gehouden dat het
graslandareaal ongeveer de helft van het huidige areaal was. Een hoger aantal in 2001 ten
opzichte van 2016 zou er dus op kunnen wijzen dat een reductie van het aantal grote
grazers tot een aantal van 1500 een positief effect (‘aantal in 2001 t.o.v. 2016’ in tabel 2.5:
‘>’) op de aantallen van de betreffende soort zou kunnen hebben, onafhankelijk van de
landelijke trends voor die soort. Daarnaast is in tabel 2.5 ook weergegeven waar deze
aantallen in 2001, en dus naar verwachting bij een begrazingsdruk van 1500 grote grazers,
staan ten opzichte van het doel voor draagkracht van het gebied conform het Natura 2000-
aanwijzingsbesluit (‘aantal in 2001 t.o.v. doel’).


Tabel 2.5 Aantallen per soort broedvogels en niet-broedvogel waarvoor het gebied
Oostvaardersplassen is aangewezen. Ook is aangegeven of de aantallen in 2001,
toen er 1500 grote grazers waren, hoger (>) of lager (<) zijn ten opzicht van de
aantallen in 2016 en ten opzichte van het doel voor draagkracht


Code Soort Doel voor draagkracht
Aantal
vogels


Aantal
paren


Aantal in
2016


Aantal in
2001


Aantal in
2001 t.o.v. 2016


Aantal in
2001 t.o.v. doel


Broedvogels
A004 Dodaars 140 4 217* > >
A017 Aalscholver 8000 (r)  1899 4975 > <
A021 Roerdomp 40 11 42 > >
A022 Woudaapje 3 0 1 > <
A026 Kleine


Zilverreiger
20 0 3 > <


A027 Grote
Zilverreiger


40 240 15 < <


A034 Lepelaar 160 72 162 > >
A081 Bruine


Kiekendief
40 64 42* < >


A082 Blauwe
Kiekendief


4 0 5 > >


A119 Porseleinhoen 40 26 16* < <
A272 Blauwborst 190 302 147* > <
A292 Snor 680 360 703* > >
A295 Rietzanger 790 132 967* > >
A298 Grote karekiet 3 0 3 > =
Niet broedvogels
A027 Grote


Zilverreiger
30 (sg) 115 21 < <


A034 Lepelaar 110 (sg) 31 144 > >
A038 Wilde Zwaan  20 (sg) 5 11 > <
A041 Kolgans 600 (sg) 107 2054 > >
A043 Grauwe Gans  4200 (sg) 4848 5260 > >
A045 Brandgans 1800 (sg) 3197 2337 < >
A048 Bergeend 90 (sg) 84 68 < <
A050 Smient 2100 (sg) 2283 1401 < <
A051 Krakeend 480 (sg) 134 410 > <
A052 Wintertaling  1300 (sg) 2440 1704 < >
A054 Pijlstaart 80 (sg) 149 181 > >
A056 Slobeend 1900 (sg) 886 2410 > >
A059 Tafeleend 11900


(sm)
9995 17490 > >


A061 Kuifeend 10200
(sm)


18300 21090 > >


A068 Nonnetje 280 (sm) 69 64 < <
A075 Zeearend 5 2 < ?
A132 Kluut 100 (sg) 12 0 < <
A151 Kemphaan 210 (sm) 1 150 > <
A156 Grutto 90 (sg) 21 40 > <
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Om de effecten op doelsoorten te kunnen bepalen, is het van belang om een inschatting te
kunnen maken van de vegetatie-ontwikkeling. Deze ontwikkelingen liggen in het verlengde,
zoals beschreven in de vorige paragraaf. De begrazingsdruk is weliswaar iets hoger dan het
initiële bestand van 1100 grazers, maar nog steeds een sterke reductie ten opzichte van de
huidige situatie. De ontwikkelingen in de vegetatie zullen minder snel zijn dan initieel het
geval zal zijn maar omdat het om ontwikkelingen over de langere termijn gaat, zullen de
uiteindelijke veranderingen groter zijn. De verwachting is dat delen van het gebied verder
zullen verruigen en dat er opslag van struiken en bomen kan ontstaan. Door een iets
grotere begrazingsdruk dan initieel, is er een scherpere grens tussen het kort-gegraasde
grasland en de ruigere vegetatie door selectief begrazingsgedrag te verwachten.


Omdat de te verwachten vegetatie-ontwikkelingen in het verlengde liggen van de reductie
van 1100 grazers, zal dit ook gelden voor de effecten op de doelsoorten (zie voorgaande
paragraaf). In het kader van de Voortoets zijn hierbij vooral de soorten van belang waarop
een negatief effect kan worden verwacht.


Ganzen, wilde zwaan en smient
De ontwikkelingen in de vegetatie kunnen leiden tot aan afname aan geschikt foerageer-
gebied van de brandgans, de kolgans en de smient. Het aantal brandganzen was in 2001
hoger dan in 1998 en lag toen al boven het instandhoudingsdoel. De verwachting in dit
kader is dat er geen significante effecten op deze soort aan de orde zijn.


Het aantal kolganzen was in 2001 hoger dan in 1998 en eveneens boven het doelaantal.
Blijkbaar heeft de kolgans in eerste instantie geprofiteerd van een hogere begrazingsdruk,
waarbij de concurrentie met de brandgans nog niet zo hoog was dan in latere jaren. Zoals in
de vorige paragraaf al is beschreven, wordt in de OVP het aantal kolganzen niet zozeer
bepaald door de begrazingsdruk maar door het verleggen van het foerageergebied naar
Friesland en door de sterke toename van de brandgans. In dit kader zijn er geen effecten te
verwachten op het aantal brandganzen als gevolg van de verlaging van de begrazingsdruk.
Hiermee zal er geen sprake zijn van significante effecten in relatie tot de
instandhoudingsdoelen.


Voor de smient zijn vergelijkbare ontwikkelingen te zien als voor de kolgans, met het
verschil dat het aantal smienten in 2001 ook al onder het doelaantal lagen. Ook voor deze
soort is er geen duidelijke relatie tussen de aantallen en de begrazingsdruk. In dit kader zijn
er geen effecten op de aantallen smienten te verwachten en zal er in geen sprake zijn van
effecten in relatie tot de instandhoudingsdoelen.


Aangezien het aantal van de wilde zwaan vooral beïnvloed worden door externe factoren en
de soort ook in het moerasgebied kan foerageren, zijn significante effecten op deze soorten
op voorhand uit te sluiten.


Eenden
Voor eenden die op open water foerageren, zijn geen negatieve effecten te verwachten
door de reductie van het aantal grazers. Door ontwikkeling van de moerasvegetatie
verandert de geschiktheid van het grazige gebied voor de krakeend mogelijk. Aangezien de
aantallen in 2001 rond het instandhoudingsdoel lagen, lijkt het er op dat de soort profiteert
van een lagere begrazingsdruk. In dit kader zijn er geen significante effecten te verwachten.
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Steltlopers
Door de ontwikkeling van de moerasvegetatie rondom de plassen neemt de geschiktheid
voor steltlopers mogelijk af. Het aantal grote zilverreigers lag in 2001 onder het instand-
houdingsdoel. Het aantal is met de toename van de begrazing toegenomen, maar dit is
mede het gevolg van de sterke toename in de landelijke aantallen die nu boven het
doelaantal liggen. De reductie kan leiden tot afname van de aantallen maar dit zal er naar
verwachting niet toe leiden dat de doelaantallen niet meer worden gehaald, gezien het feit
dat de soort ook in het moerasgebied kan foerageren. Significante effecten zijn voor deze
soort niet aan de orde.


Het aantal lepelaars lag in 2001 boven het instandhoudingsdoel en is met de toename van
de begrazing afgenomen tot onder het doelaantal. Dit is echter vooral het gevolg als een
vermindering van de beschikbaarheid aan vis door het ontbreken van
migratiemogelijkheden (Beheerplan N2000).


De ontwikkeling van de moerasvegetatie als gevolg van de reductie kan enerzijds leiden tot
vermindering van de geschiktheid van het foerageergebied, maar anderzijds zal de
vegetatieontwikkeling meer dekking geven. Omdat de beschikbaarheid aan vis limiterend is
voor het aantal lepelaars, zal de reductie van de grazers niet leiden tot significante effecten
op de soort.


De kluut was in 2001 afwezig in het gebied. De ontwikkeling van de moerasvegetatie kan
het foerageergebied voor deze soort in het grazige gebied minder geschikt maken. De soort
lijkt echter, gezien de afname in aantallen, niet geprofiteerd te hebben van een toename van
de begrazingsdruk. De afname in aantallen lijkt met name het gevolg van externe factoren
die hebben geleid tot een landelijke afname van de soort (Beheerplan N2000). Omdat de
afname al plaatsvond voordat er sprake was van een hoge begrazingsdruk, is het niet
waarschijnlijk dat deze afname een relatie heeft met de begrazingsdruk. In dit kader zijn
geen effecten van de reductie te verwachten en is er in dit kader geen sprake van
significantie in relatie tot de instandhoudingsdoelen.


De effecten van de reductie van de begrazing op de grutto en de kemphaan zijn afhankelijk
van het aanbod van geschikte grasvegetatie. De ontwikkeling van kruidenrijk grasland door
de reductie is gunstig voor deze soorten. Door verdergaande verruiging neemt de geschikt-
heid echter wel weer af. In 2001 lagen de aantallen onder het instandhoudingsdoel maar
wel in de orde van grootte van de huidige aantallen, waardoor er geen directe relatie lijkt te
zijn met de begrazingsdruk. In dit kader zijn er geen negatieve effecten te verwachten op
deze soorten en significante effecten niet aan de orde.


Zeearend
Omdat er voor de zeearend geen negatieve effecten te verwachten zijn, zijn significante
effecten op de soort uit te sluiten.


Broedvogels
Door de toename van de moerasbegroeiing als gevolg van de reductie is ook de
verwachting dat de effecten op de moerasbroedvogels positief zullen zijn. Voor de meeste
broedvogels lagen de aantallen in 2001 ook hoger dan in de huidige situatie. Significante
effecten zijn in dit kader uit te sluiten. Hoewel het aantal voor bruine kiekendief in 2001 lager
lag dan in 2016, voldeed het aantal van zowel blauwe als bruine kiekendief in 2001 aan de
instandhoudingsdoelen en zijn er voor met name de bruine kiekendief voldoende
uitwijkmogelijkheden binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied
Oostvaardersplassen. Significante effecten zijn dus ook voor de kiekendieven uit te sluiten.
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2.7 Conclusies


Effecten afschot
Het afschot leidt niet tot significante verstoring van aangewezen vogelsoorten. Verstoring
van broedvogels is op voorhand uitgesloten, aangezien het afschot buiten het broedseizoen
plaatsvindt. Door gebruik te maken van dempers, wordt de reikwijdte van de verstoring van
niet-broedvogels sterk beperkt. Daar komt bij dat de intensivering van het afschot beperkt
en tijdelijk is (binnen een jaar en alleen in vroege ochtend en avond, beperkt aantal
schoten) en lokaal. Er blijft daarom voor alle soorten voldoende tijd en ongestoord gebied
aanwezig om de foerageren of te rusten. Gevolgen voor de haalbaarheid van de instand-
houdingsdoelen is uitgesloten.


Effecten reset tot 1100 grazers
Significante effecten van de reset tot 1100 grazers zijn niet aan de orde. De brandgans is de
enige soort die duidelijk geprofiteerd heeft van een toename van het aantal grazers van
1100 in het jaar 1998 tot de huidige aantallen. Het aantal van deze soort ligt echter dermate
ver boven de instandhoudingdoelstelling dat de haalbaarheid van dit doel niet in het geding
is.


Voor soorten waarvan de aantallen onder het instandhoudingsdoel liggen, is er geen
duidelijke relatie tussen de aantalsontwikkelingen en de begrazingsdruk. In dit kader zijn er
ook op deze soorten geen significante effecten te verwachten. Daar komt bij dat de afname
tot 1100 grazers tijdelijk is. Binnen twee jaar zal de verandering in de vegetatie en het effect
daarvan op de kwaliteit van het foerageergebied beperkt zijn. Gevolgen voor de haalbaar-
heid van de instandhoudingsdoelen worden in dit kader uitgesloten.


Effect van handhaving van het doelaantal van 1500 grazers
Significante effecten van de handhaving op 1500 grazers lijken op voorhand niet aan de
orde. Deze begrazingsdruk staat niet in de weg van de haalbaarheid van de instand-
houdingsdoelstellingen. Ook hier geldt dat de brandgans de enige soort is waarvoor
aannemelijk is dat het aantal zal dalen. De populatie zal echter boven de instandhoudings-
doelstelling blijven.


Omdat niet geheel voorspelbaar is hoe de vegetatie zich zal ontwikkelen, is het van belang
om de effecten van de beoogde begrazingsdruk op de vegetatie en de doelsoorten te blijven
monitoren. Indien er alsnog ongewenste effecten optreden, dan kunnen deze effecten
worden voorkomen of verminderd door aanpassing van de begrazingsdruk. Hiermee
kunnen de eventueel resterende onzekerheden over mogelijke significante effecten worden
weggenomen.


3 Soortenbeschermingstoets


In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de Wet
natuurbescherming worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd waaraan
verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:


Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.)
lid 1)  Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van


soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
lid 2)  Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in


het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
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lid 3) Het is worden verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en
deze onder zich te hebben;


lid 4)  Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
lid 5)  Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van


wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.


Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.)
lid 1)  Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,


onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het
Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen;


lid 2)  Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
lid 3)  Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk


te vernielen of te rapen;
lid 4)  Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in


het eerste lid te beschadigen of te vernielen;
lid 5)  Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de


Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.


Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
lid 1)  Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:


· onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen,
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel a,
bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;


· onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of


· onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel b, bij
deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.


Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt een vergelijkbaar stelsel van verbods-
bepalingen als in de Flora- en faunawet het geval is. Dat betekent dat voortplantings-
plaatsen en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet
opzettelijk verstoord of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde
soorten niet opzettelijk mogen worden gedood of verwond.


Voor Andere beschermde soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief
functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen
worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden
gedood of verwond. Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring zijn niet van
toepassing op deze soorten. Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het
bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen
deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet
natuurbescherming.


Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en de voorgenomen activiteiten strijdig zijn
met de bepalingen in de nieuwe wet dient ontheffing te worden aangevraagd. Deze kan
alleen worden verleend indien de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is.
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Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de
gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide
categorie soorten te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op
de nieuw wet. Er is dan geen ontheffing nodig.


3.1 Methode


Inventarisatie
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende
beschermde soorten in het plangebied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek
en habitatgeschiktheidsbeoordeling met als doel een overzicht te verkrijgen van de
beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het
plangebied en omgeving. Hierbij is alleen gekeken naar het grazige deel van het gebied
Oostvaardersplassen waar de reset van de grote grazers zal plaatsvinden en is het
voorkomen van beschermde soorten gecontroleerd in de Nationale Databank Flora en
Fauna (NDFF). Hierbij zijn waarnemingen tot vijf jaar oud gebruikt om uitspraken te kunnen
doen over aanwezigheid en zijn waarnemingen tot tien jaar oud gebruikt om inzicht te geven
in potentieel leefgebied voor de soorten.
Het onderzoek beperkt zich tot op grond van de Wet natuurbescherming beschermde
planten- en diersoorten. Niet-beschermde Rode lijstsoorten die in het plangebied (kunnen)
voorkomen, zoals diverse soorten paddenstoelen en vaatplanten, worden niet in het
onderzoek betrokken, omdat deze soorten geen deel uitmaken van de Wet
natuurbescherming.


Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Op basis van de inventarisatie is een analyse gemaakt in hoeverre de te verwachten
soort(groepen)en en/of het geschikte biotoop beïnvloed kunnen worden door de activiteiten
rondom de reset van de grote grazers. In relatie tot het overtreden van de verbods-
bepalingen zijn alleen de afschotactiviteiten relevant. Mogelijke indirecte veranderingen in
de kwaliteit van het leefgebied van soorten als gevolg van de reset van grazers leiden niet
tot overtreding van verbodsbepalingen, aangezien deze zich beperken tot de directe
effecten van activiteiten. Deze effecten worden voor de volledigheid wel meegenomen,
maar zijn in het kader van Wet natuurbescherming niet ontheffingsplichtig. Op basis van
deze analyse wordt geconcludeerd voor welke soort(groepen) er nader (veld)onderzoek en
eventueel ontheffingsplicht in kader van Wet natuurbescherming van toepassing is.


3.2 Voorkomende biotopen
In het grazige gebied wat grofweg het zuidelijk en zuidoostelijk gedeelte van de OVP
beslaat, zijn een aantal biotopen te onderscheiden. Deze worden hieronder besproken.
Voor het gehele gebied geldt dat enig reliëf nagenoeg afwezig is. Ook kunstwerken of
gebouwen zijn niet aanwezig. Struweel of bos is nauwelijks nog aanwezig.


Korte, grazige vegetaties vormen het grootste deel van het grazige gebied. Vanwege de
kleibodem zijn deze graslanden hoogproductief. Hier vindt de begrazing plaats door de
verschillende grazers. Hierdoor is er nauwelijks verjonging of vestiging van houtige
gewassen, welke nagenoeg verdwenen zijn in de loop van de jaren door de toenemende
begrazing.
In graslanden met een hoger grondwaterpeil zijn rietruigten te vinden. Deze zijn beperkt
aanwezig en door begrazing breiden deze moeilijk uit. In het westelijk deel zijn zeer beperkt
natte ruigten aanwezig. Ook zijn er gedeelten met (land)riet.
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Bij de eerste fasen van ontginning van de polder zijn vroeger sloten en greppels gegraven.
Met name in het oostelijke gedeelte van het grazig gebied liggen percelen met veel
greppels. Door inklinking na drooglegging ligt het grazig gebied lager dan het moeras-
gebied. De graslanden in de lager gelegen gebieden staan met name in de winterperiode
onder water. Daarnaast zijn er verschillende ondiepe plassen aangelegd, welke niet in
verbinding staan met andere wateren. Deze zijn aangelegd op de overgang van de
moeraszone naar de randzone met graslanden. Verschillende poelen met eilandjes zijn
aangelegd in het proefgebied De Waterlanden. Open water komt met name voor in het
westelijk en oostelijke gedeelte van het grazige gebied. Door begrazing wordt voorkomen
dat deze dichtgroeien.


3.3 Planten


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Er zijn in de NDFF geen waarnemingen uit de afgelopen tien jaar binnen het plangebied
bekend van plantensoorten die in het kader van de Wet natuurbescherming beschermd zijn.
Net buiten de Oostvaardersplassen in Almere is recentelijk Wilde ridderspoor Consolida
regalis aangetroffen (soort van artikel 3.10). Vanwege de intensieve begrazing en het
ontbreken van specifieke habitatkenmerken voor deze en andere beschermde planten-
soorten (bijvoorbeeld vochtig schrale en voedselarme tot matige voedselarme of kalkrijke
bodems), worden groeiplaatsen van beschermde plantensoorten niet verwacht binnen het
grazige deel van de Oostvaardersplassen.


Analyse en toetsing van mogelijk effecten


Overtreding verbodsbepalingen
Activiteiten als gevolg van de afschot die tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de
Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde plantensoorten kunnen leiden, zijn
het met auto’s door het terrein rijden waarbij beschermde planten vernield kunnen worden.
Er komen echter geen (geschikte standplaatsen van) beschermde plantensoorten voor in
het grazige deel. Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming ten
aanzien van beschermde plantensoorten kan derhalve worden uitgesloten. Voor
beschermde plantensoorten is er voor het voorgenomen afschieten geen nader onderzoek
of ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.


Ontwikkeling standplaats
Door de reset van grazers kan de vegetatie zich verder ontwikkelen dan voorheen en
kunnen zich mogelijk nieuwe beschermde plantensoorten van grasland en ruigte gaan
vestigen.


3.4 Vleermuizen


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Er zijn in de NDFF waarnemingen van laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en gewone dwergvleermuis binnen
het plangebied bekend uit de afgelopen vijf jaar. De tweekleurige vleermuis is landelijk een
erg zeldzame soort, watervleermuis is een soort van water- en bosrijk landschap en is in de
Flevopolder zeldzaam. De verspreiding van de soorten over de Oostvaardersplassen is te
relateren aan hun foerageerstrategie. De meervleermuis is vrijwel alleen waargenomen
boven het open water in het moerasgebied langs de Markermeerkust. Laatvlieger is
uitsluitend boven land waargenomen, met name in het grazige gedeelte van het gebied. De
overige soorten zijn landelijk algemeen en werden verspreid over de gehele
Oostvaardersplassen aangetroffen (Limpens et al. 2016).
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Binnen het begrazingsgebied zijn geen beschikte bomen of gebouwen aanwezig waarin
zich voortplantingsverblijven of rustplaatsen kunnen bevinden. In de directe omgeving zijn
wel potentieel geschikte bomen aanwezig  al lijken deze vanwege hun beperkte ouderdom
en omvang slechts marginaal geschikt.


Vleermuizen kunnen wel foerageren in het grazige deel, waarbij de verwachting is dat met
name de wat meer beschutte plekken langs (struweel)randen en het open water gebruikt
zullen worden. Gezien de openheid van het begrazingsgebied wordt de aanwezigheid van
vliegroutes in grote delen van het grazige terrein onwaarschijnlijk geacht, met uitzondering
van de bos- of struweelranden en de grotere watergangen.
Dit deel van de Oostvaardersplassen kan dus onderdeel uitmaken van de functionele leef-
omgeving van vleermuizen. Dit is het geval wanneer een kolonie in bijvoorbeeld Almere
foerageert in het gebied.


Analyse en toetsing van mogelijke effecten


Overtreding verbodsbepalingen
Door de voorgenomen reset van grote grazers wordt geen opgaande begroeiing (waaronder
bomen) aangetast. Er is derhalve geen sprake van mogelijke vernietiging van
voortplantings- en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving waaronder foerageer-
gebieden) van de vleermuizen.


De bomen met mogelijke verblijfplaatsen bevinden zich voor het overgrote deel langs de
randen van het grazige deel. Binnen het grazige deel zullen de waarnemingen derhalve
vrijwel altijd foeragerende of passerende vleermuizen betreffen.


Omdat echolocatie de belangrijkste manier van waarnemen voor vleermuizen is, mag
aangenomen worden dat vleermuizen gevoelig zijn voor geluid. Dit betreft echter met name
hoogfrequent geluid. Waarnemingen van bijvoorbeeld gewone dwergvleermuizen bij luid-
ruchtige locaties doet vermoeden dat zij relatief ongevoelig zijn voor andere, niet-hoog-
frequente geluiden. Enkele onderzoeken hebben wel laten zien dat geluidsverstoring het
uitvlieggedrag van watervleermuizen kan beïnvloeden. Verblijfplaatsen worden echter niet
binnen het plangebied aanwezig geacht en is derhalve geen sprake van verstoring hiervan.
Vleermuizen die ook passief (zonder echolocatie) foerageren, zoals grootoorvleermuizen,
bechsteins vleermuis en vale vleermuis, luisteren naar geluid van insecten en kunnen ook in
hun jachtgedrag door geluid worden verstoord (zoogdiervereniging.nl). Dergelijke verstoring
bestaat echter met name uit langdurig geluid, zoals verkeersgeluid, en in veel mindere mate
uit piek geluidsverstoring, zoals dat bij afschot speelt. Bovendien zijn deze soorten
vleermuizen aanwezig.


Omdat opgaande beplanting vrijwel ontbreekt, zal het foerageren beperkt zijn tot het open
water en de insectenrijke vegetaties waaronder de moerassen en ruigtevegetaties. Boven
de graslanden wordt naar verwachting vooral in de beschutte randzones gefoerageerd.


Het voorgenomen afschot van edelherten vindt in de vroege ochtend en tot in de avond
plaats en daarmee binnen de periode waarin vleermuizen actief zijn. Hoewel er geen sprake
is van doden of verwonden van de vleermuizen, zou het afschot en de daarmee gepaard
gaande activiteiten mogelijk verstoring van de foeragerende vleermuizen veroorzaken.
Omdat deze verstoring naar verwachting beperkt, lokaal en tijdelijk is en plaatsvindt in de
uitersten van de actieve perioden van de vleermuizen, zullen de afschotactiviteiten niet
leiden tot verstoring waarbij de dieren het foerageergebied zullen verlaten waardoor
voedselvoorziening voor een eventuele kolonie in gevaar komt. Het overgrote deel van de
nacht kan ongestoord gefoerageerd worden.
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Voor het afschot zullen per nacht enkele schoten worden gelost, waarbij de kans erg klein is
dat de vleermuis zich op een dergelijk korte afstand bevindt dat het fysiek last kan hebben
van de geluidsdruk.
Daarnaast vindt het afschot grotendeels in de winterperiode plaats wanneer de vleermuizen
in winterrust zijn en zich niet binnen het gebied bevinden.


Gezien het bovenstaande, kan overtreding van de verbodsbepalingen worden uitgesloten
voor wat betreft het doden of verstoren van vleermuizen of hun voortplantings- of rust-
plaatsen en de functionele leefomgeving hiervan. Nader onderzoek of de aanvraag van een
ontheffing van de Wet natuurbescherming voor vleermuizen is niet noodzakelijk.


Effecten op het leefgebied
De reductie van het aantal grazers zal er toe leiden dat zich in delen van het gebied een
hogere grasvegetatie of ruigte ontwikkelt, mogelijk op termijn met lokale opslag van bomen.
Ook zullen oevers van plassen en watergangen meer begroeid raken. Dit zal leiden tot een
toename van insecten en hiermee toename van foerageermogelijkheden voor vleermuizen.
De reductie zal hiermee op de langere termijn naar verwachting leiden tot positieve effecten
op de vleermuispopulaties die van het gebied gebruikmaken.


3.5 Overige zoogdieren


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Er zijn in de NDFF waarnemingen bekend van de bever en otter uit de afgelopen vijf jaar.
Otters zijn dieren die met name in de directe omgeving van open water leven. Hun leef-
gebied bevindt zich langs oevers en in moerasgebied. (Voortplantings)verblijfplaatsen
maken ze met name in oevertaluds.


In de Oostvaardersplassen zijn de waarnemingen van otters en sporen ervan voornamelijk
gedaan in het moerasgebied en langs watergangen aan de uiterste randen van het grazige
gebied. Dit betreft de rand van het moerasgebied evenals de Lage Vaart, die zuidoostelijk
langs het grazige gebied loopt. Binnen het begrazingsgebied kan verwacht worden dat de
soort aanwezig kan zijn in zijtakken van grotere watergangen die rond het gebied liggen. Dit
vormt echter marginaal geschikt leefgebied en zal naar verwachting geen belangrijk deel
uitmaken van het leefgebied. Het is niet uit te sluiten dat er zich dagverblijfplaatsen
bevinden in oevers binnen het begrazingsgebied, maar de oevers van meer begroeide
watergangen buiten dit gebied en in het moerasgebied zijn meer geschikt hiervoor.
Bevers zijn, verspreid over het hele gebied, waargenomen en dan met name bij water-
gangen in delen van het gebied waar wat meer begroeiing aanwezig is. Holen en burchten
maken ze in oeverzones waar voldoende beschutting is. Binnen het grazige gebied zijn
dergelijk plekken niet aanwezig, het moerasgebied is veel meer geschikt als leefgebied voor
bevers.
Het is niet uit te sluiten dat het grazig deel van de Oostvaarderplassen deel uitmaakt van
leefgebied van bever of otter. Gezien de voorkeursbiotoop van beide soorten en de huidige
bekende verspreiding, kan wel gesteld worden dat het grazige gebied marginaal leefgebied
vormt voor beide soorten.


Binnen het grazige gebied zijn in beschikbare bronnen ook geen waarnemingen van andere
beschermde, niet-vrijgestelde overige zoogdierensoorten bekend. In de NDFF zijn
waarnemingen opgenomen van boommarter en eekhoorn aan de rand van het grazig
gebied en de directe omgeving ervan. De waarnemingen beperken zich echter tot de
gedeelten van het gebied met meer opgaande beplanting, wat ook overeenkomt met hun
leefgebied. Het is niet uit te sluiten dat deze een enkele keer binnen het grazige gebied
voorkomen, maar dit gebied vormt geen belangrijk leefgebied. Dit geldt ook voor eventuele
verblijfplaatsen die in uitzonderlijke gevallen aanwezig kunnen zijn.







32 (38)


Van de das is een enkele waarneming bekend van een doodgereden exemplaar op de
Oostvaardersdijk. Andere waarnemingen zijn niet bekend uit Oostvaardersplassen en
omgeving. In Flevopolder is dit een schaarse soort, waarvoor het grazige gebied in de
Oostvaardersplassen geen geschikt leefgebied vormt.


Van noordse woelmuis zijn geen waarnemingen bekend in de NDFF voor provincie
Flevoland. Noordse woelmuizen leven in hoge vegetaties. Bij aanwezigheid van
concurrerende woelmuizen waaronder veldmuis, beperkt het leefgebied zich tot de natte
gedeelten. Het grazige gebied van de Oostvaardersplassen waar veldmuizen leven, is dan
ook geen geschikt leefgebied. Ook voor andere beschermde soorten, waaronder
waterspitsmuis, geldt dat ze in de regio niet voorkomen en dat het grazige gebied eveneens
geen geschikt leefgebied vormt.


Wel vormt het plangebied geschikt biotoop voor een aantal vrijgestelde beschermde
soorten, namelijk bunzing, egel, haas, hermelijn, vos, wezel en verschillende algemene
muizensoorten. Met name veldmuis komt naar verwachting algemeen voor in het grazige
deel.


Analyse en toetsing van mogelijke effecten


Overtreding verbodsbepalingen
Gezien de mogelijke aanwezigheid van rust- en voortplantingsplaatsen van otter en bever
op de locaties nabij de nattere delen in het grazige deel waar de voorgenomen reset van de
grote grazers plaats zal vinden, kan er sprake van verstoring zijn van deze voortplantings-
en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving).


Van mei tot en met augustus worden jonge bevers grootgebracht in de burchten, maar
buiten deze periode zijn de burchten in gebruik als rustplaats. Daarnaast hebben bevers
ook andere dagrustplaatsen. Het aantal dagrustplaatsen dat bevers gebruiken, is beperkt.
Verstoring ervan kan derhalve een grote invloed hebben op de populatie. Van bever is
bekend dat ze eenvoudig verstoord worden door recreatie wat nieuwe vestigingen kan
belemmeren. De staat van instandhouding van de bever is in Nederland nog matig
ongunstig, hoewel het aantal de laatste jaren sterk toeneemt (Compendium voor de
Leefomgeving, http://www.clo.nl/indicatoren/nl1555-zoogdieren-van-de-habitatrichtlijn-, d.d.
31/07/2018). De bever komt echter voornamelijk voor in het moerasgedeelte van het gebied
en de omringende watergangen. Leefgebied is in de regel tot circa 20 meter op het land. De
dieren zullen zich slechts incidenteel op de open graslanden bevinden. Bij verstoring zullen
ze zich terugtrekken in het moerasgebied. Incidentele verstoring van burchten die mogelijk
aanwezig zijn in de randzones, is niet uitgesloten. Bij plotselinge verstoringen nabij burchten
kunnen de burchten tijdelijk worden verlaten (BIJ12, 2017). Omdat dit niet zal leiden tot
verlies aan functionaliteit van de burchten, is nader onderzoek of een ontheffing in het kader
van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk zijn.


Ook de otter is gevoelig voor verstoring, met name in rustige natuurgebieden. Vooral jonge
otters kunnen verstoord worden door menselijke activiteiten. Hoewel otters het hele jaar
door jongen krijgen, is er een piek van geboorten in de zomer en de herfst. Ten tijde van de
afschot zijn er dus mogelijk jonge otters in het gebied aanwezig, waarbij de jongen in de
winter gevoelig zijn als ze vanwege verstoring op zoek moeten naar voedselrijk open water.
Bovendien zijn de jongen gedurende de eerste twee maanden gebonden aan het nest en
erg kwetsbaar voor verstoring. Hoewel de populatie van otters in Nederland groeit, is de
staat van instandhouding nog steeds zeer ongunstig (Compendium voor de Leefomgeving,
http://www.clo.nl/indicatoren/nl1555-zoogdieren-van-de-habitatrichtlijn-, d.d. 31/07/2018).
Hoewel de otter voornamelijk voorkomt in het moerasgedeelte, is hij ook aanwezig langs de
randen van het grazige deel (met name in het noordoostelijk deel).







33 (38)


De afschotactiviteiten in het grazige deel kunnen daar dus een verstorende werking hebben.
Bij verstoring zullen de dieren wegvluchten. Omdat het om incidentele verstoring zal gaan,
zal dit niet leiden tot verlies van de functionaliteit van verblijfplaatsen. In dit kader is nader
onderzoek of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.


Er zijn in de NDFF ook waarnemingen van de boommarter in het grazig deel van de
Oostvaardersplassen bekend. Deze zijn echter beperkt tot de randen in het noordoosten
van het grazige deel waar er relatief veel schuilmogelijkheden in de vegetatie aanwezig zijn
en waar nog bomen aanwezig zijn. Het leefgebied bestaat echter uit een bosachtige
omgeving waar ook de voortplanting plaatsvindt. Incidentele verstoring zal dan ook niet
leiden tot verlies van de functionaliteit van verblijfplaatsen. Er is voor de boommarter dan
ook geen sprake van overtreding van de verbodsbepaling in het kader van de Wet
natuurbescherming. In dit kader is nader onderzoek of een ontheffing in het kader van de
Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.


Beïnvloeding leefgebied
Reductie van het aantal grazers zal door toename van beschutting in ruigtes leiden tot een
grotere diversiteit en aantallen kleine zoogdieren, waaronder marterachtigen en muizen.


3.6 Vogels


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
De voorgenomen afschot van grote grazers vindt plaats buiten het broedseizoen.
Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van de
broedvogels in het kader van de voorgenomen afschot kan derhalve worden uitgesloten. In
het studiegebied foerageren en rusten echter ook diverse niet-broedvogels (zie tabel 2.3).


Analyse en toetsing van mogelijke effecten


Overtreding van verbodsbepalingen
Het voorgenomen afschot van grote grazers leidt niet tot vernietiging van rustplaatsen van
niet-broedvogels of van het doden of verwonden van individuen van deze soorten. Wel kan
er sprake zijn van verstoring van foeragerende of rustende vogels, wat door vluchtgedrag
kan leiden tot een hogere energieverbruik en slechtere conditie. Indirect kan dit dus
doorwerken op de populatie.
In het grazig gebied gaat het met name om grasetende watervogels, zoals grauwe gans of
overwinterende vogels, waaronder de zeearend. Voor deze soorten geldt dat er voldoende
uitwijkmogelijkheden binnen of buiten de begrenzing van het gebied zullen zijn, zodat er
geen sprake is van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de soorten.
Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van niet-
broedvogels kan in dit kader derhalve worden uitgesloten. De verandering van het
functionele leefgebied die de verminderde begrazing met zich mee zal brengen, zou de
aantallen niet-broedvogels kunnen beïnvloeden maar zal niet leiden tot de vernietiging van
geschikt leefgebied; er zal voor de niet-broedvogels voldoende leefgebied overblijven. Voor
de op grond van de Wet natuurbescherming beschermde vogels is er voor de voorgenomen
reset geen nader onderzoek of ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.


Beïnvloeding leefgebied
De reductie van het aantal grote grazers zal er naar verwachting toe leiden dat de kwaliteit
van het foerageergebied van ganzen en steltlopers kan verminderen, omdat de grazige
vegetaties minder kort gehouden zullen worden en kunnen verruigen en de oeverzones van
ondiepe plassen meer begroeid zullen raken. Voor moerasvogels is daarentegen een
positief effect te verwachten.
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3.7 Amfibieën en reptielen


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Er zijn in de NDFF waarnemingen van beschermde amfibieën en reptielen bekend. Het gaat
daarbij om de ringslang en rugstreeppad. Rugstreeppad komt buiten de
Oostvaardersplassen voor op de grens met Lelystad rond ´t Bovenwater. Binnen het
begrazingsgebied zijn recente waarnemingen bekend van een zandig, recent vergraven
terrein nabij de Praambult. Dergelijke pioniermilieus vormen geschikt voortplantingsbiotoop
voor rugstreeppad. Overwinteren doen ze op hogere, drooggelegen delen. De spoordijk zou
hiertoe dienst kunnen doen. Zwervende dieren kunnen overal in het gebied worden
aangetroffen. Verschillende ondiepe geïsoleerde poelen zijn geschikt als voortplantings-
water.


De kern van de populatie ringslangen in de Oostvaardersplassen bevindt zich in het
oostelijk gelegen Oostvaardersveld dat grenst aan het grazige gebied en hiervan wordt
afgesneden door de spoorlijn. De spoordijk doet mogelijk dienst als droog overwinterings-
gebied. Dit geldt ook voor de ringslangen in het zuidelijk van het grazige gebied gelegen
Kotterbos. Beide gebieden zijn veel meer begroeid als het grazige gebied, waardoor er
beschutting en goede schuilmogelijkheden zijn die in het grazige gebied nagenoeg
ontbreken. Tot slot zijn waarnemingen van ringslang bekend van de uiterste westrand van
het grazige gebied, steeds nabij wat hogere vegetatie. Het overgrote deel van het grazige
gebied vormt geen geschikt leefgebied voor ringslang.


Verder komen er verschillende algemene, vrijgestelde amfibieënsoorten voor in het gebied.
Waarnemingen zijn met name gedaan in het uiterste oostelijke deel van het grazige gebied.
Hier is in de omgeving beschutting te vinden wat noodzakelijk is als langhabitat en
overwinteringsbiotoop. Het open grazige gebied biedt hiertoe nauwelijks mogelijkheden.
Deze soorten zijn in alle randzones en andere structuurrijke plekken met water te
verwachten.


Analyse en toetsing van mogelijke effecten


Overtreding verbodsbepalingen
Op de locaties waar de beschermde amfibieën en reptielen voorkomen in het grazig deel, is
de mogelijke relatie met het afschot van de grote grazers beperkt. Aangezien de
voorgenomen reset buiten de voortplantingsperiode van de amfibieën en reptielen plaats-
vindt, is een negatief effect ten gevolge van activiteiten van het afschot op het voorkomen
van voortplantingsplaatsen in het plangebied in deze periode uit te sluiten.
Waarnemingen van de rugstreeppad zijn alleen bekend aan de randen van de plassen rond
de Kitsweg ter hoogte van de Praambult aan de zuidkant van het grazig deel. Hier zijn
beperkte oevervegetaties en zandige gronden aanwezig. De soort overwintert in bosjes,
tussen takken of puin of ingegraven onder de grond. In natte gebieden zoeken ze vaak
hoogwatervrije plekken op, zoals (spoor)dijken en zand- en gronddepots. De rugstreeppad
verblijft vanaf oktober/november en dus grotendeels ten tijde van het afschot op de over-
winteringslocaties. Buiten de overwinteringsperiode is de rugstreeppad overdag ingegraven
nabij de voortplantingswateren en komt de soort pas na de zonsondergang naar de oever of
naar open vegetaties om te foerageren. De rugstreeppad is voor voortplanting gebonden
aan plassen en poelen, buiten voortplantingsperiode kunnen ze en dan vooral de jonge
dieren en volwassen vrouwtjes, over grote afstanden zwerven. Dit is hun strategie om
nieuwe voortplantingswateren te vinden, omdat hun voorkeur uitgaat naar ondiepe,
onbegroeide wateren die vaak maar tijdelijk beschikbaar zijn. In het grazige deel zal de
soort dus voor kunnen komen, zij het naar verwachting beperkt.
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Voortplantingswateren zijn naar verwachting beperkt en onregelmatig aanwezig in het
grazige gebied. De afschot zal hier geen invloed op hebben en dus niet leiden tot
overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.


De ringslang bevindt zich met name aan de randen van het grazig deel en hierbuiten. Ten
tijde van de afschot zijn de dieren vooral te vinden op beschutte rust- en overwinterings-
plaatsen, zoals gaten tussen boomwortels en in holen van muizen en konijnen, op hoger
gelegen droge terreindelen. Omdat de locaties van de waarnemingen van ringslangen
slechts zeer beperkt overlappen met de locaties waar afschot van grote grazers zal
plaatsvinden en omdat de ringslangen zich dan voornamelijk in schuilplaatsen buiten het
grazig gebied zullen bevinden, is overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet
natuurbescherming op voorhand uit te sluiten.


Beïnvloeding leefgebied
De toename in opgaande vegetatie door de verminderde begrazingsdruk zal met name het
leefgebied van de ringslang naar verwachting ten goede komen, omdat er meer schuil- en
foerageermogelijkheden zullen ontstaan. Voor de rugstreeppad kan de toenemende
begroeiing van oevers leiden tot vermindering van de geschiktheid van voortplantings-
wateren. De rugstreeppad heeft echter weinig nodig om zich voort te planten, ondiep open
water in bijvoorbeeld karresporen zijn al geschikt, waardoor er effecten op de voortplanting
van de rugstreeppad in het gebied zijn te verwachten.


3.8 Vissen


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Er zijn in de NDFF geen waarnemingen van beschermde vissen in het grazige gebied
bekend. Deze zijn ook niet te verwachten, gezien de beperkte kwaliteit van het open water.
De ondiepe plassen in het grazige gebied vallen daarbij in de zomer droog.


Analyse en toetsing van mogelijke effecten


Overtreding verbodsbepalingen
Activiteiten in het kader van de voorgenomen afschot van grote grazers vinden uitsluitend
op het land plaats en leiden daarbij niet tot verstoring van vissen, omdat vissen niet gevoelig
zijn voor verstoring boven water. Eventuele overtreding van de verbodsbepalingen uit de
Wet natuurbescherming ten aanzien van vissen kan derhalve worden uitgesloten. Voor op
grond van de Wet natuurbescherming beschermde vissen is er voor de voorgenomen
afschot geen nader onderzoek of ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.


Beïnvloeding leefgebied
Door de reductie zal er meer begroeiing ontstaan langs oevers van plassen. Hierdoor
nemen de voorplantingsplaatsen en schuilmogelijkheden voor (jonge) vis toe, wat een
positief effect zal hebben.


3.9 Ongewervelden


Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Op grond van de Wet natuurbescherming is een beperkt aantal soorten ongewervelden
beschermd en deze soorten komen overwegend voor in natuurgebieden waar ze gebonden
zijn aan specifieke biotopen (en waardplanten) in de vorm van bijvoorbeeld duinvegetaties,
schrale graslandvegetaties, heideterreinen of voedselarme vennen. In het grazige gebied,
zijn er in de NDFF geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden.
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De dagvlinders, grote vos en weerschijnvlinder komen buiten de begrenzing van het grazig
deel en/of de Oostvaardersplassen voor. Het grazig deel maakt geen onderdeel uit van hun
biotoop. De activiteiten van de afschot zullen niet op de locaties plaatsvinden waar deze
soorten voorkomen.


Analyse en toetsing van mogelijke effecten


Overtreding verbodsbepalingen
Er komen geen (geschikte leefgebieden van) beschermde ongewervelden voor op locaties
waar de voorgenomen reset plaats zal vinden. Overtreding van de verbodsbepalingen uit de
Wet natuurbescherming ten aanzien van de ongewervelden kan derhalve worden
uitgesloten.


Beïnvloeding leefgebied
De toename in vegetatieontwikkeling ten gevolge van de verminderde begrazing zal de
kwaliteit van de leefgebieden van ongewervelden ten goede komen. Er zullen meer
vegetaties onbegraasd blijven wat de overlevingskans van aanwezige rupsen van vlinders
vergroot. Daarnaast zal het aandeel kruiden toenemen wat het nectaraanbod vergroot waar
diverse ongewervelde van profiteren.


Tabel 3.1 Overzicht van beschermde soorten die in en nabij het plangebied aanwezig zijn of
in het plangebied verwacht kunnen worden


Soort aanwezigheid (mogelijke) functie grazig
gebied


effecten beschermingsregime1


vleermuizen
laatvlieger ja foerageergebied geen HR-IV, Wnb 3.5
meervleermuis ja foerageergebied geen HR-IV, Wnb 3.5
rosse vleermuis ja foerageergebied geen HR-IV, Wnb 3.5
watervleermuis mogelijk foerageergebied geen HR-IV, Wnb 3.5
ruige dwergvleermuis ja foerageergebied geen HR-IV, Wnb 3.5
tweekleurige vleermuis ja foerageergebied geen HR-IV, Wnb 3.5


grondgebonden zoogdieren
bever ja voortplantings-/leefgebied verstoring HR-IV, Wnb 3.5
otter ja voortplantings-/leefgebied verstoring HR-IV, Wnb 3.5
boommarter nee geen geen Wnb 3.10
eekhoorn nee geen geen Wnb 3.10
das nee geen geen Wnb 3.10
amfibieën en reptielen
rugstreeppad ja voortplantings-/leefgebied geen HR-IV, Wnb 3.5
ringslang ja voortplantings-/leefgebied geen Wnb 3.10
ongewervelden
grote vos nee geen geen Wnb 3.10
grote weerschijnvlinder nee geen geen Wnb 3.10
vrijgestelde soorten2


bunzing mogelijk leefgebied geen Wnb 3.10
egel mogelijk leefgebied geen Wnb 3.10
haas ja leefgebied geen Wnb 3.10
hermelijn ja leefgebied geen Wnb 3.10
vos ja leefgebied geen Wnb 3.10
wezel ja leefgebied geen Wnb 3.10
veldmuis ja leefgebied geen Wnb 3.10
bruine kikker ja leefgebied geen Wnb 3.10
gewone pad ja leefgebied geen Wnb 3.10
kleine watersalamander ja leefgebied geen Wnb 3.10
meerkikker ja leefgebied geen Wnb 3.10
bastaardkikker ja leefgebied geen Wnb 3.10


1 HR-IV: Habitatrichtlijn Bijlage IV, Wnb 3.5: beschermde soort conform artikel 3.5 Wet
natuurbescherming; Wnb 3.10: beschermde soort conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming.


2 Soorten als bedoeld in Artikel 5 van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland
2016.
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3.10 Conclusies soortenbeschermingstoets
In het kader van het voorgenomen afschot van grote grazers zal er geen sprake zijn van
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. In dit kader is geen
nader onderzoek of ontheffing noodzakelijk. De reductie van het aantal grote grazers zal
leiden tot een verbetering of uitbreiding van het leefgebied van beschermde planten,
vleermuizen, zoogdieren, moerasvogels, vissen, amfibieën en reptielen en ongewervelden.
Voor ganzen, steltlopers en de rugstreeppad zal de kwaliteit van het leefgebied
verminderen. Omdat de Wet natuurbescherming niet voorziet in indirecte bescherming van
leefgebied van soorten, worden hiermee geen verbodsbepalingen overtreden. De negatieve
effecten zullen overigens niet leiden tot de aantasting van de gunstige staat van instand-
houding van deze soorten op regionaal niveau.
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 


A. Besluit 


GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOUND, 
overwegende dat uit het rapport van de begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen (rapport 
Van Geel) bUjkt dat voor het behouden en behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van het 
Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen een aanpassing van het beleid wenselijk is; 


overwegende dat provinciale staten van de provincie Flevoland op 11 juU 2018 naar aanleiding 
hiervan het beleidskader voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen hebben vastgesteld; 


overwegende dat een van de voorgestelde beheermaatregelen een reset van de grote grazers in het 
gebied betreft, waarvan onderdeel is dat het aantal edelherten in het gebied teruggebracht moet 
worden; 
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overwegende dat uit de Voortoets 'Toetsing reset grote grazers aan de Wet natuurbescherming' d.d. 
29 augustus 2018 opgesteld door Sweco, bUjkt dat het afschot van de edelherten als zodanig 
(verstoring door afschot) niet leidt tot significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied 
Oostvaardersplassen; 


overwegende dat uit de Voortoets 'Toetsing reset grote grazers aan de Wet natuurbescherming' d.d. 
29 augustus 2018 opgesteld door Sweco, bUjkt dat het terugbrengen van het aantal edelherten door 
middel van afschot tot 1.100 of 1.500 dieren overv/egend positieve effecten op de Natura 2000-
doelen zal hebben; 


overwegende dat uit advies van de Raad voor Dieraangelegenheden en professor Stout van de 
Universiteit van Utrecht bUjkt dat herplaatsing of anticonceptie geen bevredigende alternatieven 
voor afschot zijn; 


gelet op de artikelen 3.10, 3.17, 3.18, 3.25 en 3.26 van de Wet natuurbescherming (Wnb); 


gelet op de artikelen 3.13 en 3.16 Besluit natuurbescherming (Bnb); 


gelet op artikel 4.84 Algemene wet bestuursrecht; 


gelet op de Beleidsregels Wet natuurbescherming Flevoland 2016; 


gelet op het belang van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van natuurUjke habitats 
en ter beperking van de omvang de populatie van dieren in verband met de maximale draagkracht 
van het gebied waarin de dieren zich bevinden en ter voorkoming of bestrijding van onnodig Ujden 
van zieke of gebrekkige dieren. 


BESLUITEN: 


aan Staatbosbeheer (verder: SBB) opdracht te geven tot het doden van edelherten met 
gebruikmaking van het geweer, voorzien van demper en gebruikmaking van 
nachtzichtapparatuur. 


Ter uitvoering van deze opdracht gelden de volgende voorschriften: 


Aangewezen personen 
1. Afschot is toegestaan door personen in dienst van SBB of handelend in opdracht van SBB. 


Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht dient een Ujst met de namen van 
uitvoerende personen ingeleverd te worden bij de Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi- en Vechtstreek (via handhav1ng@0FGV.nl). 


2. Deze opdracht kan uitsluitend gebruikt worden door personen in het bezit van een geldige 
jachtakte. SBB blijft daarbij verantwoordelijk en aansprakeUjk voor de juiste naleving van 
deze opdracht. 


Aangewezen gebied 
3. Afschot vindt plaats in het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen en in de gebieden 


daaromheen die voor de edelherten rechtstreeks te bereiken zijn (Kotterbos, 
Oostvaarderbos en Oostvaarderveld). 


Aangewezen middelen en tijden van afschot 
4. Het afschot vindt plaats met de volgende middelen: 


a) geweer; 
b) geluidsdemper, deze is te allen tijde verplicht; 
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c) nachtzichtapparatuur, verpUcht indien Uchtomstandigheden dit noodzakeUjk 
maken. 


5. De onder voorwaarde drie voornoemde middelen mogen ook gebruikt worden bij het doden 
van onbeschermde dieren, verwilderde dieren en exoten in het aangewezen gebied. 


6. Het afschot mag 24 uur per dag plaatsvinden. 
7. Het afschot van de edelherten mag plaats vinden in de periode 1 september tot 1 april. 
8. Het afschot mag ook plaatsvinden op zon- en feestdagen. 
9. Er vindt geen afschot plaats in de bronsttijd van het edelhert. Staatbosbeheer meldt aan de 


provincie wanneer de bronst ten einde Is. Na instemming door de provincie kan men het 
gebruik van de opdracht aanvangen/hervatten. 


Doelstand en termijn opdracht 
10. De doelstand voor het aantal edelherten Is 490 dieren. Zodra dit aantal is bereikt, vervalt 


deze opdracht. Het afschot van edelherten dient zo mogeUjk voor en tijdens 
herfst/v/interperiode 2018/2019 gereaUseerd te zijn (voor 1 januari 2019). Of zo spoedig als 
mogelijk na deze termijn doch uiterlijk op 1 januari 2020. 


Monitoring en evaluatie 
11. Rond 15 november dienen actuele telgegevens van de edelherten (en konikpaarden en 


heckrunderen) in het gebied aangeleverd te worden bij de provincie Flevoland. 


Overig 
12. De geschoten edelherten zullen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is ter beschikking 


worden gesteld voor menselijke consumptie. Realisatie van de doelstand heeft prioriteit 
boven het beschikbaar stellen van de geschoten dieren voor menseUjke consumptie. 
Kadavers die niet de voedselketen in gaan, kunnen worden afgevoerd voor destructie. Een 
deel van de dode dieren kan in het gebied blijven liggen ten behoeve van aaseters. 


13. Er dient door SBB te allen tijde rekening te worden gehouden met de velUgheid van mensen 
in het veld. Te allen tijde dienen de weideUjkheidsregels in acht genomen te worden. Zo 
wordt er niet richting infrastructuur (wegen, spoorlijnen) of richting een gebouw geschoten. 
Veiligheid is altijd belangrijker dan het behalen van de doelstand. 


14. ledereen die gebruik maakt van deze opdracht dient gebruik te maken van een door de 
provincie te ontwikkelen app voor afschotregistratie of het door de provincie aangeleverde 
spreadsheet als de app nog niet beschikbaar is. Hierin zullen alle gegevens rond het afschot 
worden bijgehouden. 


15. Zolang gebruik gemaakt wordt van spreadsheets voor de afschotregistratie, dienen deze 
maandeUjks bij de provincie te worden ingeleverd en bij de Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi- en Vechtstreek (via handhaving@OFGV.nl). 


Hoogachtend, 


Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 


mr.drs T.van der Wal LVerbeek 
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B. Toelichting op het besluit 


B.1 Wettelijk kader 


Opdracht doden edelherten en toegestane middelen 
Op grond van artikel 3.10, eerste Ud sub a, van de Wnb is het verboden in het wild levende 
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, Ubellen, en kevers van de soorten, genoemd 
In de bijlage, onderdeel A, bij de Wnb, opzetteUjk te doden of te vangen. Het edelhert staat op 
deze betreffende bijlage en is een beschermde Inheemse diersoort. 


Gedeputeerde Staten kunnen op basis van art. 3.18 Wnb i.c.m. 3.17 Wnb een opdracht verlenen om 
edelherten te doden, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 


• er is geen andere bevredigende oplossing voor handen; 
• zij is nodig (o.a.): 


O in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van 
de instandhouding van de natuurlijke habitats, 


O ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, 
O ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, 


• er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven populaties van de betrokken soort in hun 
natuurUjke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan. 


Aangewezen middelen 
Op grond van artikel 3.25 Wnb worden bij het verlenen van een opdracht als bedoeld in artikel 3.18, 
eerste Ud Wnb, middelen aangewezen die voor het vangen en doden van de aldaar bedoelde dieren 
mogen worden gebruikt. In deze situatie worden als middel geweren aangewezen. Voor verdere 
voorwaarden en eisen aan een geweer en munitie wordt verwezen naar artikel 3.13 en 3.14 van het 
Bnb. 


Regels omtrent gebruik van het geweer 
In artikel 3.26, tweede Ud Wnb, is benoemd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
aan het gebruik van het geweer regels kunnen worden gesteld, met name met betrekking tot het 
gebruik van middelen op, aan of bij het geweer. In artikel 3.13 Bnb is bepaald dat een geweer als 
bedoeld in artikel 3.26, eerste Ud, van de Wnb niet mag worden voorzien van een kunstmatige 
Uchtbron of een voorziening om de prooi te verUchten. Verder Is in artikel 3.16 van het Bnb 
opgenomen dat het verboden is een geweer te gebruiken ter uitoefening van het bepaalde bij of 
krachtens de wet voor zonsopgang en na zonsondergang en binnen de bebouwde kom of op of 
onmiddellijk aangrenzende terreinen. 


Conclusie 
Gezien bovenstaande is het gebruik van een geweer aan regels gesteld. Ontheffing dient verleend te 
worden om het edelhert met het geweer te mogen doden tussen zonsondergang en zonsopgang en 
voor het gebruik van een geluiddemper en kunstmatige lichtbron of een voorziening om de prooi te 
verUchten. Wij kunnen binnen de opdracht voor het doden van edelherten ontheffing van deze 
beperkingen verlenen op grond van artikel 3.26, derde lid Wnb. 


Afwijken van beleidsregels 
In artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht is het volgende bepaald: 
'Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.' 


B.2 Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland 
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Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 
In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 zijn door Provinciale Staten 
regels gesteld ter invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wet 
natuurbescherming. 


Beleidsregels Wet natuurbescherming Flevoland 2016 
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen/ opdrachten van de Wet 
natuurbescherming zijn opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming Flevoland 2016. In 
de beleidsregels Is o.a. het volgende artikel opgenomen: 


Artikel 7. Populatiebeheer 
1. In overleg met de terrein beherende organisatie worden jachtopzichters in dienst van de 


Stichting Faunabeheer Flevoland en/of jachtaktehouders ingevolge artikel 3.18, eerste Ud 
van de wet door Gedeputeerde Staten aangewezen als categorie van personen die de stand 
van het edelhert, damhert en wild zwijn met het geweer mogen beperken, mits op basis van 
een faunabeheerplan kan worden gemotiveerd dat beheer van deze populaties nodig is. 


2. Voor zover door Gedeputeerde Staten geen opdracht op grond van artikel 3.18, eerste Ud 
van de wet is verleend, wordt een ontheffing op grond van artikel 3.10, tweede Ud 
onderdeel c van de wet voor het beheer van reeën, damherten en edelherten alleen 
verleend op basis van een faunabeheerplan, tenzij de ontheffing alleen het afschieten van 
zieke of gewonde dieren betreft. 


Faunabeheerplan 
Op 4 juni 2014 Is het huidige Faunabeheerplan 2014-2018 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. 
In het huidige faunabeheerplan is het gebied Oostvaardersplassen niet opgenomen. Voor de periode 
2019-2023 is een nieuw faunabeheerplan in de maak. Dit zal naar verwachting op 1 januari 2019 van 
kracht worden. In dit plan zal het faunabeleid voor de Oostvaardersplassen worden opgenomen. 
Deze opdracht wordt opgenomen in het faunabeheerplan. 


WelUcht ten overvloede wijzen wij er op, dat voor het verlenen van een opdracht voor 
populatiebeheer het krachtens de wet niet noodzakelijk is dat overeenkomstig een vastgesteld 
faunabeheerplan wordt gehandeld.' 


Rapport Van Geel 
In het rapport Advies Beheer Oostvaardersplassen van april 2018 presenteert de externe 
begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen (commissie Van Geel) doelen, ambities en 
kaders voor het toekomstig beleid van de Provincie Flevoland voor het Oostvaardersplassengebied. 
Het hierin uiteengezette beleid is op 11 juli 2018 door Provinciale Staten van de provincie Flevoland 
aangenomen. De commissie Van Geel komt In het rapport met een aantal adviezen voor het 
provinciaal beleid rond de Oostvaardersplassen: 


1. Topprioriteit aan het reaUseren van de Natura 2000-lnstandhoudingsdoelen door: 
a) reset van de begrazingsdruk in 2018; 
b) vernatting van een deel van de huidige droge graslanden met als gevolg 


vermindering van de ruimte voor begrazing; 
c) verlaging van de begrazingsdruk op de vegetaties (struweel). 


2. Bevordering van het welzijn van de grote grazers in het gebied door: 
a) voldoende beschuttingsmogeUjkheden realiseren; 
b) vermindering van de ruimte voor begrazing en van de begrazingsdruk; 
c) reset van de begrazingsdruk In 2018; 
d) strikt vroeg-reactief beheer na de reset; 
e) nadere uitwerking van mogelijkheden voor beheer. 


Art. 3.18, tweede Ud Wnb zie ook : Kamerstukken I 2015/16, 33348, W, p. 4. 
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Naar aanleiding van dit rapport heeft de provincie Flevoland op 11 juU een nieuw beleidskader voor 
het gebied vastgesteld. 


Beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen. 2015 
In oktober 2015 is het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen vastgesteld. De 
Oostvaardersplassen beslaat circa 5.480 hectare. Het natuurgebied bestaat uit een moerasdeel 
(ongeveer 3.600 hectare) en een droger, grazig deel (ongeveer 1.880 hectare). De 
Oostvaardersplassen wordt begrensd door de Oostvaardersdijk, Knardijk, spoorUjn Almere-Lelystad 
(spoorsloot) en de gemeentegrens van Almere. Het gebied Is omrasterd. Binnen dit raster Uggen ook 
het Oostvaardersbos en een deel van het Kotterbos, die echter niet tot het Natura 2000-gebled 
behoren. Dit Natura 2000-beheerplan beschrijft wat nodig is om de instandhoudingsdoelen voor de 
Oostvaardersplassen te behouden en/of te bereiken. 


In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een Integraal onderdeel van 
het ecosysteem met een zelfstandige waarde. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het systeem 
omdat zi j , met hun begrazing, zorgen voor geschikte omstandigheden voor Natura 2000-
vogelsoorten. Het beheer van de grote grazers In de Oostvaardersplassen valt niet onder het Natura 
2000-beheerplan maar onder het Managementplan Oostvaardersplassen 2011 -2015 van 
Staatsbosbeheer. Het beheerplan geeft aan dat voor grote grazers en Natura 2000 de doelen 
concreet zijn gemaakt en vastgesteld in de Tweede Kamer. Daarmee worden ze in het beheerplan 
als nevengeschikt beschouwd. Wanneer uit monitoring bUjkt dat begrazing door grote herbivoren, 
tegen de verwachting in, het behalen van de Natura 2000-doelen structureel en op lange termijn In 
de weg staat (zoals nu het geval is), zal er opnieuw naar deze aanpak gekeken moeten worden. ^ 


Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage I van de VogelrichtUjn: 
A021 Roerdomp (Botaurus stellaris) 
A022 Woudaap (Ixobrychus minutes) 
A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) 
A027 Grote zilverreiger (Egretta alba) 
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia) 
A038 Wilde zwaan (Cygnus cygnus) 
A045 Brandgans (Branta leucopsis) 
A068 Nonnetje (Mergus albellus) 
A075 Zeearend (HaUaeetus albicilla) 
A081 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 
A082 Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 
A119 Porseleinhoen (Porzana porzana) 
Al 32 Kluut (Recurvirostra avosetta) 
Al 51 Kemphaan (Philomachus pugnax) 
A272 Blauwborst (Luscinia svecica) 


Verder is het gebied aangewezen voor de volgende andere geregeld voorkomende trekvogels 
waarvoor het gebied van betekenis is als broed-, rui- en/of overwinteringsgebied en rustplaatsen In 
hun trekzones: 
A004 Dodaars (Tachybaptus ruficolUs) 
AOl 7 Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 
A041 Kolgans (Anser albifrons) 
A043 Grauwe gans (Anser anser) 
A048 Bergeend (Tadorna tadorna) 
A050 Smient (Anas penelope) 
A051 Krakeend (Anas strepera) 


P. 22-24 Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen 
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A052 WintertaUng (Anas crecca) 
A054 Pijlstaart (Anas acuta) 
A056 Slobeend (Anas clypeata) 
A059 Tafeleend (Aythya ferina) 
A061 Kuifeend (Aythya fuUgula) 
Al 56 Grutto (Limosa Umosa) 
A292 Snor (Locustella luscinioides) 
A295 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
A298 Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus) 


B.3 Algemene toelichting op de opdracht 


Achtergrond 
Op 1 januari 2007 is de met ingang van de nieuwe Wet natuurbescherming de verantwoordeUjkheid 
voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen overgegaan van het rijk naar de provincie 
Flevoland. De Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen is in november 2017 ingesteld 
door Gedeputeerde Staten van Flevoland. De commissie had als opdracht om InvuUing te geven aan 
richtinggevende uitspraken van Provinciale Staten van februari 2017 over de toekomst yan het 
gebied. 


In april 2018 is het Advies Beheer Oostvaardersplassen uitgebracht (rapport Van Geel). Hieruit blijkt 
dat voor hët behouden en behalen van de InstandhoudIngsdoelstelUngen van het Natura 2000-gebied 
de Oostvaardersplassen een aanpassing van het beleid wenseUjk is. Op 11 juU 2018 hebben 
provinciale staten van de provincie Flevoland vastgesteld de in het rapport van Van Geel 
voorgestelde beheermaatregelen voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen te willen 
doorvoeren. Een van de voorgestelde beheersmaatregelen betreft een reset van de grote grazers in 
het gebied. Onderdeel hiervan is dat het aantal edelherten in het gebied teruggebracht moet 
worden. Deze opdracht ziet toe op uitvoering hier van. 


Afwijking van de beleidsregels 
Op dit moment is het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen niet in het Faunabeheerplan 
opgenomen. Om deze opdracht mogelijk te maken zal daarom worden afgeweken van onze 
beleidsregels. Volgens artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht is dit mogelijk indien 
toepassing van de beleidsregels voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die 
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn In verhouding tot de met de beleidsregel te 
dienen doelen.' 


In het nieuwe Faunabeheerplan 2019-2023 zal de Oostvaardersplassen wel worden opgenomen. Dit 
plan is naar verwachting vanaf 1 januari 2019 van kracht. Afwijken van de beleidsregels geldt in dit 
geval dus enkel voor een paar maanden. Het is van groot belang voor het herstel van het gebied en 
daarmee het kunnen behalen van de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied 
Oostvaardersplassen dat niet gewacht wordt met de reset van het gebied. Zie hieronder onder het 
kopje 'noodzaak'. 


Onderdeel van deze reset is bovendien dat het begrazingsgebied met 800 hectare verkleind wordt 
om de aanleg van beschuttingsmogeUjkheden en het vernatten van dele van het kerngebied 
mogelijk te maken. Om het welzijn van de edelherten in het gebied de komende winter te kunnen 
garanderen en de vegetatie kans te kunnen geven te herstellen Is het noodzakelijk dat zo snel 
mogeUjk begonnen wordt met het afschot van de edelherten. Wij zijn van mening dat dit bijzondere 
omstandigheden zijn die niet in strijd zijn met het gedachtegoed achter onze beleidsregels en de 
met onze beleidsregels te dienen doelen. 
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Het handhaven van de beleidsregels heeft naar ons idee 'voor meerdere belanghebbenden gevolgen 
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel 
te dienen doelen.' De omstandigheden die zich afgelopen winter voordeden, waarbij door de 
omstandigheden (weer en voedingssituatie) in het gebied een groot aantal dieren stierf waren voor 
meerdere belanghebbenden onaanvaardbaar en gaf veel maatschappeUjke onrust. Deze situatie 
heeft mede geleid tot omslag in denken over planmatig beheer van grote grazers in de 
Oostvaardersplassen. Daarom zou wachten op een nieuw Faunabeheerplan waarin dit nieuwe beheer 
Is vastgelegd leiden tot onaanvaardbare vertraging met oog op voorkomen van mogeUjk lijden. 


Andere bevredigende oplossing 
Afschot van dieren moet gezien worden als een uiterste oplossing, indien er geen andere 
bevredigende oplossing is. De Natura 2000-doelen voor het gebied kunnen alleen worden behaald 
met een grote vermindering van het aantal grote grazers, waaronder edelherten, die bovendien op 
vrij korte termijn dient plaats te vinden. De reset is nodig in het belang van de bescherming van de 
wilde flora en fauna en in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats. Als het te 
begrazen gebied wordt verkleind zonder het aantal edelherten terug te brengen, kan er In de winter 
onvoldoende voedsel voor de dieren aanwezig zijn. De opdracht tot afschot van de edelherten Is 
daarom ook nodig ter beperking van de omvang van de populatie, zodat onnodig Ujden van zieke of 
gebrekkige dieren wordt voorkomen. 


Naast afschot zijn anticonceptie en het herplaatsen van dieren in andere natuurgebieden in en 
buiten Nederland overwogen als alternatieven om dit lagere aantal te bereiken. Hieronder wordt 
aangegeven waarom deze mogelijkheden niet haalbaar zijn en geen andere bevredigende oplossing 
zijn. 


Anticonceptie 
Anticonceptie als middel om op de gewenste reductie van edelherten te bereiken is geen reële 
mogelijkheid. Niet alleen is het vanuit dierenwelzijnsoogpunt en praktische uitvoerbaarheid niet 
wenseUjk, maar het levert pas resultaat op de langere termijn. Dit bUjkt uit een studie uit 2016 
uitgevoerd door Alterra (QuickScan Contraceptie Hoefdieren, Alterra Wageningen UR - Tema 
Dierecologie, Wageningen, april 2016). Conclusie van de deze studie is dat er in theorie 
mogelijkheden bestaan om populatiebeheer middels anticonceptie toe te passen bij vrij levende 
hoefdierpopulaties, maar dat In de praktijk nog veel onderzoek nodig is om tot een effectieve 
methode te komen die praktisch uitvoerbaar is en het juiste effect heeft zonder ongewenste 
bijeffecten. 


Anticonceptie staat bovendien de ontwikkeling van een gezonde natuurUjke populatie met 
voldoende genenvariatie in de weg. 


Professor dr. T.A.E. Stout, werkzaam bij de Universiteit Utrecht als Hoogeleraar inwendige ziekten 
en voorplanting bij het paard, geeft in zijn brief van 3 september 2018 aan ons aan dat de schaal en 
het tijdschema van de gewenste vermindering van het aantal edelherten en konikpaarden betekent 
dat dit doel niet bereikt kan worden door middel van enige vorm van 
geboortebeperking/anticonceptie. 


Herplaatsen van dieren 
Er Is onderzocht of het herplaatsen van de edelherten een optie is. Hiertoe Is door Wageningen 
University Research een QuickScan uitgevoerd (Uitplaatsing van grote grazers uit de 
Oostvaardersplassen, een QuickScan van potentiële uitzetgebieden, augustus 2018). Ook heeft de 
Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) een zienswijze gegeven op dierenwelzijn, diergezondheid 
en ethische aspecten met betrekking tot de herplaatsing van edelherten en konikpaarden (brief van 
30 augustus 2018 met kenmerk RDA.2018.223). 
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Op basis van de uitkomsten van de QuickScan Ujkt voor edelherten uitplaatsing alleen mogelijk naar 
Bulgarije of Azerbeidzjan. Dit betreft grote natuurgebieden, waar behoefte is aan wilde populaties 
om het gebied open te houden. Mede door de aanwezigheid van wolven en/of beren is er op dit 
moment geen regulier beheer voor de grazers. Bij een groeiende populatie zal dat op termijn wel 
nodig zijn, aangezien predatoren vooral invloed hebben op de verspreiding van grazers maar de 
omvang van een kudde niet reguleren. Er zal op termijn in deze gebieden dus ook afschot 
plaatsvinden. Het gebied in Azerbeidzjan valt echter af op grond van ecologische criteria. In dit 
deel van de Kaukasus komt een andere ondersoort van het edelhert voor. Vermenging is niet 
gewenst. 


Op basis van dierenwelzijnsaspecten adviseert de RDA om geen edelherten uit te plaatsen. Herten 
zijn zeer stressgevoelig. Voor zover bekend is er in andere situaties waarin herten verplaatst zijn 
altijd gewerkt met herten die waren opgegroeid onder omstandigheden waar ze gewend waren aan 
de nabijheid van mensen (een hertenfarm of een dierenpark). De herten in de Oostvaardersplassen 
zijn opgegroeid als v/llde dieren. Zowel het vangen van de dieren als transport zal een zodanige 
stress opleveren dat er een groot risico is voor uitval als gevold van verwondingen en stress. 
Bovendien valt niet uit te sluiten dat er in het ontvangende gebied jacht plaats gaat vinden. Het 
gebied waarnaar edelherten eventueel uitgeplaatst zouden kunnen worden in Bulgarije Ugt op 
ongeveer 2500 km vanaf de Oostvaardersplassen. Dat zou leiden tot reistijden van twee tot drie 
dagen. Ook hiervan geeft de RDA aan dat dit voor dergeUjke wilde dieren niet acceptabel Is. 


Voor het vangen van de herten zou bovendien een grote vanginstallatie met ondoorzichtige 
schermen opgezet moeten worden binnen de Oostvaardersplassen. De ruimteUjke impact van 
dergeUjke maatregelen zullen volgens de Raad van Dieraangelegenheden zodanig zijn dan pok 
significante effecten op de Natura 2000-doelen niet uit te sluiten zijn. Familiegroepen zijn 
bovendien moeiUjk te maken, terwijl het transport in groeps-/familieverband wel belangrijk zou 
zijn. 


De Raad geeft aan dat de omschakeUng naar een gereguleerde populatie in de Oostvaardersplassen, 
resulteert in een beter welzijn van de grote grazers in het gebied doordat niet langer grote groepen 
zullen worden blootgesteld aan voedselgebrek in de winter. 


Andere aspecten die meespelen zijn: 
• de eigenschappen van de dieren zijn inmiddels toegesneden op rijke kleigrond zoals die 


aanwezig is In de Oostvaardersplassen, zowel genetisch als wat betreft fysiologie 
(lichaamsgesteldheid). Dat maakt transport naar (zeer) voedselarme gebieden een mogeUjk 
risico voor de dieren, doordat ze zich niet of onvoldoende zullen kunnen aanpassen; 


• het uitplaatsen is alleen mogeUjk eind maart/begin april. Dit is een grote beperking. 
Redenen hiervoor zijn: bronstperiode, sneeuw In gebieden waar de dieren heen gaan in 
december tot en met februari, gevoeUgheid bastgewel van mannelijke dieren in mei tot en 
met de zomer en niet mogeUjk en verboden van eind mei tot half augustus omdat de 
vrouweUjk dieren dan hoog drachtig zijn of kalveren hebben; 


• het vangen van de dieren vraagt erg veel Inzet van mensen en veel financiële middelen. 


Conc/us;e 
De conclusie is dat er geen andere bevredigende oplossing is om vermindering van het aantal 
edelherten in de Oostvaardersplassen op korte termijn te bereiken dan afschot. Er zijn geen 
gebieden waar de dieren heen kunnen binnen Europa, waar geen afschot zal plaatsvinden. Vanuit 
dierenwelzijn- en dierengezondheidsaspecten is het vangen, vervoeren en herplaatsen van de 
dieren niet aanvaardbaar. 


Noodzaak tot het afschot van de herten en gevolgen voor de Natura-2000 doelen 
Het besluit tot afschot van edelherten naar een doelstand van 490 dieren wordt genomen met het 
oog op het kunnen behalen van de Natura 2000-lnstandhoudingsdoelen voor de aanwezen 
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broedvogels en niet-broedvogels in het gebied. In de Voortoets 'Toetsing reset grote grazers aan de 
Wet natuurbescherming', datum 29 augustus 2018, is door Sweco getoetst wat de effecten van de 
reset zijn op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Uit dit 
onderzoek bUjkt het volgende. 


Verstoring door afschot 
De voortoets van Sweco concludeert het volgende met betrekking tot verstoring door afschot: 


'Het afschot leidt niet tot significante verstoring van aangewezen vogelsoorten. Verstoring 
van broedvogels is op voorhand uitgesloten, aangezien het afschot buiten het broedseizoen 
plaatsvindt. Door gebruik te maken van dempers, wordt de reikwijdte van de verstoring van 
niet-broedvogels sterk beperkt. Daar komt bij dat de intensivering van het afschot beperkt 
en tijdeUjk is (binnen een jaar en alleen in vroege ochtend en avond, beperkt aantal 
schoten) en lokaal. Er bUjft daarom voor alle soorten voldoende ti jd en ongestoord gebied 
aanwezig om te foerageren of te rusten. Gevolgen voor de haalbaarheid van de 
Instandhoudingsdoelen is uitgesloten.' 


Verbetering voor aangewezen broedvogels 
Door de verminderde begrazingsdruk zal het areaal aan kort eiwitrijk gras verminderen. De grauwe 
gans, die uitbreiding van wat ruiger grasland prefereert, kan hier van profiteren. Dit geldt ook voor 
de grutto en kemphaan. Door een verminderde begrazingsdruk kunnen de oevervegetaties langs 
poelen in het grazige gebied toenemen. Dit is gunstig voor broedende dodaarzen en porseleinhoen, 
maar ook voor foeragerende roerdompen. Door een vermindering van het aantal grazers zal 
verruiging en opslag van bomen optreden. Hiervan zal de blauwe kiekendief kunnen profiteren, die 
in een dergeUjk gebied meer muizen en zangvogels als prooi zal kunnen vinden. 


Verbetering voor aangewezen niet-broedvogels  


Ganzen, wilde zwaan en smient 
Door de verminderde begrazingsdruk zal het areaal aan kort eiwitrijk gras verminderen. Dit kan 
leiden tot een afname van de aantallen brandganzen, die kort gras prefereren. Het aantal 
brandganzen was in 1998 veel lager (tabel 2.4) wat mede het gevolg zal zijn van een combinatie van 
minder geschikt gras en een kleiner grazig areaal. De huidige aantallen brandganzen zitten echter 
ruim boven het instandhoudingsdoel voor de brandgans. Door de verwachtte afname als gevolg van 
afschot van de edelherten is de verwachting dat dit niet zal veranderen. Er zijn dus geen 
significante effecten voor de brandgans te verwachten. De grauwe gans kan, zoals hierboven ook 
genoemd, mogelijk van de ontwikkeUngen profiteren, gezien de uitbreiding van wat ruiger grasland 
die deze soort prefereert. De kolgans en smienten hebben eveneens voorkeur voor kortgrazige 
vegetatie. VermoedeUjk door concurrentie met de brandgans hebben deze soorten veel minder 
geprofiteerd van de toegenomen begrazingsdruk. Afname in begrazingsdruk zal dan ook weinig 
Invloed hebben op de populaties van deze soorten. Dit geldt naar verwachting ook voor de smient. 


Het aantal wilde zwanen is dusdanig laag, dat deze naar verwachting geen relatie heeft met de 
draagkracht van het gebied. Vermindering van de begrazingsdruk zal naar verwachting voor deze 
soort niet lelden tot een verdere afname. 


Eenden 
De meeste eendensoorten verblijven in het moeraskerngebied van de Oostvaardersplassen. Hierop 
zijn geen effecten te verwachten van een vermindering van de begrazingsdruk. 
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Steltlopers 
De afname van de begrazingsdruk leidt tot een toenemende ontwikkeUng van moerasvegetatie langs 
de plassen en watergangen, die in het grazige gebied aanwezig zijn. Dit kan leiden tot een afname 
van de geschiktheid van het foerageergebied voor lepelaar, grote zilverreiger en kluut. 
Voor de grutto en kemphaan zijn er de komende jaren geen negatieve effecten te verwachten 


Zeearend 
Op de zeearend zijn geen negatieve effecten te verwachten van de reductie van de begrazingsdruk. 
Het aantal geschikte prooidieren zal er niet wezenlijk door veranderen. Door het afschot zal de 
beschikbaarheid aan kadavers mogeUjk toenemen, waar deze soort van kan profiteren. 


Overige soorten 
Uit de voortoets van Sweco blijkt bovendien dat de reductie van het aantal grote grazers zal leiden 
tot een verbetering of uitbreiding van het leefgebied van beschermde planten, vleermuizen, 
zoogdieren, moerasvogels, vissen, amfibieën, reptielen en ongewervelden. 


De reset naar 1.100 grazers komt overeen met de begrazingsdruk in 1998. Bij deze doelstand 
werden de Natura 2000-doelstelUngen beter behaald dan nu met een veel hogere begrazingsdruk 
het geval is. Op grond van deze ervaring is daarom eveneens de verwachting dat de reset gunstig 
uitpakt voor de Natura 2000-doelen voor het gebied. 


Gunstige staat van instandhouding 
De doelstand van het aantal edelherten in het gebied na afschot is 490 dieren. Dit Is weliswaar veel 
minder dan het huidige aantal, maar ruim voldoende om de populatie op verantwoorde wijze in 
stand te houden. De landelijke staat van instandhouding van het edelhert is goed, er zullen door het 
afschot van de dieren geen negatieve effecten hierop optreden. 


Gebruik eerder verleende ontheffingen 
Aanvullend op deze opdracht kan door de op grond van deze opdracht aangewezen personen in 
dienst van SBB gebruik gemaakt worden van de ontheffing die ziet op het voorkomen van onnodig 
Ujden van zieke en gebrekkige dieren (22 september 2015, kenmerk 1780306) en de aanwijzing die 
ziet op ontsnapte dieren die een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid (2 oktober 2012, kenmerk 
1409558). 


OntheffingpUcht art. 3.3 Wnb 
In de hierboven genoemde voortoets van Sweco is zoals genoemd getoetst in hoeverre er ten 
aanzien van soorten een ontheffing nodig is in het kader van de Wnb. Uit de voortoets blijkt dat er 
geen sprake is van een noodzaak tot het stellen van voorschriften ter bescherming van overige op 
grond van de Wnb beschermde soorten. 


VergunningpUcht art. 2.7 Wnb 
In de eerder genoemde voortoets van Sweco is getoetst in hoeverre het afschieten van edelherten 
effecten heeft op het Natura 2000-gebled Oostvaardersplassen. In de toets wordt hierover, zoals 
hierboven genoemd, geconcludeerd dat er geen significante verstoring optreedt als gevolg van het 
afschot. 


Significante effecten van de reset tot 1.100 grazers en later handhaving van 1.500 grazers zijn 
volgens de voortoets eveneens niet aan de orde. De brandgans is de enige soort die duideUjk 
geprofiteerd heeft van een toename van het aantal grazers van 1.100 in het jaar 1998 tot de huidige 
aantallen. Het aantal van deze soort ligt echter dermate ver boven de instandhoudingdoelstelUng 
dat de haalbaarheid van dit doel niet in het geding is. Voor soorten waarvan de aantallen onder het 
instandhoudingsdoel Uggen, is er geen duidelijke relatie tussen de aantalsontwikkelingen en de 
begrazingsdruk. In dit kader zijn er ook op deze soorten geen significante effecten te verwachten. 
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Er is dan ook geen sprake van een VergunningpUcht in het kader van artikel 2.7 Ud 2 van de Wnb. 
We schrijven het gebruik van een demper op de geweren voor, ter voorkoming van verstoring van 
aangewezen soorten. 


B.4 ToeUchting op de voorschriften van de opdracht 


Ad 1 t /m 3: Aan te wijzen personen en gebied waar geschoten mag worden 
Afschot is toegestaan door personen in dienst van SBB of werkend in opdracht van SBB. Voorafgaand 
aan uitvoering van de opdracht dient een Ujst van de namen van uitvoerende personen Ingeleverd te 
worden. 


Ad 4 t /m 8: Middelen 
Voor het afschot kan gebruik worden gemaakt van een kogelgeweer dat dat voldoet aan de eisen die 
hiervoor gelden voor het afschot van edelherten (art. 3.15 Besluit natuurbescherming). Het wordt 
toegestaan de edelherten 24 uur per dag te bejagen, ook op zon- en feestdagen. 


Ook zal op grond van artikel 3.26 Ud 2 van de Wnb het gebruik van demper en 
warmtebeeldrichtkijker en/of -apparatuur en nachtzichtapparatuur worden toegestaan. Voor de 
demper geldt dat deze te allen tijden gebruikt dient te worden. Nachtzichtapparatuur dient 
gebruikt te worden Indien de Uchtomstandigheden dit nodig maken. 


Ter voorkoming van teveel onrust bij de dieren in het veld en het publiek rond het gebied Is het 
noodzakelijk een geweer voorzien van een geluiddemper te gebruiken. Edelherten zijn zeer schuw 
en zonder het gebruik van een demper zal het niet mogeUjk zijn binnen de gewenste periode het 
afschotdoel te halen. Bovendien zorgt het gebruik van een demper voor minder verstoring in het 
gebied van andere diersoorten. Voor het gebruik van een demper is tevens een verlof op grond van 
de Wet wapens en munitie (Wm4) nodig. 


Voor het afschot in de schemer en in nachtelijke uren dient gebruikt te worden gemaakt van 
nachtzichtapparatuur. Zonder deze hulpmiddelen is verantwoord afschot bij weinig licht niet 
mogeUjk en niet verantwoord. 


Door in dit besluit het gebruik van een geluiddemper toe te staan voor voor het doden van 
onbeschermde diersoorten, verv/llderde dieren en exoten, kan deze ook worden gebruikt in andere 
besluiten op grond waarvan de personen in dienst van SBB grote hoefdieren mogen afschieten. 


Ad 9: Niet schieten in de bronsttijd 
Gedurende de bronsttijd is er veel onrust tussen de edelherten. Dit maakt het ongewenst om juist in 
deze periode edelherten af te schieten. Na de bronst treedt de rust terug in de kudde en kan het 
afschot na instemming van de provincie hervat worden. Om een evenwichtige populatie over te 
houden zal er met name in de vrouwelijke Ujn geschoten. Op deze wijze wordt de scheve man
vrouw verhouding hersteld. Gevolg hiervan is dat het afschot pas na de bronst in oktober 2018 zal 
starten. 


Ad 10. Doelstand en termijn opdracht 
Voor het kunnen behouden en behalen van de Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied 
Oostvaardersplassen is het noodzakelijk maatregelen te nemen voor het herstel en de verbetering 
van de leef- en foerageergebieden van de Natura 2000 doelsoorten. De condities voor grauwe 
ganzen, kiekendieven en diverse soorten moerasvogels en watervogels (zoals lepelaars en 
reigersoorten) zijn verslechterd. Door begrazing door grote grazers is een steeds groter areaal 
kortgrazig grasland ontstaan en zijn struwelen, ruigtes en hoger gras verdwenen. Ook fauna is in 
omvang verminderd of verdwenen. Het gaat hierbij om kleine zoogdieren. Insecten en amfibieën. 
Door deze ontwikkelingen Is de kwaliteit van het gebied als foerageergebied voor de hierboven 
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genoemde vogelsoorten achteruitgegaan, zoals ook bUjkt uit de Voortoets 'Toetsing reset grote 
grazers aan de Wet natuurbescherming', datum 29 augustus 2018, is door Sweco. De maatregelen 
die genomen zullen worden om dit te herstellen hebben tot gevolg dat het areaal dat begraasd kan 
worden door hoefdieren verkleind wordt met 800 hectare. Dit betekent dat er voor minder grote 
grazers voedsel beschikbaar zal zijn. In het rapport van Van Geel wordt voor de komende jaren 
uitgegaan van 1.500 grote grazers. Om echter ruimte te geven aan een vlot herstel van grasgroel en 
vegetatietypen en -structuren en floraherstel en meer 'werkruimte' te creëren voor de diverse uit 
te voeren Inrichtingsmaatregelen in de komende jaren is het voorstel uit te gaan van een reset tot 
1.100 dieren en spreekt daarbij van een verdeling over de soorten van 230 heckrunderen, 450 
konikpaarden en 490 edelherten. Naast afschot van gezonde dieren, zal ook een strikt vroeg-
reactief beheer worden gevoerd ten aanzien van het afschot van zieke en zwakke dieren. De 
opdracht vervalt zodra bUjkt dat de doelstand is bereikt. Er wordt rekening mee gehouden dat dit 
niet lukt voor 1 januari 2019. Om die reden loopt de opdracht langer door. Het doel bUjft wel om zo 
spoedig mogelijk de doelstand te bereiken. 


Ad 11: Monitoring en evaluatie 
De telUngen van het aantal dieren in het veld gebeurt in oktober. De resultaten hiervan worden 
rond 15 november aangeleverd. 


Ad 12: Consumptie van geschoten edelherten 
Zoveel mogeUjk van de geschoten dieren zullen beschikbaar komen voor menseUjke consumptie. 
Hieraan zit echter een aantal, veelal praktische, aspecten. De verwachting is dat dit hierdoor 
slechts haalbaar is als er niet teveel dieren tegeUjk worden geschoten. Het zo spoedig mogeUjk 
bereiken van de afschotdoelen vinden wij echter van groot belang en gaat voor het beschikbaar 
stellen van het vlees voor menselijke consumptie. Waar mogelijk zal dit echter wel gebeuren. 


Ad 13: VelUgheid in het veld 
Op het moment dat er met veel mensen (4-10) tegelijk in het gebied geschoten gaat worden kunnen 
er veiligheidsrisico's optreden. Het is van het grootste belang dat steeds van te voren beoordeeld 
wordt hoe veiUg gewerkt kan worden. VelUgheid gaan te allen tijden voor het behalen van de 
doelstand van de edelherten. 


Ad 14 en 15: Gebruik app 
De provincie Flevoland zal zorgen voor de beschikbaarheid van een app waarmee uitvoerders van de 
opdracht kunnen aangeven wanneer ze het veld in gaan en welke dieren en Ik welke aantallen 
worden geschoten. Op deze manier zal steeds een up-to-date overzicht beschikbaar zijn van de 
stand van zaken en is het voor de handhavers in dienst van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en 
Vechtstreek makkelijker controle op een correcte uitvoering van opdracht te houden. 
Per dag wordt bijgehouden: 
• aantal actieve schutters in het veld; 
• aantal geschoten dieren per geslacht en leeftijdscategorie; 
• wel / niet gebruik van extra middelen (demper, nachtzichtkijker e tc ) ; 
• consumptie / destructie / natuurlijke kringloop. 


Zolang de app nog niet beschikbaar is, zal de provincie spreadsheets ter beschikking stellen, die 
maandelijks Ingeleverd dienen te worden. 


B.5 Kennisgeving en afschriften 


Van dit besluit zal conform artikel 3:42 tweede Ud van de Algemene wet Bestuursrecht door ons 
kennis worden gegeven door middel van publicatie in de kranten Flevopost Lelystad en Almere 
dichtbij en op de website van de Provincie Flevoland. 
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Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 
gemeente Lelystad en Almere; 
SBB; 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek; 
Stichting Dier en beleid; 
Stichting Dierbaar Flevoland. 


B.6 Bezwaar 


Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schrifteUjk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 


Nadere Informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 


Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 


Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeUng van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, AfdeUng Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas In 
behandeUng genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 


Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede Ud van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat v/lj 
een dergelijk verzoek in leder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op ti jd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzóek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankeUjk Is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt Is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 


Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede Ud van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek 
kunt indienen om de kosten die u redelijkerv/ijs in verband met de behandeUng van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verbUjfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzóek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkeUjk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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Inleiding

Aanleiding 

Op 25 april 2018 presenteerde de Commissie Van Geel een advies over een optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied met brede maatschappelijke waardering. De Commissie stelt voor prioriteit te geven aan de uitvoering van de beheermaatregelen uit het Natura 2000-beheerplan, geeft adviezen over het aantal en het welzijn van de grote grazers (aanleg beschutting, vernatting van een deel drooggrasland en aanleg van poelen beschutting) en gaat in op communicatie, landschap en recreatie. Provinciale Staten van Flevoland besloten op 11 juli 2018 om dit advies met enige wijzigingen over te nemen.



Een belangrijk onderdeel van het advies is de monitoring ten behoeve van het uitvoeringsprincipe ‘Hand aan de Kraan’. Dat wil zeggen dat actuele informatie, verkregen door monitoring, leidend moet zijn voor de uitvoering van de adviezen van de Commissie. Daarnaast is monitoring voor de langere termijn nodig om te beoordelen of de gewenste doelen voor het gebied worden bereikt. Deze moet bovendien gebruikt kunnen worden voor een wetenschappelijke review. 



De Provincie heeft op grond van het besluit van Provinciale Staten op 11 juli 2018 aan Wageningen Environmental Research (WENR) gevraagd om een voorstel te doen voor de opzet en organisatie van de monitoring. Het advies in dit werkdocument richt zich op de korte termijn monitoring, gericht op de aanbevelingen van de Commissie van Geel. In een vervolg wordt ingegaan op de lange termijn monitoring  en de wetenschappelijke review. 

Werkwijze en opbouw werkdocumentHuidige monitoring

Aandachtspunten

Doorkijk

Maatregelen Commissie Van Geel

Natura 2000, SNL, Beheerplan

Aanbevelingen

Figuur 1 Werkwijze 



Eerst is geïnventariseerd welke vormen van monitoring momenteel al worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van het Natura2000-beheerplan Oostvaarderplassen. Dit is hoofdzakelijk uitgewerkt vanuit Natura 2000 monitoringsverplichting en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Vanuit de maatregelen die met name in het moeras gaan plaatvinden (drooglegging/reset) is een monitoring uitgewerkt in de notitie “Monitoringsprogramma Natura 2000 beheermaatregelen (Cornelissen, 2018). Al deze plannen te samen geven een beeld van de lopende en geplande monitoring, die is beschreven in hoofdstuk 2. 

Vervolgens wordt een samenvattend beeld gegeven van de uitvoeringsaspecten van het advies van de Commissie van Geel en de aandachtspunten die hieruit volgen voor de monitoring. Hoofdstuk 3 gaat hier nader op in.

De huidige monitoring en de uitvoeringsaspecten van het rapport van de commissie vormen samen de basis voor aanbevelingen voor de aanpassing van en aanvulling op de huidige verzameling van gegevens, en voor een advies over de wijze van organiseren daarvan. In hoofdstuk 4 worden deze aanbevelingen beschreven, zodat de uitvoering van de adviezen van de Commissie Van Geel goed gevolgd kunnen worden en hierop ‘Hand aan de Kraan’ adviezen gebaseerd kunnen worden. Hoofdstuk 5 ten slotte geeft een doorkijk voor een aantal thema’s, gericht op de lange termijn monitoring en de wetenschappelijke review die over een aantal jaren gaat plaatsvinden.

Ten slotte

Er is veel discussie over de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Van Geel dat de Provincie heeft overgenomen. Dit advies bevat hierover geen standpunt, maar gaat er van uit dat de discussie gebaat is bij een goede en relevante gegevensvoorziening. 




Overzicht huidige monitoring

Inleiding

In het kader van Natura 2000, het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en het daaruit volgende Beheerplan Oostvaardersplassen (2015) worden op dit moment al veel gegevens verzameld om ontwikkelingen te volgen en de doelstellingen te toetsen. Vanuit Natura 2000 gaat het hierbij vooral om de aangewezen broedvogels in het moeras en de aangewezen niet-broedvogels in zowel het moeras als de grazige randzone. In de SNL gaat het om doeltype N01.03 Rivier en Moeraslandschap. De monitoring vanuit SNL is vooral gericht op vegetatie (vegetatietypen, -structuurtypen en flora) en op broedvogels in het hele gebied. Monitoring van waterstanden, bodemhoogte moeras, additionele vegetatie en grote grazers wordt verricht  op grond van het beheerplan mede met het oog op de komende moerasreset. Bijlage 1 geeft hiervan een overzicht. Daarin is ook aangegeven op grond waarvan de monitoring momenteel plaatsvindt: Natura2000, SNL of het Beheerplan.

De achtergrond van de huidige monitoring is uitgewerkt in het Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011 -2015 (Anonymus., 2013). Hierin wordt ingegaan op de historische wijze van monitoring, de adviezen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) en de vertaling daarvan voor de periode van 2011 tot heden. Dit managementplan is vervolgens met minimale aanpassingen verlengd tot en met 2018 (aanvullende documenten Staatsbosbeheer). Niet alle monitoronderdelen van dit plan zijn volledig uitgevoerd. 

Daarnaast is er in mei 2017 een onderzoeksagenda gemaakt waarin de onderzoekslijnen voor sleutelprocessen in de Oostvaardersplassen zijn uitgewerkt (SBB, 2017). Onderzoek is weliswaar niet hetzelfde als monitoring, maar de agenda geeft wel aan welke relaties en processen van belang zijn voor inzicht in de werking van het gebied. Dit is met name van belang voor de wetenschappelijke review die over een aantal jaren moet plaatsvinden en de monitoring op lange termijn. De agenda geeft ook een overzicht van de huidige monitoring. 

In onderstaand hoofdstuk worden de huidige monitoring en de gebruikte methoden op hoofdlijnen weergegeven en worden deze van commentaar voorzien. De aanbevelingen die hieruit volgen staan in hoofdstuk 4. De beschrijving, het commentaar en de aanbevelingen zijn onderverdeeld in grote herbivoren (A), vogels (B), vegetatie (C), bodem, water en landschap (D), recreatie en maatschappelijke discussie (E). De letters A, B, C, D en E verwijzen naar de onderdelen van de monitoring zoals deze in dit rapport en de bijlagen vermeld staan. 

Grote herbivoren en andere soortgroepen 

De huidige verzameling van gegevens over grote herbivoren wordt uitgevoerd op basis van het Natura  2000 beheerplan. 

Algemeen 

Het tellen van aantallen hoefdieren lijkt eenvoudig maar het is bijzonder moeilijk om nauwkeurige aantallen te verkrijgen. Een trend is redelijk betrouwbaar te geven, maar de werkelijke aantallen veel lastiger, helemaal bij grote aantallen (Groot Bruinderink & van der Grift, 2015). Dit wordt nog complexer als er meerdere soorten tegelijkertijd geteld moeten worden. De dag- en seizoensactiviteit verschilt tussen soorten (en soms zelfs tussen geslachten) zodat een telling op een bepaald moment voor de ene soort betrouwbaar kan zijn, maar voor een andere juist niet. Dit wordt versterkt als naast aantallen ook leeftijden en geslachten meegenomen moeten worden. Ook daarvoor zijn de optimale methoden en telmomenten weer verschillend voor de verschillende diersoorten. Ten slotte spelen randvoorwaarden een rol zoals budget en beschikbare tijd, verstoring van Natura 2000 doelsoorten, etc.

Al met al is een gedegen hoefdiermonitoring meestal een pragmatische consensus tussen nauwkeurigheid en randvoorwaarden. Dit is voor de tellingen in de OVP goed uitgewerkt in Cornellissen (2016) en Cornelissen & Groot Bruinderink (2013). Het heeft voor dit rapport met name relevantie voor de telling van grote herbivoren (A1), de tellingen van de aanwas van grote herbivoren (A2) en de registratie van de sterfte van grote herbivoren (A3).

Tellingen grote herbivoren (A1)

De huidige methode is gedetailleerd beschreven in het Managementplan, bijlage 4 Monitoring, maar wordt in aangepaste wijze uitgevoerd. Tot 2011 werden de tellingen vanaf de grond uitgevoerd. Per 2011 is dat op advies van ICMO2 vanuit een helikopter gedaan. Deze helikoptertelling wordt standaard eind oktober of begin november uitgevoerd. In het voorjaar volgt dan een grondtelling rijdend door het terrein. De resultaten van een grondtelling en een helikoptertelling zijn moeilijk te vergelijken. Zie ook evaluaties over het monitoren van hoefdieren in de OVP (Cornelissen, 2016; Cornelissen en Groot Bruinderink 2013). Vanaf de grond kan beter onderscheid in geslacht en leeftijdsklasse worden gemaakt, vanuit de lucht zijn grote groepen van enkele honderden dieren die dicht op elkaar staan beter te schatten met behulp van het maken van foto’s. Zo werd het aantal paarden in de grote kudde (in voorgaande jaren soms tot meer dan 900 dieren) geschat aan de hand foto’s die vanuit een helikopter werden gemaakt. Omdat vanuit de helikopter de aantallen in bossen niet betrouwbaar zijn vast te stellen vindt parallel een grondtelling vanuit een auto in die bossen plaats. 



In tegenstelling tot het managementplan en het ICMO2 advies wordt de helikoptertelling 1x per jaar uitgevoerd. ICMO2 adviseerde  om de helikoptertelling 2 maal per jaar te doen, ook in het voorjaar. Echter voor de telling in het voorjaar is de Natuurwet-vergunning (voorheen de NB-wet vergunning) niet verstrekt, vanwege verstoringsrisico’s in het broedseizoen van vogels, de Natura2000 doelsoorten. Mogelijk zou dit nadeel kunnen worden door een telling in het vroege voorjaar (bijvoorbeeld in de eerste week van april) is verstoring broedvogels nog klein.



De helikoptertelling wordt nu uitgevoerd door één persoon die telt en een tweede die foto’s maakt van de groepen, met name de paarden, zodat achteraf het aantal dieren in kuddes nauwkeuriger bepaald kan worden. Aanvullend wordt er in het voorjaar een grondtelling gedaan vanuit de auto. 



Opmerkingen bij de methode

De tellingen van de Heckrunderen en Konikpaarden zijn in het algemeen vrij nauwkeurig. De populatie runderen is klein en daardoor met iedere methodiek vrij goed te schatten (Cornelissen 2016). De Heckrunderen kunnen ook goed geteld worden omdat het er relatief weinig zijn en ze in 3 aparte groepen in het veld lopen. De populatie paarden is vrij groot, maar is door het kuddegedrag (honderden dieren verspreid over klein oppervlak) met behulp van foto’s vanuit een helikopter goed te schatten. 

Bij de edelherten zijn de schattingen over het algemeen minder nauwkeurig. Dit komt door: de grote aantallen, zoals in de afgelopen jaren, hun gedrag (grote groepen die over grote oppervlakten verspreid staan waardoor foto’s minder goed zijn te maken) en hun zichtbaarheid (liggende edelherten vallen minder snel op zowel bij tellingen vanuit een helikopter als vanaf de grond). Hierdoor wordt het aantal doorgaans te laag geschat. Maar als deze methode altijd op dezelfde wijze wordt uitgevoerd is de trend goed te volgen, ook al zijn de absolute aantallen bij edelherten niet altijd betrouwbaar.

Iedere methode heeft zijn voor- en nadelen. Dit is al een keer getoetst in de Oostvaardersplassen. Daarbij zijn tellingen vanuit auto via vaste route, tellingen vanuit vaste punten in het veld, tellingen vanuit helikopter en tellingen via integrale luchtfoto opname met hoge resolutie foto’s met elkaar vergeleken (Cornelissen, 2016). Daaruit bleek het aan te raden een combinatie van methoden te gebruiken omdat elke methode voor- en nadelen heeft.

Het doel van de tellingen in zowel najaar als voorjaar is dat naast aantallen in principe ook een indicatie van sterfte en reproductie verkregen kan worden. Maar omdat in het voorjaar anders wordt geteld dan in het najaar, worden verschillen in uitkomsten niet alleen veroorzaakt door geboorte en sterfte, maar ook door de beschreven verschillen in methodiek. 



Tellingen aanwas grote herbivoren (A2)

De kalveren van runderen en veulens van paarden worden globaal maandelijks geteld zodat niet alleen het totaal aantal kalveren en veulens duidelijk wordt, maar ook inzicht wordt verkregen in de verdeling van geboorten over het jaar. De kalveren en veulens worden vanuit de auto geteld.

 

De telling van de kalveren van de edelherten vindt één keer per jaar plaats als de kalveren met de hindes meekomen naar het open grasland. Dit is meestal vanaf augustus, maar voor de bronst. Hiervoor moet een goed moment worden uitgekozen in verband met de vegetatie die hoog kan zijn waarbij kleine of liggende dieren niet zichtbaar zijn. Later in het jaar tellen (bijv. in november of december) heeft niet zoveel zin omdat sommige kalveren al zo groot zijn dat ze moeilijk zijn te onderscheiden van minder goed ontwikkelde smaldieren (vrouwelijke herten in hun eerste levensjaar) en daarnaast omdat de hindes in zeer grote groepen bij elkaar lopen waardoor het nog moeilijker wordt om de kalveren te onderscheiden. De afgelopen jaren is deze telling niet optimaal en op verschillende manieren uitgevoerd, daarom wordt het aantal kalveren nu afgeleid uit het verschil tussen de totalen van twee jaar, minus de geregistreerde sterfte. Deze uitkomst heeft echter een behoorlijke marge. 

Tijdens de telling van de kalveren worden 4 tot 5 steekproeven genomen van grote groepen hindes met kalveren op verschillende locaties in het veld. Hierbij worden niet alleen de kalveren geteld, maar ook het aantal hindes plus smaldieren. Deze verhouding tussen kalf en potentieel moederdier wordt dan later gebruikt bij de totale aantallen edelherten die volgen uit de tellingen vanuit de helikopter en vanuit de auto’s (tevens verhouding tussen man en vrouw) om een schatting van het totaal aantal kalveren te maken.   



Opmerkingen bij de methode

Continuïteit is een aandachtspunt. De telling van hertenkalveren is moeilijk en is de afgelopen twee jaren niet optimaal uitgevoerd. De berekening op basis van aantalstelling en sterfte zoals die daarom de afgelopen jaren is uitgevoerd kent zijn beperkingen door het gebruik van verschillende methoden van aantalstelling (Cornellissen, 2016). Zie ook de opmerkingen hierover bij A1. 



Registratie sterfte grote herbivoren (A3)

De geschoten hoefdieren worden geregistreerd in geval dat tot reactief afschot wordt over gegaan. Daarnaast worden door het jaar heen de dood gevonden dieren (niet door reactief afschot gestorven) geregistreerd. Van alle dode dieren wordt de datum (afschot of moment waarop dood dier wordt gevonden), de locatie, de conditie (fysieke kenmerken zoals vet en spierbedekking en conditie vacht), doodsoorzaak (afschot of natuurlijke dood) en reden afschot of oorzaak natuurlijke dood genoteerd.  



Opmerkingen bij de methode

Er is hierbij niet altijd consequent gewerkt met gestandaardiseerde formulieren die ter plaatse worden ingevuld.



Terreingebruik grote herbivoren en ganzen (A4)

De methode voor het terreingebruik van grote herbivoren is gedetailleerd beschreven in het Managementplan (SBB, 2013). Deze monitoring is echter drie jaar geleden gestopt omdat er geen goede onderzoeksvraag aan ten grondslag ligt waarom dit nodig is. De ganzen op het grazige deel worden vanuit de maandelijkse vliegtuigtelling meegenomen wat voldoende inzicht geeft in het gebruik van de graslanden door ganzen.



Opmerkingen bij de methode

Indien de achterliggende vraag is of met een lagere dichtheid van grote herbivoren een meer divers landschap verkregen kan worden (zoals verondersteld door de Commissie Van Geel) dan kan dit eenvoudig worden bepaald door na te gaan hoeveel dieren er lopen (jaarlijkse telingen) en wat de variatie is in terreingebruik, te onderzoeken hoe de vegetatie zich ontwikkelt (aandelen van verschillende vegetatiestructuurtypen en structuur graslanden) en hoe de vogels gebruik maken van deze vegetaties. Dat wordt al gedaan vanuit andere monitoringsonderdelen zodat dit sec voor het volgen van de effecten van de voorstellen van de CVG niet tot extra onderzoek hoeft te leiden. Voor een wetenschappelijke review die dieper ingaat op relaties kan het wel van belang zijn om de variatie in graasdichtheden te kennen. 



Terreingebruik grote herbivoren van het moeras (A5)

In het Monitoringsprogramma (Cornelissen, 2018) wordt apart ingegaan op dit onderdeel van het terreingebruik. Dit onderdeel wordt momenteel echter niet uitgevoerd. Het betreft nu voornamelijk edelherten die deels gebruik maken van de moerassen. 



Opmerkingen bij de methode

Deze monitoring is alleen nodig als er wordt besloten om geen hek om het moeras te plaatsen tijdens de reset van het moeras. Zonder raster kunnen bij de waterpeilverlaging de grote herbivoren (met name rund en paard) ook het moeras in. In dat geval is het terreingebruik van de grote grazers een relevante variabele om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het moeras. 



Fysieke conditie score grote herbivoren (A6)

In het Managementplan (SBB, 2013) is een monitoring van de conditie beschreven die al enkele jaren niet meer wordt uitgevoerd. Momenteel wordt alleen een monitoring door de dierenarts uitgevoerd, die bedoeld is voor inzicht in de gezondheidsstatus van de kuddes. Daarbij wordt de conditie van de dieren weergeven op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer vet). De beoordeling is op zicht, aan de hand van fysieke kenmerken van de dieren. Alle runderen worden individueel beoordeeld; de Konikpaarden en edelherten als groep. Deze monitoring wordt 4 a 5 keer per jaar (met name in de winterperiode) uitgevoerd door een ingehuurde dierenarts. Deze monitoring wordt ook gebruikt om een indicatie te krijgen van het te plegen afschot volgens het ‘vroeg reactief beheer’. 



In het kader van het vroeg reactief beheer worden de dieren dagelijks door de boswachters bezocht. Individuen die volgens het protocol van het vroeg reactief beheer niet aan de norm voldoen worden dan afgeschoten. Hierbij wordt gekeken naar de conditie van het individu op basis van fysieke en gedragskenmerken en worden ook omgevingsfactoren betrokken. Er wordt een inschatting gemaakt van de omgevingsfactoren als temperatuur, neerslag, vegetatiestatus, weersverwachting. Deze factoren samen bepalen of het dier wel of niet wordt afgeschoten. 



Opmerkingen bij de methode

De inschatting van de conditie van de dieren en de omgeving, en daarmee de keuze of een dier wel of niet moet worden afgeschoten is persoonsafhankelijk. De methodiek is niet zodanig geprotocolleerd dat deze inschatting door iedereen op eenzelfde wijze wordt uitgevoerd.  



Monitoring diergezondheid (A7)

Elk jaar worden 5 individuen per soort aangeboden voor sectie. Van 10 individuen per soort wordt een bloedmonster verzameld. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dit gebeurt al vanaf de jaren ’90 om vast te stellen of er voor de veehouderij besmettelijke ziektes voorkomen in de OVP die een mogelijk risico kunnen vormen voor de agrarische sector.



Opmerkingen bij de methode

Het is gewenst voor dit onderzoek willekeurig gekozen dieren te nemen als het een steekproef moet zijn van de hele populatie. Wanneer alleen in het kader van reactief beheer geschoten dieren worden aangeboden is het resultaat niet representatief: alleen de zieke en zwakke dieren worden aangeboden.  Daarbij is ook de vraag of de steekproefomvang groot genoeg is.



Overige soortgroepen m.u.v. vogels: (A8)

De overige soortgroepen (insecten, amfibieën, zoogdieren) in de Oostvaardersplassen worden niet systematisch geïnventariseerd. Het betreft anekdotische waarnemingen die op waarneming.nl gezet worden en op specifieke groepen gerichte onderzoeksprojecten (zoals bijvoorbeeld een project over insectendiversiteit binnen en buiten exclosures). Onder deze overige soortgroepen bevinden zich geen Natura2000 soorten. Uitzonderingen zijn de otter en bever, die landelijk vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring (Min LNV) en/of provinciaal door Landschapsbeheer Flevoland worden gevolgd. In het monitoringsprogramma Natura 2000 is ook een hoofdstuk over zoogdieren opgenomen. Hierin is aangegeven dat monitoring van met name de otter, bever en vleermuizen is gericht op het voorkomen en de status van de populatie.

Reinhold (2014) heeft een analyse gemaakt welke beschermde soorten (tabel 2 en 3) uit de Flora en Faunawet mogelijk negatieve gevolgen ondervinden van een waterstandsverlaging van de Oostvaardersplassen. Dit betrof otter, bever, meervleermuis, watervleermuis, kleine modderkruiper, rietorchis, moeraswespenorchis, tongvaren en broedende vogels. De watervleermuis bleek niet voor te komen (Limpens et al, 2016). Voor otter, bever en de meervleermuis voert Landschapsbeheer Flevoland een monitoringprogramma uit om de status van deze soorten vast te stellen in relatie tot de voorgenomen moeras reset. Voor de andere beschermde soorten als kleine modderkruiper, rietorchis, moeraswespenorchis, tongvaren (tabel 2 en 3) uit de Flora en Faunawet die mogelijk negatieve gevolgen ondervinden van een waterstandsverlaging vindt geen gerichte monitoring plaats, aangezien het geen doelsoorten zijn voor de Oostvaardersplassen.



Opmerkingen bij de methode

Geen.

Vogels

Broedvogels moeras (B1)

De broedvogelbevolking wordt al sinds 1987 jaren gevolgd door Rijkswaterstaat (tot 1996) en bureau Altenburg en Wymenga (vanaf 1996). Omdat het moeras zeer ontoegankelijk is worden langs zes transecten over een breedte van 50-100 m de broedvogels geteld. De transecten zijn oorspronkelijk zo gelegd dat ze representatief zijn voor de vegetatietypen die voorkomen in het moeras. Door de geïnventariseerde oppervlakte te extrapoleren naar de totale oppervlakte per vegetatietype wordt een schatting van de broedvogelbevolking verkregen. 



Opmerking bij de methode

De uitvoering van deze monitoringreeks ligt in handen van één persoon. Continuïteit is hier een aandachtspunt in geval van pensionering. 



Broedvogelkartering randzone (B4)

Om de vijf jaar wordt de randzone – het grazige deel van de OVP – integraal op broedvogels gekarteerd. In 2016 is de inventarisatie met vijf bezoekrondes uitgevoerd door Bureau Waardenburg. Daarbij zijn de begraasde bossen aan de rand van het gebied meegenomen. Voorheen voerde Sovon de inventarisatie uit, zonder de randbossen, maar met meer bezoekrondes. Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal bezoeken in 2016 te gering is geweest. 



Opmerking bij de methode

Vergelijkbaarheid van telreeksen is een aandachtspunt.

Kolonievogels en niet-broedvogels (B2, B3, B5, B6)

Maandelijks vinden er tellingen van watervogels in het IJsselmeer plaats vanuit een vliegtuig. Rijkswaterstaat voert deze uit. Hierbij worden ook in de Oostvaardersplassen en bijbehorende wateren, de grote soorten onder de niet-broedvogels en de koloniebroeders in het moeras meegenomen. Als documentatie en voor een nauwkeurige telling worden daarbij foto’s gemaakt. De resultaten worden doorgegeven aan en verwerkt in de jaarrapportages van de totale monitoring.



Opmerkingen bij de methode

Geen

Overige niet-broedvogels, roofvogels (B7)

Maandelijks worden er punttellingen langs een vaste route uitgevoerd. Deze zijn onder andere gericht op niet-broedvogels in de grazige randzone en langs de buitenrand van het moeras.: daar is men nu vijf jaar bezig. In de grazige randzone ligt een route met 15 vaste punten en er wordt ongeveer twintig minuten per punt waargenomen. Deze monitoring is 5 jaar geleden gestart. Langs de Knardijk en de Oostvaardersdijk ligt een route gericht op niet-broedvogels met ongeveer 20 punten met zicht op de buitenrand van het moeras. Daar is de waarneemtijd tien tot vijftien minuten en is men nu drie jaren bezig. Bij de punttelling in de randzone worden de roofvogels integraal, dus niet per punt maar gebiedsdekkend, geteld. Al deze tellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers, begeleid door medewerkers van Staatsbosbeheer. 



Naast deze twee punt-transecttellingen van niet broedvogels, vindt er in de grazige randzone nog een maandelijkse roofvogeltelling plaats. Deze telling wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de Vogelwacht Flevoland en heeft als voornaamste doel om nieuwe leden ervaring op te laten doen met het waarnemen van roofvogels. De monitoring wordt begeleid door een boswachter.



Opmerkingen bij de methode

De methodiek van de twee punt-transecttellingen voldoet. De methodiek van de roofvogeltelling heeft een opleidingsdoel. Aandachtspunten voor het gebruik van de uitkomsten voor monitoring zijn: standaardisering (vaste route, vaste tijd, e.d.), en de wijze van vastleggen van het soort gedrag (jagen, overvliegen) en de locatie daarvan. 

Slaapplaatstellingen (B8)

Door vrijwilligers van de vogelwacht worden tellingen uitgevoerd in het kader van landelijke slaapplaatstellingen. Deze worden uitgevoerd door vrijwilligers van de vogelwacht en gecoördineerd door Sovon. 



Opmerkingen bij de methode 

Voor het landelijk overzicht zijn deze belangrijk, maar voor het volgen van de ontwikkeling in de Oostvaardersplassen is de frequentie te laag. 

Vegetatie

Vegetatie- en florakartering (C1, C2, C3, C4, C6)

Eens in de 12 jaar wordt er in het kader van de SNL-monitoring een vegetatie(structuur)opname gemaakt die eenvoudig is om te zetten naar een vegetatiestructuurtypenkaart. Voor het laatst is dit gebeurd in 2012. Eveneens in het kader van SNL wordt om de zes jaren de flora gebiedsdekkend geïnventariseerd. Voor het laatst is dit gebeurd in 2017 door bureau Regelink. 

Staatsbosbeheer heeft daarnaast in het verleden gebruik gemaakt van een vegetatiestructuurtypen kaarten die door Rijkswaterstaat om de vier jaren werden gemaakt (1974-2008).



In het kader van de jaarlijkse broedvogelkartering langs transecten in het moeras, wordt tevens op basis van luchtfoto’s een schatting gemaakt van de oppervlakten van verschillende leeftijds- en verjongingsstadia van het rietland in het moeras die overeenkomen met de vegetatiestructuurtypen in de transecten. Dit wordt gebruikt voor het schatten van de totale aantallen moerasbroedvogels.



Opmerkingen bij de methode

De bepaling van de vegetatiestructuur in het kader van de SNL-monitoring is voldoende uitgebreid en biedt een goed inzicht hoe het systeem in elkaar zit. De frequentie van die monitoring is echter vrij laag en mogelijk zelfs te laag om de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen goed te kunnen volgen. Het maken van vegetatiestructuurtypenkaarten, die relatief eenvoudige en goedkoop zijn te maken, is een goede manier om de ontwikkelingen in de vegetatie in hoofdlijnen goed te kunnen volgen.  



Indicatie voedselaanbod en heterogeniteit graslanden(C5)

In het grazige deel wordt de hoogte en bedekking van grassen en kruiden op de graslanden gemonitord. Drie maal per jaar, vanaf 2018, voorheen maandelijks, in mei, augustus en eind november worden transecten gelopen van 1200 m met om de 30 m een waarneempunt, waar bedekking en hoogte van gras, riet, distels en ruigtekruiden worden opgenomen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer met als doel een bepaling van de beschikbaarheid van voedsel voor grazers en de aanwezigheid van biotoop voor veldmuizen, als  voedsel voor roofvogels.



Opmerkingen bij de methode

Het voedselaanbod is een essentiële ecologische stuurfactor en verdient daarom veel aandacht. In ieder geval is het de vraag of de huidige transecten op de goede plek liggen om de gevolgen van inrichtingsmaatregelen te monitoren. Bij grote verandering is het bovendien de vraag of drie keer per jaar voldoende is. 

Monitoring van ontwikkeling houtigen (C6)

De ontwikkeling van houtigen in de Oostvaardersplassen werd en wordt op verschillende manieren gemonitord. In de eerste plaats leveren de genoemde vegetatie(structuur)typenkaarten inzicht in de ontwikkeling op landschapsschaal. Daarnaast heeft in het verleden specifieke monitoring van houtigen plaatsgevonden op basis van luchtfoto’s en op basis van veldinventarisaties om het effect van grote herbivoren op verjonging en mortaliteit te meten.

Met het openstellen van gedeelten van het Kotterbos en Oostvaardersbos voor de grote herbivoren in 2010 is tevens een monitoringsprogramma opgesteld om de ontwikkeling van houtigen in deze opengestelde delen vast te leggen. Deze monitoring werd aanvankelijk door studenten van de Universiteit van Utrecht uitgevoerd. Door beheermaatregelen in deze gebieden (dunning en kap ten behoeve van omvorming van deze bossen om ze vraatbestendig te maken) en daarmee het verdwijnen van onderzoeksplots, is deze monitoring stopgezet.

In het kader van het bieden van duurzame beschutting voor de grote herbivoren in de opengestelde bossen en in de zogenaamde Driehoek (deel van de Oostvaardersplassen dat vrij toegankelijk is voor bezoekers) zijn in ‘kralen’ struiken en bomen aangeplant. Deze beheermaatregel is niet gemonitord.



Opmerkingen bij de methode

Met de voortzetting van de vegetatiemonitoring via vegetatie(structuur)typenkaarten blijft de monitoring van houtigen in de Oostvaardersplassen gewaarborgd. De achterliggende mechanismen bij deze ontwikkeling (verjonging, sterfte en de rol van grote herbivoren daarin) worden daarmee niet zichtbaar. 

Bodem, water, landschap

De bodem wordt niet gemonitord. In het verleden zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd om fysische en chemische samenstelling te bepalen. Het meest recente bodemonderzoek is door de Universiteit van Amsterdam in 2017 uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de effecten van waterpeilverlaging en weer verhogen (nabootsing moerasreset) op bodemprocessen in het moeras. Een ander recent onderzoek betreft een literatuurstudie door de Universiteit van Utrecht naar de effecten van waterpeilverlaging op bodemdaling in het moeras als gevolg van de moerasreset.

In het verleden werden zowel grond- als open-waterpeilen gemonitord. Vanaf 1996 verwaterde deze monitoring en werd op steeds minder locaties gemeten. In 2016 is ten behoeve van de komende moerasreset een nieuw meetnet uitgezet. De open waterpeilen worden vanaf 2016 allemaal automatisch dagelijks gemeten. De meters staan zowel in de grote plassen van het moeras als in de tochten in randzone. De waterkwaliteit wordt gemonitord door het waterschap. Chemische bemonstering vindt maandelijks plaats; biologische bemonstering regelmatig. 

De eigenschappen van het landschap, beslotenheid, doorzichten en aanzicht worden niet specifiek gemonitord maar kunnen worden afgeleid van de vegetatie(structuur)typenkaarten.  Waardering van het landschap door recreanten, e.d. wordt  niet gevolgd.

Opmerking m.b.t. de methode

De methodiek voor het meten van de waterkwaliteit is voldoende geborgd. Het waterschap richt zich op de grotere wateren. Van de poelen echter is nauwelijks iets bekend. 

Wat met name voor de abiotiek opvalt, is dat verschillende grootheden die aan elkaar gerelateerd zijn op dit moment vanuit verschillende achtergronden worden gemonitord en daardoor niet altijd in samenhang worden gevolgd. Het gaat bijvoorbeeld om: begroeiing-recreatie, waterkwaliteit-vissen-vogels, bodemvruchtbaarheid en naleveringsvermogen-productie-begrazing. 

Recreatie

De recreatie in en rond de Oostvaarderplassen wordt door SBB gevolgd aan de hand van bezoekersaantallen van  het Buitencentrum Oostvaardersplassen en aantallen deelnemers aan excursies In 2016 heeft een andere registratie van het aantal bezoekers in het Buitencentrum Oostvaardersplassen plaatsgevonden. In 2016 is het aantal bezoekers in het centrum bepaald met behulp van een zogenaamde elektronische deurtelling. Er vindt geen systematische evaluatie van de kwaliteit van excursie plaats. In oktober 2016 heeft er een ‘mystery review’ plaatsgevonden (Cornelissen et al., 2017)

Het voornemen van Staatsbosbeheer was om eens per drie jaar belevingsonderzoek te doen, maar het laatste gepubliceerde onderzoek is in 2005 uitgevoerd door het Kennis en Innovatiecentrum Recreatie in het kader van de toenmalige evaluatie van het beheer (Veer et al., 2005). Dit onderzoek gericht op: herkomst van bezoekers en frequentie van bezoek, het aanbod van mogelijkheden, de kwaliteit van de voorzieningen, de motieven van bezoekers en de beleving door bezoekers. De uitkomsten hadden betrekking op het jaar 2005. Hiervoor werden een enquête en interviews gehouden onder bezoekers.



Ook in 2016 is onderzoek uitgevoerd naar recreatie in de Oostvaardersplassen (Van Gils, 2016). In dit onderzoek bleek dat bij de bezoekers die de Oostvaardersplassen voor het eerst bezoeken een verschil bestaat tussen wat zij verwachten en wat zij in het gebied ervaren. Dit gaat vooral om de bezoekers die komen om een ommetje maken, te wandelen, rond te struinen, of om dieren te spotten. Door onrealistische verwachtingen zijn zij vaak teleurgesteld. Bezoekers die vogels kijken, fotograferen hebben de Oostvaardersplassen vaak al vaker bezocht en hebben minder hoge verwachtingen.



Opmerking

De telling van bezoekers gebeurt niet volgens een systematiek die volgt uit de recreatieve doelstellingen voor het gebied. Beleving en bezoekerswensen zijn alleen incidenteel onderzocht.



Qua recreatie moeten de Oostvaardersplassen eigenlijk in een groter verband worden bekeken. Het Oostvaardersplassengebied wordt onderdeel van het nationale park Nieuw Land. Daarnaast voeren de gemeenten recreatiebeleid dat een impact heeft op de Oostvaardersplassen. Omgekeerd heeft de aanwezigheid van de Oostvaardersplassen een bredere impact op de recreatie, en daarmee de regionale economie, dan alleen het bezoek aan het gebied. Deze relevante uitstralingseffecten zijn hier echter niet opgenomen aangezien dit advies zich beperkt tot de Oostvaardersplassen zelf. 

Totaalbeeld

De huidige monitoring in het kader van Natura 2000, de SNL en het Beheerplan en Managementplan is al zeer uitgebreid. De verschillende vormen van monitoring geven bij elkaar een redelijk goed beeld, ook al hebben ze verschillende vormen verschillende achtergronden en doelen. Qua methode zien we drie met elkaar samenhangende punten van aandacht. 

Ten eerste de expliciete protocollering van het meten van de gegevens. In het Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015 wordt al melding gemaakt dat de huidige methode te weinig gestandaardiseerd is en onvoldoende transparant (SBB, 2013: bijlage 3). 

Ten tweede de continuïteit van de gegevensverzameling. Een deel van de gegevens wordt verzameld door slechts enkele mensen met een groot commitment en jarenlange ervaring in het gebied. Bij opdrachtverlening is het soms moeilijk om meerdere partijen te vinden voor het uitbrengen van een offerte. Mochten deze betrokken personen wegvallen door pensionering of een andere werkkring, dan bestaat het risico dat dit anders of minder goed wordt uitgevoerd.

Ten derde is het opslaan van gegevens een punt van aandacht. Goede en toegankelijke opslag is doorgaans wel de bedoeling maar schiet er vaak bij in. Dit is vooral belangrijk voor cijfers die in openbare discussies een rol spelen.



Huidige monitoring bezien vanuit de voorstellen van de Commissie van Geel

Dit hoofdstuk geeft aan voor welke maatregelen die volgen uit de aanbevelingen van de Commissie van Geel wel en geen monitoring plaatsvindt. Dit vormt de opmaat voor de aanbevelingen die in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) meer specifiek worden uitgewerkt. De maatregelen worden onderverdeeld naar algemeen, Natura2000 gebied, welzijn en beheer grote grazers, landschap, toerisme en recreatie en communicatie.

Algemeen

De Commissie Van Geel formuleert als doel voor het beleid: “de realisatie van Natura 2000 doelen voor de Vogelrichtlijnsoorten en realisatie van een door de mens als bijzonder ervaren en kwalitatief hoogwaardig natuurgebied in de nabijheid van de stedelijke gebieden in Flevoland en de Randstad, dat een breed maatschappelijk draagvlak kent” (CVG 2018, p. 19).

Voor het volgen van de Natura 2000 doelstellingen voldoet de huidige monitoring, met enige methodische aanpassingen, waarvoor in het volgende hoofdstuk aanbevelingen worden gedaan. Monitoring van belangrijke maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan, de moeras-reset, de vernatting en de vismigratie maatregelen zijn gedeeltelijk al uitgewerkt. 

De beleving vanuit de maatschappij en het draagvlak worden niet systematisch gevolgd. 

Natura 2000 gebied: de moeras reset

De aanbevelingen van de Commissie Van Geel leiden bij uitvoering tot maatregelen zoals: het verlagen van de waterstand en herinundatie, bevorderen seizoensgebonden en jaarlijkse dynamiek van waterpeilen, aanleg van vispassages, aanleg poelen en watergangen, omvorming van drooggrasland door vernatting (500 ha). De Commissie geeft aan dat daarbij voortdurend moet worden gemonitord wat de effecten en neveneffecten zijn op de biotische (vegetaties, kieming, groei en vraat van riet, andere organismen) en abiotische (bodem, water) factoren.



De huidige monitoring is wat betreft vogels op zich voldoende, met enige aanpassingen die in het volgende hoofdstuk worden beschreven. De vispopulatie is een aandachtspunt. 



Om de ontwikkeling van de reset goed te volgen moet de monitoring van de vegetatie vanuit de SNL worden voortgezet. Met name de vegetatiestructuurtypenkartering eens in de vier jaar, kan veel inzicht in het kader van ‘hand aan de kraan’ opleveren. 



Voor de moerasreset verdient de monitoring van de waterpeilen extra aandacht: bewaking van de storingsvrije werking van de automatische systemen en van een optimale verdeling van de meetpunten. 



De moeras reset zal gevolgen hebben voor de bodem. De verlaging van de waterstand en herindundatie zullen effect hebben op de inklinkingsprocessen. Dit was in de huidige monitoring tot nu toe niet aan de orde, maar is wel benoemd in het voorstel monitoring N2000 maatregelen. 

Welzijn en beheer grote grazers: reset grote grazers

De Commissie Van Geel doet voorstellen voor de vermindering van het aantal grote grazers, beschutting (kerngebied en randen, 300 ha), en doet aanbevelingen voor jaarlijkse monitoring van de natuurwaarden in het gebied ten behoeve van het beheer (CVG, 2018, p.45). 



De huidige monitoringsmethode gericht op het volgen van het aantal grote grazers voldoet: het is belangrijk om meerdere methoden naast elkaar te blijven hanteren en deze verder aan te scherpen. Overgang naar eventuele nieuwe methoden moeten niet zomaar worden ingevoerd, maar indien deze beschikbaar komen dienen ze een aantal jaren parallel aan de huidige methode plaats te vinden. 



De Commissie Van Geel beveelt aan het aantal dieren voor de winter terug te brengen tot een dichtheid waarbij geen voedselschaarste zal optreden. De beste maat hiervoor is de conditie van de dieren. Daarnaast is er meer inzicht nodig in de beschikbaarheid van voedsel. De conditie en de hoogte van het gras in de grazige zone is hierin een dominante factor. Voor de effecten op de grashoogte zijn de huidige transecttellingen niet voldoende. 



De beschuttingsmaatregelen leiden tot nieuw afgerasterd bos en bosstroken. Qua vegetatie ontwikkeling hoeft dit niet jaarlijks gevolgd te worden. Een jaarlijkse vogeltelling hiervoor is belangrijk omdat de veranderingen snel zullen plaatsvinden. 



Een belangrijk oogmerk van de reset is een meer gevarieerd landschap dan nu met een grotere kwaliteit als foerageergebied voor de Natura 2000-doelsoorten blauwe en bruine kiekendief, lepelaars en reigersoorten (Commissie Van Geel, 2018, p.22). Voor kiekendieven is het gewenst een relatie te leggen met de gronden ten zuiden van het Oostvaardersplassengebied (blz. 23, 59). Zowel de vernattings- als de verbindings- en beschuttingsvoorstellen, alsmede door verlaging van de begrazingsdruk, zullen de foerageermogelijkheden voor reigers en kiekendieven naar verwachting toenemen. Het is gewenst om na te gaan in hoeverre en wanneer dit plaatsvindt en of het genoeg is voor doelbereik.



Onderzocht zou moeten worden in hoeverre de punttellingen van niet-broedvogels, waaronder kiekendieven en reigers, voldoende inzicht geven in de door de commissie van Geel gewenste uitbreiding van foerageermogelijkheden.

Landschap

Op het gebied van landschap noemt de Commissie Van Geel een zo natuurlijk mogelijk en gevarieerd halfopen landschap met geleidelijke overgangen naar de randen zonder harde scheidingen. 



De huidige monitoring voorziet niet in het volgen van de openheid, hoewel de vegetatiestructuurtype inventarisatie (C4) hier wel een beeld van geeft.



De huidige monitoring vanuit het beheerplan voorziet in het volgen van de vegetatiestructuur, maar niet in het volgen van de nieuwe aanplant. Indien de nieuwe aanplant afdoende is afgerasterd zal monitoring van groei en overleving van de aanplant niet zo dringend zijn. 

Toerisme en recreatie

De Commissie Van Geel beveelt aan om de Oostvaardersplassen een grotere toeristisch-recreatieve functie te geven, en de voorzieningen hiervoor kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. Het gaat daarbij om de ervaring van een ‘ongerept’ en uniek natuurgebied. 



De huidige monitoring is niet ingericht op het volgen van deze ontwikkelingen. Tellen van bezoekers gebeurt fragmentarisch. Onderzoek naar de beleving van het gebied vindt incidenteel plaats. 

Communicatie en educatie

De Commissie Van Geel pleit voor een groot en breed maatschappelijk draagvlak en een grotere en internationale bekendheid. 



Op dit terrein is er geen systematische monitoring. Gegevens over websitebezoek en tweets zijn beschikbaar, maar niet met enige regelmaat systematisch geanalyseerd. Internationale bekendheid wordt niet gemeten en kan met name relevant worden in het kader van het nieuwe nationale park Nieuw Land. 

Conclusie

De effecten van de maatregelen die volgen uit de aanbevelingen van de Commissie Van Geel kunnen voor het grootste deel worden gevolgd door voortzetten en aanscherpen van de huidige monitoring. Op onderdelen is aanvulling nodig. In het volgende hoofdstuk worden deze beschreven. 

Aanbeveling voor monitoring 

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de huidige monitoring langs de maatregelen vanuit de aanbevelingen van de Commissie Van Geel gelegd. Daaruit volgden een aantal aandachtspunten die in algemene termen zijn verwoord. In dit hoofdstuk worden deze verder uitgewerkt. Dit wordt voorafgegaan door een algemene aanbeveling over de aanpak van het geheel.

Aanbevelingen op systeemniveau

De verschillende vormen van monitoring (Natura2000, SNL, Beheerplan) geven bij elkaar een redelijk goed beeld, ook al hebben ze verschillende vormen verschillende achtergronden en doelen. Omdat deze bovendien al georganiseerd zijn, ligt het voor de hand om hier maximaal gebruik van te maken en geen nieuw systeem voor te stellen. Wij bevelen daarom aan dat alle organisaties die nu bij monitoring zijn betrokken doorgaan met hun huidige monitoring en vooral te investeren in aanscherping en samenhang. 

Wat betreft aanscherping is er extra aandacht nodig voor: de protocollering van het verzamelen van gegevens, de continuïteit in de uitvoering van de monitoring, en de opslag en beschikbaarstelling van gegevens. De provincie kan dit, vanuit de rol van opdrachtgever voor het beheer en de monitoring daarvan, opnemen als onderdeel van de opdracht. 

Ten eerste de protocollering van het meten van de gegevens. Wij bevelen aan zorg te dragen dat de protocollen zodanig helder zijn uitgewerkt dat ook derden het kunnen uitvoeren of overnemen indien de huidige uitvoerders om wat voor reden dan ook dat niet meer kunnen of doen. Zeker in het kader van het inzetten van monitoring voor een ‘hand aan de kraan’ beleid zoals voorgesteld door de Commissie Van Geel, is het belangrijk dat expliciet is vastgelegd hoe metingen moeten plaatsvinden. Een peer review van protocollen zou daarbij helpen om de protocollen zo goed mogelijk te maken, evenals een externe kwaliteitsbewaking van het monitoringsysteem. De National Databank Flora en Fauna bijvoorbeeld, zou hierbij kunnen adviseren. 

Ten tweede de continuïteit van de gegevensverzameling. Niet alleen protocollering is hierbij belangrijk. Ook de beschikbare capaciteit op zich kan een knelpunt vormen. Wij raden aan hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. 

Ten derde is het opslaan van gegevens een punt van aandacht. Cijfers die in openbare discussies een rol spelen dienen zo te worden bewaard dat ze goed  toegankelijk zijn. We bevelen aan om bij opdrachtverleningen voor monitoring de wijze van dataopslag expliciet onderdeel van de opdracht te maken. 



Naast deze aanscherpingen is aandacht voor de samenhang belangrijk. Aan de huidige monitoring kan meer informatie worden ontleend door de bestaande monitoren sterker met elkaar in verband te brengen. Dit moet gebeuren vanuit een vertaling van de doelstellingen in een samenhangende vraagstelling. Daartoe bevelen wij aan om jaarlijks alle gegevens samen te brengen in een Venster op de Oostvaarderplassen dat een handzaam overzicht geeft. Het venster geeft vanuit een samenhangende vraagstelling op basis van beschikbare gegevens, een integraal overzicht van de mate waarin de doelen worden bereikt en van de processen daarachter. Vanuit een duiding van de processen geeft het venster ook adviezen voor het beheer.

Wij bevelen aan om het Venster te laten opstellen door een onafhankelijke deskundige partij onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke commissie, die met name de rol heeft om de inhoudelijke kwaliteit van de gegevensverzameling te bewaken.

Aanbevelingen op gegevensniveau

Grote herbivoren en andere soortgroepen

Hiervoor is aangegeven dat meerdere tellingen in samenhang een goed beeld geven. Wij bevelen aan hiervoor om op basis van Cornelissen (2016) een protocol op te stellen dat aangeeft hoe de afzonderlijke tellingen leiden tot een totaalbeeld en welke bewerkingen daarvoor nodig zijn. 



Tellingen grote herbivoren (A1)

Er zijn geen methoden die tot honderd procent zekerheid leiden. De combinatie van methoden leidt tot het beste inzicht. Wij bevelen aan om door te gaan met het huidige systeem van combinatie van telling vanaf de vaste grond telling en vanuit de helikopter. 



Er zijn er nieuwe technieken in opkomst zoals satelliet beelden die betaalbaarder worden en een betere resolutie krijgen waardoor ze op termijn mogelijk bruikbaar worden als methode voor het tellen van grote grazers. Een andere optie bestaat uit luchtfoto’s met een warmtecamera (‘ nachts) die ’s nachts kunnen worden gebruikt bij een lage luchttemperatuur. Op dit moment zijn drones en satellieten geen alternatief vanwege hun technische en/of praktische beperkingen: drones mogen niet hoog vliegen en hebben een beperkt zicht; satellieten hebben op dit moment nog een te lage resolutie.  



Mochten nieuwe technieken in later stadium wel in aanmerking komen, dat is het belangrijk om een aantal jaren de oude en nieuwe telling parallel uit te voeren om trendvergelijking van de mogelijk te maken, mede ten behoeve van de wetenschappelijke review over een aantal jaar. 



Tellingen aanwas grote herbivoren (A2)

Aanbevolen wordt om door te gaan met deze maandelijkse telling vanaf de grond. Ook deze methode is misschien in de toekomst te verbeteren met drones of satellietbeelden. Hiervoor geldt hetzelfde als in de voorgaande paragraaf.



Registratie sterfte grote herbivoren (A3)

De aanbeveling is om de sterfteregistratie verscherpt door te zetten. Verscherping houdt in een betere registratie ter plaatse bij gevallen van, zoals de Commissie Van Geel het noemt, vroeg-reactief beheer of bij het aantreffen van een dood hoefdier. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het daadwerkelijk gebruik van gestandaardiseerde veldformulieren die ter plekke worden ingevuld. 



Terreingebruik grote herbivoren en ganzen (A4 en A5)

De meting van het terreingebruik door grote herbivoren en ganzen is gestopt, maar wij bevelen aan om hier toch weer invulling aan te geven. Dit geeft voor de ‘hand aan de kraan adviezen’ belangrijke informatie over de effecten van de maatregelen voor het droge deel en - afhankelijk van afrastering - ook het moerasdeel. Dit moet dan in samenhang gebeuren met vegetatieopnames zoals hieronder aanbevolen. 



Fysieke conditie score grote herbivoren (A6)

Vanwege de continuïteit wordt aanbevolen om de conditiescore van individuen voort te zetten, op de manier zoals die nu plaatsvindt door de ingehuurde dierenarts. De borging voor de lange termijn verdient aandacht, zodat jaarreeksen vergeleken kunnen worden. Het is nu persoonsafhankelijk, wat de meting kwetsbaar maakt voor de langere termijn. 



Monitoring diergezondheid (A7)

Wij bevelen aan om deze voort te zetten op de huidige wijze. Verder bevelen wij aan om hierbij ook de dood gevonden dieren, die al worden geregistreerd (zie A3) te betrekken. 



Dierconditie en diergezondheid algemeen (A6 en A7)

De onderzoeksbevindingen van conditie (A6) en gezondheid (A7) zijn nu nog aparte rapporten die moeilijk te begrijpen zijn voor breder publiek. Het is aan te bevelen om die samen te verwerken in een meer toegankelijke vorm van publiceren (dit kan onderdeel vormen van het venster op de ontwikkelingen in het gebied)

Overige soortgroepen m.u.v. vogels (A8)

Wij bevelen aan om in het kader van monitoring N2000 maatregelen een monitoring van vissen uit te werken. Dit is relevant om te zien of de vispassages werken en om te zien hoe de visgemeenschap zich ontwikkelt met name in relatie tot prooiaanbod voor N2000 doelsoorten.  

Vogels

De huidige monitoring gericht op Natura2000 doelstellingen voldoet. Wij bevelen aan deze voort te zetten. Aanvullingen richten zich op de volgende onderwerpen. 

Vis als voedsel voor vogels

Met de Natura 2000 maatregelen ten behoeve van de reset van het moeras en vismigratie naar wateren in de randzone wordt onder andere nagestreefd de beschikbaarheid van voor visetende vogels geschikte vissen te bevorderen. In het troebele grote water in het moeras zitten nu vooral grote karpers die ongeschikt zijn als voedsel voor de meeste viseters en in de randzone zit bijna helemaal geen vis. Voor het moeras moet daarom kleinschalig helder water ontstaan met veel kleine vissen voor b.v. dodaars en reigers; in de randzone sloten met stekelbaarzen en poelen met vis voor reigers en roerdompen. 



Het is niet nodig om een uitgebreide monitoring op te zetten van de beschikbaarheid van vis, maar het is zeker aanbevelingswaardig om de vispopulatie te volgen om te zien of de ingrepen werken zoals beoogd (zie voorstel A8). Wat geldt voor de beschikbaarheid van vis voor viseters geldt ook voor de beschikbaarheid van waterplanten voor de waterplanteneters onder de niet-broedvogel doelsoorten. 

Voedsel voor roofvogels

Net als voor de beschikbaarheid van vis als voedsel geldt dat gericht onderzoek naar de beschikbaarheid van muizen en andere kleine fauna als voedsel kan helpen bij het verkrijgen van meer inzicht voor het op orde brengen van het systeem. Voor de bruine kiekendief als broedvogel wordt nu het gebiedsdoel gehaald. Mocht de toestand verslechteren dan is onderzoek naar reproductiesucces en overleving zeer gewenst. Voor de Blauwe kiekendief is het doelbereik zeer slecht. De commissie van Geel beveelt de reset van de populatie grote grazers mede aan om weer meer foerageermogelijkheden voor o.a. kiekendieven te scheppen. Het is zeer gewenst de punt- en transect-tellingen aan te passen indien bij nader onderzoek blijkt dat de huidige telmethode de foerageermogelijkheden onvoldoende in beeld brengt (C5). 



Met de monitoring van de grashoogtes kan het leefgebied van muizen als voer voor o.a. kiekendieven goed beschreven worden (C5). Relatie grashoogte en muizendichtheid moet dan wel worden gekalibreerd. Het is overigens geen één op één relatie door interne populatiedynamiek en de wintergevoeligheid van kleine zoogdieren. 

De rol van de gans

Monitoring van aantallen ganzen is cruciaal omdat dit belangrijke voedselconcurrenten van de grote grazers zijn. Er is vanaf januari tot begin mei voedselconcurrentie tussen ganzen, met name door tienduizenden brandganzen en enkele duizenden grauwe ganzen (ouders met pullen), en de grote herbivoren. Na mei wordt dit nog tot in juni voortgezet door de tienduizenden ruiende grauwe ganzen die het gebied bezoeken. De monitorvraag is wat de reset van grote grazers gaat opleveren voor het herstel van het grasland (heterogenere structuur ten behoeve van bijv. kleine zoogdieren) en de gewenste voedselbeschikbaarheid voor ganzen en grote herbivoren optreedt. Niet uit te sluiten is dat de populaties ganzen verder toenemen en de concurrentie tussen grote en kleine herbivoren daardoor kan toenemen.

Broedsucces 

In de huidige monitoring wordt broedsucces nergens meegenomen, niet van moerasbroedvogels en niet van ganzen. RWS ringt aalscholvers in de kolonie en geeft enig zicht op het broedsucces van die soort. Een vrijwilliger heeft een vangplek (constant effect site) voor zangvogels langs de dijk, maar ringt niet volgens de standaard methodiek. O zicht te hebben op het doelbereik is ook het broedsucces van belang. Huidige gegevens voldoen niet om een goed inzicht te krijgen. Een alternatief is regelmatig een kortlopend onderzoek uit te voeren, gericht op het broedsucces van soorten die het moeilijk hebben (C11a). Dit kan inzicht geven hoe het doel bereikt kan worden.

Vegetatie

Vegetatiekartering, vegetatiestructuur (C1, C2)

De vlakdekkende vegetatiekartering van het moeras vindt momenteel eens in de 12 jaar plaats in het kader van de SNL. Wij bevelen aan om dit voort te zetten, maar het tempo af te stemmen op het tempo van de reset. Wij bevelen in ieder geval aan om binnenkort nog een nulmeting doen van de vegetatiekartering en -structuur in het hele gebied alvorens de reset plaatsvindt.



Daarbij adviseren wij om in plaats van vegetatietypenkaarten waarbij de vegetatietypen eens in de twaalf jaar worden bepaald (met het risico dat de methode iedere keer weer anders is en grenzen steeds weer anders worden genomen) permanente kwadraten (PQ’s) uit te zetten. Rijkswaterstaat heeft vanaf 1983 tot en met 1995 PQ’s gevolgd op de graslanden. Dit geeft een goed beeld van de vegetatietypen-ontwikkeling. Staatsbosbeheer is ermee gestopt in 1996. De grote effecten van de voortellen van de Commissie Van Geel rechtvaardigen het opnieuw inzetten hiervan. Voorgesteld wordt om jaarlijks in de PQ’s langs transecten in het moeras vegetatieopnames te doen. 

Flora inventarisatie (C3)

Vanwege de reset zou het goed zijn om in 2020 een extra tusseninventarisatie maken in plaats van te wachten op de volgende ronde die eens in de zes jaar plaatsvindt. Een beter alternatief om de voorstellen van de Commissie van Geel te volgen, is echter deze telling te vervangen door het uitzetten en gebruiken van een systeem van PQ’s.



Vegetatiestructuurtype (C4)

Het volgen van effecten van de maatregelen ten behoeve van ‘Hand aan de Kraan’ adviezen is goed mogelijk aan de hand van de vegetatiestructuur op basis van landsdekkende luchtfoto’s (onderverdeling in met name: gras-ruigte-riet-struweel). Het maken van kaarten hiervoor kan plaatsvinden bij aanvang (nul-situatie), bij maximale waterpeilverlaging (maximale pioniervegetatie), jaar na waterpeilverhoging (dan is alle ruigte weer verdwenen en blijft riet over) en dan nog 3 jaar na maximale waterpeilverhoging (maximale rietbegroeiing). Wij stellen voor dat dit voor de Oostvaardersplassen wordt voortgezet. Dit is ook eenvoudig in een standaard Geografisch Informatie Systeem op te nemen.

Indicatie voedselaanbod en heterogeniteit structuur graslanden (C5)

Voor het volgen van de effecten van de voorstellen van de Commissie Van Geel is onder meer inzicht nodig in de beschikbaarheid van voedsel. De conditie en de hoogte van het gras in de grazige zone zijn hierin een dominante factor. Momenteel wordt de hoogte en procentuele bedekking grassen en kruiden op verschillende graslanden gevolgd. Voor de effecten op de grashoogte zijn de huidige transecttellingen qua plek echter niet voldoende. Aanbevolen wordt daarom transecten toe te voegen zodat de hele grazige zone wordt gerepresenteerd. Het betreft nu 8 transecten, uit te breiden naar 12 waarbij de extra transecten komen te liggen in de Beemdlanden en op het Stort. Dit zijn onder andere de delen waar Commissie Van Geel beschuttings- en vernattingsmaatregelen heeft voorgesteld.



De genoemde vegetatiestructuurtypen kartering (C4) is ook in dit kader belangrijk. Wat betreft het effect op ganzen en andere grazers is het waarnemen van de biomassaproductie (b.v. op basis van de NDVI) met behulp van satellieten een interessante optie voor de lange termijn.

Ontwikkeling aangeplant struweel (C6)

Met behulp van vegetatiestructuurtypenkaarten (C4) blijft de monitoring van houtigen in de Oostvaardersplassen gewaarborgd. De achterliggende mechanismen bij deze ontwikkeling (verjonging, sterfte en de rol van grote herbivoren daarin) wordt daarmee niet zichtbaar. Aanvullende monitoring zoals in het verleden is gebeurd (Cornelissen et al 2014a en b) is dan nodig. Wij bevelen aan om deze opnieuw uit te voeren.



Flora-inventarisatie moeras (C7)

Aanbeveling is om de beoogde meting van de effecten de moerasreset 1 jaar voor en 2 jaar na de drooglegging en het opzetten van het peil volgens plan uit te voeren. 

Exclosures  (C8a)

Aanbevolen wordt om enkele (5-10) exclosures te realiseren van 100x100m om effecten van grote herbivoren en ganzen op de ontwikkeling van de vegetatie te volgen en om na te gaan of de gekozen beheervorm ook vanzelf leidt tot een duurzaam divers landschap. Met het uitsluiten van herbivoren in bepaalde delen kan worden aangetoond wat het effect van de grazers is op bijvoorbeeld natuurlijke verjonging en mortaliteit van houtigen en daarmee op uitbreiding dan wel afname van struweel en bos en daarmee de kansen op het ontstaan van een duurzaam divers landschap. Met de exclosures kan ook de concurrentie en facilitatie tussen grote herbivoren en ganzen worden gemonitord door ze zo uit te voeren dat ze wel voor ganzen toegankelijk zijn maar niet voor grote herbivoren.

Bodem, water, landschap

Waterstanden (D1)

Aanbeveling: huidige meting voortzetten, met extra aandacht voor de storingsvrije werking van de automatische systemen en van een optimale verdeling van de meetpunten. En ook hierbij is extra aandacht vereist voor de opslag en het delen van data.

Bodemhoogte (D2)

De bodemhoogte in het moeras hoeft niet jaarlijks te worden bijgehouden. Eenmaal tijdens de reset van het moeras lijkt genoeg. Het beste moment daarvoor is als het waterpeil zijn laagste stand heeft bereikt: derde jaar van de waterpeilverlaging. De data uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn nauwkeurig genoeg, maar in natuurgebieden met moerasvegetatie wordt geen correctie voor bijvoorbeeld rietvegetatie toegepast. Een goed beeld van de bodemhoogte kan worden verkregen met laser altimetrie. Gedetailleerd inzicht in de hoogteligging en het reliëf is nodig om het nieuwe peil en de gewenste waterpeildynamiek  na de moerasreset te kunnen bepalen.



Openheid landschap (D4a)

De Commissie van Geel hecht grote waarde aan de mate van afwisseling en dynamiek in het landschap. Deze kan beschreven worden op basis van de bestaande monitoring van vegetatiestructuurtypen door Staatsbosbeheer. De commissie van Geel vraagt ook om realisatie van een half open landschap met behoud van een open karn van 1000 ha. Het meten hiervan kan met behulp van een methode ontwikkeld door Meeuwsen en Jochem (2013). Hiermee is het mogelijk de openheid te berekenen vanuit het gezichtspunt van de waarnemer in het veld. Dit kan worden gekoppeld aan onderzoek naar de beleving van het landschap bijvoorbeeld met behulp van QR-code op informatieborden en de smartphone van bezoekers onderzocht kunnen worden (zie volgende paragraaf).

Recreatie

Aangezien de recreatieve doelstelling voor het gebied wordt uitgebreid ligt het voor de hand ook het bezoek beter te meten. Dit houdt in ieder geval in: 

Doorgaans met tellen van het aantal bezoekers van bezoekerscentrum systematisch en de registratie van de deelname aan excursies (E1);

Doorgaans met regelmatig belevingsonderzoek, bijvoorbeeld eens in de vier jaar (E2);

Het aantal bezoekers van uitkijkpunten en vogelhutten zou geschat kunnen worden bijv. door momenttellingen op maatgevende dag (E3a).

Voor het bepalen van de beleving kan gebruik worden gemaakt van QR codes op uitkijkpunten (E4a). 





Doorkijk

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een doorkijk naar de lange termijn monitoring en voor de wetenschappelijke review van het beheerplan. Deze zijn hier niet uitgewerkt op het niveau van indicatoren. Het gaat om een aantal voorzetten die nader moeten worden uitgewerkt. 

Ecologische relaties

Het ‘hand aan de kraan’  principe houdt in dat het proces op grote lijnen wordt gemonitord en de parameters van de stuurprocessen worden bijgesteld indien nodig. We constateren dat momenteel de samenhang tussen de informatiestromen niet optimaal is, mede al omdat de monitoring wordt uitgevoerd in diverse arrangementen met ieder een eigen doelstelling: N2000 met wettelijke beschermde soorten, SNL met natuurwaarden en landschap, SOVON met vogels. Daaroverheen komt de diagnose van de Commissie Van Geel, gericht op de reset van het aantal grote grazers, de reset van het moeras en de reset van het landschap. 



Voor de lange termijn zou een integraal ecologische vraagstelling de samenhang in de monitoring moeten vergroten en borgen waardoor zowel de informatie- als de kostenefficiëntie wordt vergroot. In dat geval moet het verzamelen en opslaan van data worden afgestemd op modellering om zo procesmodellen te kunnen voeden en daadwerkelijk een hand aan de kraan te krijgen. 

Vooral moet er een goede doelomschrijving zijn. De doelomschrijving van de Commissie Van Geel (“de realisatie van Natura 2000 doelen voor de Vogelrichtlijnsoorten en realisatie van een door de mens als bijzonder ervaren en kwalitatief hoogwaardig natuurgebied in de nabijheid van de stedelijke gebieden in Flevoland en de Randstad, dat een breed maatschappelijk draagvlak kent”) impliceert de noodzaak om de onderliggende processen te onderzoeken. Gezien de uitgebreide ecologische kennis is het dan van belang om de onderliggende processen te parametriseren op grond van een goed monitoringsprogramma. 



De kernfactoren daarbij zijn waterbeschikbaarheid, bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en daarmee beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen, vegetatiegroei en -kwaliteit, voedselbeschikbaarheid voor vogels, grazers en andere diersoorten, begrazingsdruk, niet alleen van grote grazers, en predatiedruk. Dat betekent meer aandacht voor onderliggende processen dan is opgenomen in de voorgaande voorstellen voor de korte termijnmonitoring. 



De volgende vraagstukken kunnen onder meer onderdeel vormen van zo’n aanpak: 

Het terreingebruik van de grote grazers in relatie tot vegetatie, voedselbeschikbaarheid en openheid van het landschap, in relatie tot maatregelen en/of seizoenverschillen. In dit kader valt te overwegen om enkele hoefdieren en wellicht ook ganzen te merken met een zender en/of uitwendig merkteken zodat hun terreingebruik gedetailleerd onderzocht kan worden. Het kan ook voor het maatschappelijk draagvlak interessant zijn om individuen door het jaar heen ‘uit te lichten’ met als doel natuurlijke processen te illustreren.

De conditie van grote grazers. Afhankelijk van aanvullende monitoring met betrekking tot vitaliteit (conditie, fysiologische parameters, mineralen status, genetische vitaliteit): monsters nemen van dode hoefdieren voor betreffende doeleinden. Dit is met name van belang voor de vraag hoe conditie afhankelijk is van de combinatie van weer en dichtheid grote grazers (intra- en interspecifieke concurrentie. Daarnaast kunnen in het kader van de review geheel nieuwe indicatoren worden ontwikkeld.

Voedselwebanalyses. Voedselbeschikbaarheid  is een basale stuurfactor die onvoldoende in beeld wordt gebracht. Welke additionele ecosysteem parameters als bodemabiotiek, bodemfauna, insecten (hoofdgroepen) zijn belangrijk voor een voedselwebanalyse, met daarin ook aandacht voor de rol van de grote grazers, zowel wat betreft de directe (consumptie van gras) als indirecte effecten (via mest, karkassen, e.d.)? Bovendien moet de productiviteit worden gerelateerd aan graasgedrag en graasbehoefte om een zinnig beeld te krijgen van de relatie herbivoren met voedselbeschikbaarheid. 

De relaties met de omgeving van de Oostvaardersplassen. Voor de langere termijn is verbinding van de OVP met omliggende natuurgebieden als Markerwadden voorzien. Aanbevolen wordt om voor de maatregelen die in dat kader worden genomen, zoals mogelijke faunapassages in de Oostvaardersdijk, bijvoorbeeld ook de otter te monitoren. 



Een dergelijk aanpak is niet alleen interessant voor de Oostvaardersplassen zelf (zie Onderzoeksagenda Oostvaardersplassen 2017, met daarin voorbeelden van spelende processen en cycli) maar ook voor andere natuurgebieden waar behoefte is aan referentiewaarden. Het is immers een uniek gebied met een rijke bodem waar tot op heden niet is geploegd, bemest en of bespoten met bestrijdingsmiddelen.

Maatschappelijke discussie

Om de doelstelling van de Commissie Van Geel ten aanzien van een groot en breed maatschappelijk draagvalk en een breder draagvlak voor natuur en landschap in het algemeen te volgen kan in de lange termijn monitor aandacht worden gegeven aan de volgende onderwerpen. 



Monitoring welzijn en conditie

In afstemming met deskundigen die vanuit breder verband naar het thema welzijn kijken (bijv.  gedragswetenschap, filosoof, ecoloog) zouden naast veterinaire criteria (en fysieke conditie, zie A6) ook andere parameters benoemd kunnen worden die inzicht geven in de fysieke en mentale gezondheid van het individu en/of populatie. Te denken valt onder meer aan genetische diversiteit, wat voor edelherten eerder al is onderzocht. Indien dat toegevoegde waarde heeft zou dus DNA verzameld kunnen worden om genetische vitaliteit te kunnen monitoren. In afstemming met ethologen/filosofen zouden additionele welzijnsparameters toegevoegd kunnen worden die in het veld relatief eenvoudig te meten zijn, conform het aandachtspunt dat de Commissie Van Geel noemt: natuurlijk gedrag: zelfordening en zelfregulering van de kuddes; keuzes maken. Ook het publiek zou op de een of andere manier betrokken kunnen worden bij het bepalen van de conditie van dieren.  



Monitoring van maatschappelijke discussie

De maatschappelijke discussie kan worden gevolgd door een regelmatig herhaalde ‘discours’ analyse gericht op de vraag of en hoe het maatschappelijk debat verschuift. Een inhoudelijke analyse van uitingen op sociale media kan hier deel van uitmaken. 

Kosten van monitoring

De Commissie van Geel schat de kosten van monitoring op 100.000 euro per jaar. Voor een nadere schatting van de kosten is het zinvol om onderscheid te maken tussen drie kostenplaatsen: huidige monitoring vanuit bestaande verplichtingen, aanpassen huidige monitoring, aanvullende monitoring en jaarlijks venster. Het is moeilijk om deze kosten goed te schatten. 

· Huidige monitoring: de kosten van monitoring in het kader van Nature 2000 en SNL zijn in principe al gedekt. Momenteel betaalt de Provincie Flevoland ongeveer 50.000 aan SNL monitoring en 23.000 euro aan broedvogelmonitoring van het moeras. Dit zijn de kosten voor de uitbesteding die betrekking hebben op slechts een deel van alle gemeten variabelen. Daarnaast zijn er de kosten die SBB en andere organisaties maken voor de inzet van eigen mensen en voor de inzet van middelen. Dit nog afgezien van de inzet van vrijwilligers en extra tijd die veel professioneel betrokkenen in monitoring steken. 

· Aanscherping van huidige monitoring. Dit zal voor de organisaties die de monitoring nu doen extra tijd en kosten voor de inzet van eigen personeel met zich meebrengen.

· Aanvullende indicatoren voor de korte termijn monitoring. Dit zal zowel extra uitbesteding als meer inzet van eigen mensen kosten.

· Een jaarlijkse meta beschouwing (het voorgestelde venster): dit kost naar schatting tussen 10.000 euro per jaar. 

Stel dat als gevolg van de voorstellen voor de korte termijn de kosten voor monitoring een derde meer worden dan de huidige kosten (en dat is niet onrealistisch), dan wordt het bedrag dat de Commissie van Geel noemt overschreden. In dit stadium valt daar niet meer over te zeggen, wij bevelen aan dit meer gedetailleerd te onderzoeken bij het maken van een opzet voor de lange termijn monitoring. 
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Overzicht huidige monitoring

A: Grote herbivoren en andere soortgroepen muv vogels e.a.



		Nr

		Meting

		Kader

		Methode, frequentie, uitvoering



		1

		tellingen grote herbivoren

		Beheerplan

		Helikoptertelling, 1x, SBB, SBB



		2

		tellingen aanwas grote herbivoren

		Beheerplan

		Grondtelling, 1x/maand, SBB



		3

		registratie sterfte grote herbivoren

		Beheerplan

		Grondtelling, dagelijks, SBB



		

		

		

		



		5

		terreingebruik grote herbivoren moeras

		Beheerplan

		Telling vanuit vliegtuig 1x/4wkn;  wordt mogelijk wel gedaan tijdens de reset als er geen hek om het moeras staat en de grote herbivoren vrij toegang hebben tot het moeras. SBB



		6

		fysieke conditie score grote herbivoren

		Beheerplan

		vanuit auto door dierenarts (ingehuurd door SBB) ihkv monitoring diergezondheid. 4-5 keer per jaar met name in winterperiode



		7

		Monitoring diergezondheid

		Beheerplan

		Jaarlijks aanbieding 5 individuen per soort voor sectie en van 10 individuen per soort bloedmonsters. Controle op diverse dierziekten. Onder begeleiding van veterinaire begeleidingscommissie. SBB



		8

		Overige diersoorten, m.u.v. vogels

		overig

		NEM (otter, bever)



		

		

		

		









		Nr

		Meting

		Kader

		Methode, frequentie, uitvoering



		1

		broedvogelkartering moeras

		N2000

		Nat Transecten, droog BMP  jaarlijks, Nico Beemster



		2

		koloniebroeders moeras

		N2000

		Vliegtuigtellingen, jaarlijks, RWS



		3

		niet broedvogels (grote soorten)

		N2000

		Vliegtuigtellingen, maamdelijks, RWS



		4

		broedvogelkartering randzone

		SNL

		Territorium kartering, om de vijf jaar, 2016 BuWa



		5

		niet broedvogels randzone

		Overig

		PTT, maandelijks, Henk H.



		6

		niet broedvogels Knar-/OV-dijk

		Overig

		PTT, maandelijks, Frank G.



		7

		roofvogels randzone

		Overig

		PTT, maandelijks, Jan G. + vogelwacht,



		8

		slaapplaatstelling ganzen

		Overig

		PTT, 2X per jaar, Leo S., Sovon, Vogelwacht



		9

		Terreingebruik ganzen buitenkaads

		beheerplan

		Rijtransect, aantallen per vak, wekelijks, SBB



		10

		Terreingebruik ganzen moeras

		beheerplan

		transect, aantallen per vak, tweewekelijks, SBB





B: Vogels














C: Vegetatie

		Nr

		Meting

		Kader

		Methode, frequentie, uitvoering



		1

		Vegetatiekartering

		SNL  N01.03

		Vlakdekkend, eens per 12 j, 2012 Bureau Regelink



		2

		Vegetatiestructuur

		SNL  N01.03

		Vlakdekkend, eens per 12 j, 2012 Bureau Regelink



		3

		Florainventarisatie

		SNL  N01.03

		Vlakdekkend, eens per 6 j, 2012 Bureau Regelink



		4

		Vegetatiestructuurtypen

		Beheerplan

		Luchtfoto& satelliet per vlak 250x250 m, vierjaarlijks, SBB



		5

		Structuur graslanden

		Beheerplan

		PQ BB per vlak, één maal per beheerperiode, bureau



		6

		Aanplant struweel driehoek

		Beheerplan

		Meten aangeplante individuen, jaarlijks, SBB Universiteiten Utrecht & Groningen



		7 

		Flora inventarisatie moeras

		beheerplan

		BB opnames PQ/transecten RWS, plan 1 j voor en 2 j na drooglegging en opzetten peil







D: Bodem, water

		Nr

		Meting

		Kader

		Methode, frequentie, uitvoering



		1

		waterstanden open water moeras/randzone

		Beheerplan

		Peilen, Peilbuizen, dagelijks



		2

		bodemhoogte moeras

		Beheerplan

		AHN, om de x jaren, voor en na reset moeras



		3

		waterkwaliteit

		Overig

		Waterschap









		Nr

		Meting

		Kader

		Methode, frequentie, uitvoering



		1

		aantal bezoekers

		Beheerplan

		Het aantal excursies is bekend. Telling bezoekers Buitencentrum. 



		2

		beleving bezoekers

		Beheerplan

		Incidenteel. Laatste keer uitgebreid onderzoek in 2005.





E: Recreatie










Advies Monitoring 

De tabellen hieronder hebben betrekking op de adviezen voor de korte termijn. De adviezen voor de langere termijn en de wetenschappelijke review uit de doorkijk in hoofdstuk 5 zijn hierin niet opgenomen. 

A: Grote herbivoren en andere soortgroepen

		Nr

		Indicator

		Advies



		1

		Aantal grote herbivoren

		Huidige methode continueren. Protocol uitwerken om obv combinatie van methoden en tellingen tot totaalbeeld te komen.



		2

		Aanwas grote herbivoren

		Huidige methode continueren.



		3

		Sterfte grote herbivoren

		Huidige methode continueren, wel degelijk registreren.



		4

		Terreingebruik grote herbivoren en ganzen

		Deze monitoring weer gaan uitvoeren. Exclosures inrichten om begrazingseffect te kunnen meten.



		5

		Terreingebruik grote herbivoren moeras

		Indien geen raster tijdens reset moeras: monitoring gaan uitvoeren. Exclosures inrichten om begrazingseffect te kunnen meten.



		6

		Fysieke conditie score grote herbivoren

		Voortzetten. Lange termijn borgen middels reproduceerbaar protocol.



		7

		Dierconditie en -gezondheid

		Voortzetten. Naast reactief geschoten dieren ook dood gevonden dieren betrekken.



		

		Aanvullende indicatoren

		Voorstel



		8n

		Voorkomen en verspreiding vis

		Monitoring voor vissen uitwerken











B: Vogels 

		Nr

		Indicator

		Advies



		1

		Broedvogels moeras

		Jaarlijks blijven doen volgens zelfde methode, voorziening treffen t.b.v. continuiteit



		2

		Koloniebroeders moeras

		Jaarlijks blijven doen volgens zelfde methode voorziening treffen t.b.v. continuiteit



		3

		Niet broedvogels (grote soorten)

		maandelijks blijven doen volgens zelfde methode



		4

		Broedvogels in randzone

		Jaarlijks gaan doen om effecten reset te volgen. Effecten kunnen na een jaar al zichtbaar zijn.



		5

		Niet broedvogels in randzone

		De vraag is of totalen van Sovon op deze PTT is gebaseerd. Maandelijks tellen.



		6

		Niet broedvogels Knar-/OV-dijk

		De vraag is of totalen van Sovon op deze PTT is gebaseerd. Maandelijks tellen.



		7

		Roofvogels randzone

		Voortzetten



		8

		Aantal ganzen op slaapplaatsen

		Huidige intensiteit voortzetten



		9

		Terreingebruik ganzen buitenkaads

		Voortzetten, dan wel opnieuw starten



		10

		Terreingebruik ganzen moeras

		Voortzetten, dan wel opnieuw starten



		

		Aanvullende indicatoren

		Uitwerking



		11a

		Broedsucces

		Regelmatig kortlopend onderzoek.
















C: Vegetatie 

		Nr

		Indicator

		Advies



		1

		Vegetatietypen

		Voortzetten, eerstvolgende keer laten samenvallen met reset. Kan worden vervangen door systeem van PQ’s.



		2

		Vegetatiestructuur

		Voortzetten, eerstvolgende keer laten samenvallen met reset.  Kan worden vervangen door systeem van PQ’s.



		3

		Flora

		Voortzetten met een extra tusseninventarisatie. Kan worden vervangen door systeem van PQ’s.



		4

		Vegetatie(structuur)typen

		Methode SBB voortzetten.



		5

		Structuur graslanden

		Methode SBB voortzetten/hervatten en verfijnen zodat daarmee voedselaanbod voor grazers beschreven kan worden en de relatie gras, muizen en (bijv.) kiekendieven – na kalibratie - gelegd kan worden. Transecten uitbreiden van 8 naar 12. 



		6

		Ontwikkeling struweel 

		Aanvullende monitoring op C4, conform Cornelissen et al, 2014). 



		7

		Flora inv. moeras

		Plan SBB uitvoeren



		

		Aanvullende indicatoren

		



		8a

		 Effecten van begrazing op vegetaties; concurrentie grote herbivoren en ganzen

		Volgen van vegetatieontwikkeling in 5 tot 10 exclosures die niet toegankelijk zijn voor grote grazers of ganzen












D: Bodem, water, landschap

		Nr

		Indicator

		Advies



		1

		Waterstanden open water moeras/randzone

		Metingen moeten inzicht geven of aan de voorwaarden voor een dynamisch rietmoeras met natuurlijke peildynamiek wordt voldaan. Idem of buitenkaads voldoende vernatting optreedt en of het peil in de poelen en sloten voldoende dynamisch is.



		2

		Bodemhoogte moeras

		Hoogte bepalen met Altimetrie.

Metingen moeten inzicht geven of aan de voorwaarden voor een ruimtelijk divers rietmoeras wordt voldaan of dat er extra maatregelen nodig zijn.



		3

		Waterkwaliteit



		Metingen moeten uitwijzen of in de grote en kleine wateren de waterkwaliteit en het doorzicht voldoende zijn voor de broedvogels die daarvan afhankelijk zijn.



		

		Aanvullende indicatoren

		Methode, frequentie, uitvoering



		4a

		Openheid van het landschap

		Met methode Meeuwsen & Jochems per jaar op basis van vegetatietypekaarten openheid bepalen en naast streefbeeld leggen







E: Recreatie, maatschappelijke discussie

		Nr

		Indicator

		Advies



		1

		Aantal bezoekers Buitencentrum en gebruikers excursies

		Doorgaan met meten. Gebruik maken van eenduidige meetmethode en die een aantal jaren volhouden.



		2

		Beleving gebied 

		Eens in de vier jaar een belevingsonderzoek.



		

		Aanvullende indicatoren

		Methode, frequentie, uitvoering



		3a

		Bezoek kijkplekken e.d.

		Schatting maken door telling op maatgevende dag.



		4a

		Beleving en maatschappelijke waardering

		Eenvoudige meting bijvoorbeeld met QR codes en mobiele telefoons. Methode nader uitwerken. 	
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www.deboerenveearts.nl	
	
Bezoek	aan	de	Oostvaardersplassen	op	maandag	13	augustus	2018.	
	
Als	onafhankelijk	rundveedierenarts	is	ondergetekende	uitgenodigd	door	Jan	Cees	
Vogelaar,	adviseur	van	de	Stichting	Cynthia	en	Annemieke.		Aanwezig	bij	het	bezoek	
waren	Chris	Jansen,	fractievoorzitter	van	de	Partij	voor	de	Vrijheid	in	de	Provinciale	
Staten	in	Flevoland,	Annemieke	van	Straaten	en	Jan	Cees	Vogelaar	namens	de	Stichting	
Cynthia	en	Annemieke,	Nico	Dijkshoorn	oud	beheerder	en	betrokken	privépersoon,	
Susan	Bonekamp	en	Hans	Erik	Kuypers	namens	Staatbosbeheer	en	Tanja	de	Bode	
namens	Freenature.		
Tijdens	het	bezoek	lag	de	nadruk	lag	op	de	situatie	bij	de	Heckrunderen.	
Dit	verslag	is	opgebouwd	uit	een	gedeelte	met	waarnemingen	uit	de	gegevens	en	de	
rondgang	door	het	gebied	met	dierinspectie,	beoordeling	van	het	voedselaanbod	en	het	
drinkwater	en	de	beoordeling	van	de	beschuttingsmogelijkheden.	
Daarna	is	een	risicoanalyse	uitgevoerd,	waarbij	diverse	onderdelen	door	
ondergetekende	integraal	zijn	bekeken	als	dierenarts	en	vanuit	de	expertise	van	
bodembeheer,	graslandbeheer,	weidegang	en	voeding.	
Als	laatste	is	er	een	reflectie	op	dierenwelzijn.	
	
Bevindingen:	
1.	Gegevensanalyse	
Over	de	periode	februari	2011	t/m	maart	2016	waren	er	bloedmonster-	en	sectie-
uitslagen	van	runderen	beschikbaar.	Op	basis	daarvan	is	tabel	1	samengesteld.	
Tabel	1:	Onderzoeksresultaten	runderen	Oostvaardersplassen	bij	GD.	
	
Datum/onderzoek	 Leeftijd	 Diagnose	 Conditie	
23-02-11	sectie	 18	jaar	 Chronische	leverbot	ziekte	 	
24-02-18	sectie	 14	jaar	 Chronische	leverbot	ziekte	 	
08-03-12	bloed	 6	jaar	 Leverbot	antistoffen	 	
	 14	jaar	 Leverbot	antistoffen	 	
24-01-13	sectie	 18	j	 Kopergebrek	lever	 Goed	
	 3	jaar	 Koper	gebrek	lever	 Goed	
10-02-13	sectie	 4	jaar	 Laag	koper	en	molybdeen	in	lever	 	
07-03-13	sectie	 15	jaar	 Laag	koper	en	molybdeen	in	lever,	


chronische	leverbotziekte	
Slecht	


18-03-13	bloed	 	 Leverbot	antistoffen	 	
21-03-13sectie	 4	jaar	 Kopergebrek	lever,	leverbot	antistoffen	 Slecht	
	 3	jaar	 Kopergebrek	lever,	leverbot	antistoffen	 Slecht	
	 7	maand	 Kopergebrek	lever,	leverbot	antistoffen	 Slecht	
22-03-13	bloed	 Dr.	koe	 Ketonen	3,3:	energietekort	 	
22-03-13	bloed	 1	jaar	 Leverbot	antistoffen	 	
26-03-13	bloed	 5	jaar	 Laag	koper	bloed	 	
02-04-13	sectie	 	 2x	Kopergebrek	lever,	chronische	


leverbotziekte	
2	x	
vermagering	


05-04-13	sectie	 	 2	x	kopergebrek	+	ijzerovermaat	lever	 	
11-04-13	bloed	 	 5	van	de	6	leverbot	antistoffen	 	
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19-04-13	bloed	 11-12	
maand	


3	van	de	8	laag	koper	bloed	 	


23-04-13	bloed	 	 Leverbot	antistoffen	 	
25-04-13	sectie	 10	jaar	 Kopergebrek	+	ijzerovermaat	lever,	


laag	molybdeen	
Vermagerd	


	 14	jaar	 Kopergebrek	+	ijzerovermaat	lever,	
laag	molybdeen,	leverbot	antistoffen	


Vermagerd	


09-03-15	sectie	 2	koeien	 2	x	kopergebrek,	ijzervergiftiging	lever,	
chronische	leverbot	


	


10-03-15	sectie	 18	jaar	 Kopergebrek	+	ijzerovermaat	lever,	
chronische	leverbotziekte	


Goed	


	 5	jaar	 Kopergebrek	+	ijzerovermaat	lever,	
chronische	leverbotziekte	


Goed	


17-03-13	sectie	 	 Laag	koper,	laag	selenium	en	hoog	ijzer	
lever,	leverbot	antistoffen	


Slecht	


23-03-15	sectie	 Oude	koe	 Kopergebrek	+	ijzerovermaat	lever,	
chronische	leverbotziekte	


Goed	


24-03-13	sectie	 	 Kopergebrek	+	overmaat	zink	lever,	
chronische	leverbotziekte	


Matig	


26-03-16	bloed	 	 Leverbot	antistoffen	 	
		
In	tabel	2	wordt	een	overzicht	gegeven	van	Heckrunderen	die	tussen	januari	en	half	
april	2018	uitgevallen	zijn.	In	totaal	zijn	75	dieren	uitgevallen,	van	72	is	de	leeftijd	
ingescht	en	die	zijn	opgenomen	in	tabel	2.	Vermeld	is	leeftijdscategorie,	body	condition	
score	BCS	van	1	t/m	5	(1	is	graatmager,	5	is	moddervet,	in	deze	selectie	kwamen	BCS	4	
en	5	niet	voor)	en	of	ze	al	of	niet	een	natuurlijke	dood	gestorven	zijn.		
Tabel	2:	Uitval	1e	3,5	maanden	van	2018.	
	
Maand	 Aantal	 -0,5	j	 0,5-1	j	 1-2	j	 >	2	j	 BCS	1	 BCS	2	 BCS	3	 Natuur-	


lijke	
dood	


Gescho-
ten	


Jan.	 5	 2	 	 	 3	 2	 2	 1	 	 5	
Febr.	 27	 15	 7	 	 5	 25	 2	 	 5	 22	
maart	 37	 17	 6	 2	 12	 34	 2	 1	 3	 34	
april	 3	 	 	 2	 1	 3	 	 	 	 3	
	
Er	zijn	uitslagen	van	watermonsters	opgevraagd	van	de	Kitstocht	en	de	vertakkingen	
ervan	en	van	de	poelen.	Tevens	zijn	er	van	de	belangrijke	begrazingsgebieden	uitslagen	
van	grondmonsters	opgevraagd.	Die	zijn	niet	voor	handen.	
	
2.	Rondgang	
2.1.	Dierinspectie	
Er	zijn	drie	groepen	runderen	bekeken.	Er	is		veel	variatie	in	de	koppel	in	body	condition	
score	BCS	en	in	pensvulling.	De	meest	voorkomende	conditiescores	in	de	drie	groepen	
zijn	2	en	3,	maar	de	spreiding	is	groot,	van	1-4	(BCS	schaal	1	t/m	5:	1	graat	mager,	5	
moddervet).	In	de	laatste	groep	was	de	spreiding	het	grootst.	Die	groep	had	ook	de	
jongste	kalveren.		
Van	de	jongste	kalveren,	die	naar	schatting		2-3	maanden	oud	zijn,	hadden	meerdere	
dieren	een	lang,	ruw,	niet	glad	haarkleed	en	vertoonden	verschil	in	ontwikkeling.	
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De	BCS	van	deze	kalveren	was	2.		Enkele	jonge	kalveren	hadden	lichtgekleurde	
ontlasting	op	het	achterstel	rond	anus	en	op	de	zitbeenderen.	
De	oudere	kalveren	groeien	redelijk.	Ze	kleuren	ook	goed.	Opvallend	was	dat	in		
alle	drie	koppels	weinig	jonge	dieren	van	rond	een	jaar	voorkwamen.	Tabel	2	geeft	aan	
dat	er	in	de	eerste	maanden	van	2018	veel	dieren	tot	een	jaar	zijn	uitgevallen.	Dat	
bevestigt	deze	waarneming.	
Dieren	met	een	goede	conditie	van	3	en	meer	kleuren	goed.		Veel	zogende	koeien	
hebben	een	conditie	van	2,5	en	lager	en	hebben	duidelijk	een	minder	glad	haarkleed.	
Over	het	algemeen	werd	stevige	mest	waargenomen.	Enkele	dieren	waren	dun	op	de	
mest	en	van	enkele	was	het	achterstel	besmeurd	met	mest.		
De	variatie	in	pensvulling	in	de	3	koppels	was	groot.	De	meest	voorkomende	pensscore	
lag	tussen	de	2	en	3	met	duidelijk	zichtbare	hongergroeve	links.	De	spreiding	is	van	1	tot	
5	(1	fors	ingevallen,	5	volgevreten,	bol).	Zie	figuur	1.	De	pensscore	geeft	een	indicatie	
van	de	voeropname	in	de	laatste	6-12	uren.	
Er	lijkt	in	de	drie	groepen	een	correlatie	te	zijn	met	de	conditiescore:	is	die	lager	dan	is	
de	pensscore	ook	lager.		
Figuur	1:	Pensscore:	bron	Vetvice.	
	


	


	
	
Bij	enkele	jonge	dieren	tussen	een	half	jaar	en	anderhalf	jaar	werd	een	X-benige	
voorbeenstand	geconstateerd	en	grove	groeischijven	van	de	distale	pijpbeenderen	en	
opgezette	kootgewrichten	en	ondervoeten.		
Er	werden	nagenoeg	geen	huidverwondingen	vastgesteld.	De	locomotiescore	was	in	
orde:	er	waren	nagenoeg	geen	gevoelig	lopende	dieren.	Enkele	oudere	dieren	liepen	wat	
stram,	mogelijk	wijzend	op	spierstijfheid.	
Over	het	algemeen	was	er	een	alerte	rust	in	alle	drie	groepen	dieren.	Er	is	weinig	
overlast	van	vliegen	geconstateerd.		Op	de	van	dichtbij	geobserveerde	dieren	werden	
geen	teken	waargenomen.	
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2.2.	Grasaanbod	
Het	aanbod	van	gras	en	kruiden	is	niet	ruim.	De	gewashoogte	(gras-	en	kruidenplanten)	
was	in	de	bezochte	delen	waar	de	runderen	verbleven	op	het	moment	van	het	bezoek	
ongeveer	7	cm.		Na	de	regen	van	de	afgelopen	periode	en	het	groeizame	weer	kleurde	
het	gewas	goed.	Naast	gras	werden	gunstige	kruiden	als	smalle	weegbree	en	klaver	in	
het	grasbestand	gezien.	Er	is	overigens	geen	uitgebreide	determinatie	van	de	grasmat	
uitgevoerd.	
In	het	uitgestrekte	gebied	van	de		Oostvaardersplassen	zijn	grote	delen	dichtbezet	met	
Jacobskruiskruid	en	andere	delen	met	distels.	Ridderzuring	en	pitrus	werd	op	de	
bezocht	delen	niet	waargenomen.	De	dichtheid	van	gras-	en	kruidenzode	is	daar	
duidelijk	minder.	Ook	zwarte	mosterd	komt	voor	en	aan	de	randen	en	rond	het	
moerasgebied	liggen	rietstroken.	De	jonge	groeischeuten	van	het	riet	worden	door	de	
grote	grazers	gegeten.	
	
2.3.	Wateraanbod	
Op	het	moment	van	het	bezoek	lagen	de	meeste	poelen	droog.	De	dieren	drinken	vanaf	
de	wal	uit	de	Kitstocht	en	de	vertakkingen	ervan.	De	Kitstocht	wordt	gevuld	door	
regenwater	en	door	kwel,	die	deels	zout	is.	Er	is	verder	geen	aanvoer	van	buiten	het	
gebied.	Het	water	is	visueel	als	matig	beoordeeld.		De	kleur	is	grijzig	en	het	is	troebel.	De	
geur	is	niet	afwijkend.	
Opvallend	is	dat	het	patroon	van	de	oorspronkelijke	begreppeling	in	een	groot	deel	van	
het		gebied	nog	is	te	zien.	De	graslandvegetatie	was	daar	veel	groener.	Met	de	poelen	en	
deze	oorspronkelijk	begreppeling	is	er	in	natte	jaren	een	goed	biotoop	voor	de	
leverbotslak	Galba	truncatula.	
	
2.4.	Beschutting	
In	het	uitgestrekte	veld	is	weinig	beschutting	tegen	zoninstraling.	Er	zijn	nauwelijks	
bomen	en	voor	schaduw	moeten	de	dieren	naar	bospercelen	aan	de	randen	van	het	
gebied		en	het	Oostvaardersveld.	Wel	zijn	er	overal	in	het	terrein	windbrekende	wallen	
en	verdiepingen	waar	de	dieren	bij	de	combinatie	van	scherpe	wind,	lage	temperaturen	
en	koude	neerslag	beschutting	kunnen	vinden.	
	
3.	Analyse	van	de	gegevens	en	voorspellende	risico-inventarisatie.	
3.1.	Diersignalen	


• Uit	de	beschikbare	uitslagen	van	secties	en	bloedonderzoek	van	Heckrunderen	
bij	GD	(tabel	1)	blijkt	dat	in	de	periode	februari	2011	t/m	maart	2016	in	de	
gestelde	diagnoses	kopergebrek,	ijzerovermaat	en	leverbotziekte	een	rode	draad	
vormen.	Het	is	een	overduidelijk	signaal	dat	kopertekort,	ijzerovermaat	en	
leverbot	een	grote	rol	spelen	in	de	koppel	Heckrunderen.	In	3.6.	wordt	verder	
ingegaan	op	de	mineralenvoorziening,	in	3.9.	op	leverbot.	


• In	2017	zijn	er	over	het	hele	jaar	slechts	5	Heckrunderen	uitgevallen,	allen	2	jaar	
en	ouder.		


• In	de	eerste	3,5	maanden	van	2018	zijn	75	runderen	uitgevallen.		Op	een	
geschatte	populatie	van	230	dieren	(helikoptertelling	oktober	2017)	is	dat	een	
uitval	van	bijna	33%,	waarbij	niet	gecorrigeerd	is	voor	kalveren	die	in	de	eerste	
maanden	van	2018	geboren	zijn.	Van	72	was	de	leeftijd	geregistreerd.	34	dieren	
waren	tot	een	half	jaar	oud	en	13	tussen	0,5	en	1	jaar.	Bijna	2/3	van	de	
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uitgevallen	dieren	was	dus	jonger	dan	1	jaar.	Vrijwel	al	die	dieren	hadden	een	
zeer	slechte	voedingstoestand	(BCS	1).		


• Er	is	een	grote	variatie	in	conditie	van	de	Heckrunderen	in	de	koppel.	Dat	
betekent	dat	de	komende	maanden	veel	schrale	dieren	nog	een	betere	
voedingstoestand	moeten	bereiken	om	met	voldoende	reserves	het	
winterhalfjaar	in	te	gaan.	


• De	variatie	in	pensvulling	is	een	teken	dat	er	ook	op	de	dag	van	het	bezoek	niet	
alle	dieren	volop	gras	hebben	opgenomen.		


3.2.	Beschikbaar	gras	
3.2.1.	Variatie	in	grasgroei	in	verschillende	jaren	


• Ter	illustratie	figuur	2.		Voor	twee	bedrijven,	links	op	rivierklei	en	rechts	op	
zandgrond,	wordt	heel	mooi	weergegeven	wat	er	met	de	grasgroei	op	
productiegrasland	gebeurt	in	twee	jaren	met	verschillende	omstandigheden:	
warm	voorjaar	-	natte	zomer	en	koud	voorjaar	–	droge	zomer.	Op	de	Y-as	de	
groei	in	kg	droge	stof	per	ha	per	dag.	Ieder	streepje	is	50	kg	DS.	Het	beeld	van	
2018	wordt	hiermee	duidelijk:	het	was	tot	nu	toe	met	een	koud	voorjaar	en	een	
droge	zomer	een	slecht	jaar	voor	grasgroei.	


Figuur	2:	Bron	stichting	Weidegang.	


	
3.2.2.	Beschikbare	DS	uit	gewas	 	


• De	gewashoogte	(gras-	en	kruidenplanten)	in	het	gebied	waar	de	Heckrunderen	
liepen	is	ingeschat	op	7	cm.		Beweidings-technisch	kan	men	spreken	van	
standweiden,	al	wordt	in	dat	systeem	uitgegaan	van	een	gewenste	gewashoogte	
van	10-12	cm.	De	basis	van	dat	systeem	is	dat	in	het	groeiseizoen	de	dagelijkse	
bijgroei	beschikbaar	is	voor	de	dagelijkse	opname	van	droge	stof	(DS).		


• Als	de	dagelijks	bijgroei	meer	is	dan	de	dagelijkse	opname	dan	groeit	het	gras	
nog.	Andersom,	als	de	bijgroei	lager	is	dan	de	dagelijkse	opname,	dan	wordt	
grasvoorraad	kleiner.	Dat	gaat	zo	lang	door	tot	er	geen	gras	meer	voorradig	is.	
Tabel	3	laat	dat	zien	voor	productiegrasland.		


Tabel	3:	Bron:	G.	Holshof	en	M.W.J.	Stienezen.	Grasgroei	meten	met	de	grashoogtemeter.	
Wageningen	UR	(University	&	Research	centre)	Livestock	Research,	Livestock	Research	
Report	925.		
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N.B:	Door	te	corrigeren	voor	een	minder	dichte	zode	(distels,	Jacobskruiskruid)	en	door	een	andere	botanische	
samenstelling	(50%	kruiden	en	vochtminnende	grassen)	zal	de	DS	opbrengst	per	ha	van	het	beweidbare	gebied	in	de	
Oostvaardersplassen	lager	zijn.	Een	correctiefactor	van	minus	30%	lijkt	reëel.	
	 	 	 	
3.2.3.	De	tabel	praktisch	vertaald:		


• De	gewashoogte	op	het	moment	van	het	bezoek	was	7	cm.	Als	de	groei	groter	is	
dan	de	behoefte	van	de	dieren	dan	neemt	de	gewashoogte	toe	en	is	er	meer	DS	
beschikbaar	als	buffer.	Er	komt	steeds	meer	bladoppervlak	en	dat	is	goed	voor	de	
fotosynthese:	gras	maakt	gras.	


• Als	de	groei	tegenvalt	door	koude,	droogte,	veel	regen,	vertrapping	etc.	dan	daalt	
de	buffervoorraad.	De	dieren	kunnen	het	gras	dan	nog	korter	afgrazen	maar	bij	
een	stoppellengte	van	3	cm	is	het	gras	echt	op.		


• Veel	delen	in	het	gebied	met	zeer	kort	afgegraasd	gewas	zijn	een	teken	van	
overbegrazing	en	voedseltekort.	


• Als	gras	zeer	kort	afgegraasd	is	dan	is	de	hergroei	vertraagd	doordat	de	
groeipuntjes	weggevreten	zijn	en	er	weinig	bladoppervlak	is	(minder	
fotosynthese).		


• Oudere	koeien	met	een	slecht	gebit	en	jonge	dieren	(die	nog	moeten	leren	
grazen)	zijn	bij	kort	afgrazen	in	het	nadeel.	


3.2.4.	Voorspelling:	
• Als	de	bijgroei	per	dag	de	komende	maanden	groter	is	dan	de	voerbehoefte	van	


de	dieren	zal	de	gemiddelde	graslengte	nog	kunnen	toenemen	en	dat	vergroot	de	
buffervoorraad	voor	de	maanden	waarin	de	grasgroei	nagenoeg	stil	staat	(van	
half	november	tot	eind	februari).	Groeit	het	gras	slecht	in	de	komende	maanden	
of	is	er	overbegrazing	dan	teert	de	buffervoorraad	te	snel	in	en	is	te	voorspellen	
dat	de	grasvoorraad	nijpend	wordt.	


• Door	de	regen	van	de	laatste	dagen	en	het	groeizame	weer	kleuren	de	gras-	en	
kruidenplanten	goed	en	mag	verwacht	worden	dat	de	groei,	die	door	de	droogte	
enkele	weken	nagenoeg	stil	heeft	gestaan,	weer	op	gang	komt.	Als	het	groeizame	
weer	blijft	kan	er	tussen	de	20	en	40	kg	DS	per	ha	per	dag	bijgroeien	tot	half	
oktober.	De	draagkracht	van	de	zode	is	op	dit	moment	goed.	Er	wordt	weinig	
vertrapt.	Als	er	veel	regen	in	korte	tijd	gaat	vallen	is	er	een	groot	risico	op	
vertrappen	en	dat	beïnvloedt	de	beschikbaarheid	van	gras	in	het	najaar	negatief	
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(beschadigde	zode,	minder	hergroei).	Gunstig	is	dat	buienradar	tot	begin	
september	geen	overvloedige	regen	voorspelt.	


	
3.3.	DS	opname	door	de	dieren	


• Voor	de	huidige	koppel	Heckrunderen	wordt	op	basis	van	de	verhouding	jongvee	
en	oudere	dieren	de	gemiddelde	DS	opname	uit	gras	en	kruiden	per	dier	per	dag	
ingeschat	op	10	kg	DS.		Daar	komen	20%	beweidingsverliezen	bij,	zodat		er	
gemiddeld	12	kg	DS	per	dier	per	dag	nodig	is.	In	de	ideale	situatie	is	dat	iedere	
dag,	365	dagen	per	jaar,	beschikbaar.		


• Stel	dat	er	250	dieren	zijn	dan	is	er	per	dag	een	droge	stofbehoefte	van	3000	kg	
DS.	Deze	hoeveelheid	voer	is	de	komende	maanden	iedere	dag	nodig	om	ook	de	
laagste	conditiescores	op	te	vijzelen	naar	3,5.	Deze	conditiescores	hoort	bij	een	
weerbare	koppel.	


• De	ruwvoerbalans	(kg	DS	uit	ruwvoer	voor	250	Heckrunderen	op	jaarbasis)	ziet	
er	als	volgt	uit:	250x12x365	=	1.095.000	kg	DS.	Daarbij	opgeteld	20%	verliezen	=	
219.000,	totaal	1.314.000	kg	DS.	In	een	gemiddeld	groeiseizoen	van	250	
groeidagen	en	een	gemiddelde	grasgroei	van	25	kg	DS	per	ha	per	dag	in	de	
Oostvaardersplassen	is	er	voor	de	250	Heckrunderen	ruim	210	ha	nodig.	Daarbij	
is	geen	rekening	gehouden	met	“begrazing”	door	ganzen.	


• Door	het	beperkte	aanbod	van	gras	in	de	winter	kan	de	constante	droge	
stofopname	van	12	kg	per	dier	per	dag	uit	weidegras	in	het	gedrang	komen.	
Gevolg	is	dat	dan	de	(vet)reserves	aangesproken	worden.		


• Citaat	uit	het	rapport	“Gezondheid	en	welzijn	van	grote	grazers	in	
natuurgebieden”	uit	1996	van	de	Veterinaire	Begeleidingscommissie	Natuur:		Bij	
jaar	rond	begrazing	van	de	grote	natuurgebieden	is	het	gewenst	de	kudde	zo	te	
ontwikkelen,	dat	de	dieren	optimaal	geschikt	zijn	om	ongunstige	omstandigheden	
te	overleven.	Uit	wetenschappelijk	onderzoek	van	de	Landbouwuniversiteit	is	
gebleken,	dat	in	de	winter	de	dieren	zo	sterk	op	hun	vet	interen,	dat	zij	tot	30%	
teruggaan	in	hun	herfstgewicht.	Binnen	enkele	weken	in	het	voorjaar	zijn	deze	
dieren	op	hun	oude	gewicht	en	gaan	verder	in	de	groei.	


• Deze	redenatie	klopt	mits	er	geen	overbegrazing	is.	
• In	de	dierhouderij	is	meer	dan	1,5	punten	teruggang	in	BCS	bij	gezonde	dieren	


niet	aanvaardbaar.	Dieren	met	een	BCS	onder	de	2	zijn	ongewenst.	In	Welfare	
Quality®	(zie	3.10)	wordt	BCS	1,5	als	ondergrens	aangehouden.	


• Bijvoeding	met	een	paar	grote	balen	op	een	relatief	klein	oppervlak	is	een	
riscofactor.	Rang	lagere	en	zwakkere	dieren	worden	verdrongen	door	rang	
hogere	dieren	en	dieren	in	goede	conditie.		


• Je	kunt	je	afvragen	of	(grof)	hooi	de	eerste	keus	is.	De	deeltjeslengte	moet	voor	
een	goede	opneembaarheid	niet	langer	zijn	dan	4-6	cm.	Dus	de	kuil	moet	
gesneden	zijn.	Het	is	beter	de	bijvoeding	aan	te	passen	bij	de	
verteringskarakteristieken	van	het	gemiddelde	gras	dat	nog	voorhanden	is	bij	
een	voertekort.	Dat	zal	in	zo’n	geval	vaak	kort	gras	zijn	met	veel	groeipuntjes	en	
dus	relatief	snel	verteerbaar.		


Aanbeveling:		
• Monitor	de	botanische	samenstelling	van	het	grasland	en	de	grasgroei	gedurende	


het	weideseizoen.	
• Voer	de	berekening	van	de	ruwvoederbalans	door	voor	het	hele	gebied	op	basis	


van	alle	grote	grazers	die	bij	de	officiële	telling	in	oktober	2018	geteld	worden	en	
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de	totaal	beschikbare	beweidingsoppervlakte.	Houd	daarbij	rekening	met	het	
verlies	aan	DS	als	gevolg	van	de	“beweiding”	door	ganzen.	


• Voer	als	bijvoeding	nodig	is	passende	calamiteitenkuil,	verspreid	over	een	groot	
oppervlak	met	een	voerdoseerwagen.	


	
3.4.	Giftige	planten	


• In	het	gebied	komen	twee	soorten	giftige	planten	voor:	Jacobskruiskruid	en	
zwarte	mosterd.	Het	zaad	van	zwarte	mosterd	is	giftig.	Over	vergiftiging	bij	het	
rund	is	weinig	te	vinden,	bij	het	paard	is	het	wel	bekend.		


• Jacobskruiskruid	komt	uitgebreid	voor	in	het	gebied.	Het	is	in	uitgegroeide	vorm	
niet	smakelijk	en	in	de	regel	mijden	runderen	en	paarden	het.	Maar	bij	een	
voedseltekort	of	als	de	planten	nog	klein	zijn	en	tussen	het	gras	verstopt	zitten	
kunnen	ze	worden	opgenomen.	Als	dieren	binnen	enkele	dagen	1	-	5%	van	het	
lichaamsgewicht	aan	Jacobskruiskruid	opnemen	kunnen	ze	acute	
vergiftigingsverschijnselen	krijgen.	Bij	langdurige	opname	van	kleine	porties	
over	1	tot	5	maanden	kunnen	chronische	vergiftigingsverschijnselen	optreden.	
De	toxische	alkaloïden	uit	de	plant	veroorzaken	leverschade.		


Aanbeveling:	
• Denk	na	over	de	beheersing	van	Jacobskruiskruit.	In	de	literatuur	zijn	diverse	


publicaties	te	vinden	over	haalbare	maatregelen.	
• Voorkom	grastekort	door	overbegrazing.	Een	dichte	zode	geeft	giftige	planten	


minder	kans.	
• Monitor	de	botanische	samenstelling	van	het	grasland	en	de	grasgroei	gedurende	


het	weideseizoen.	
	
3.5.	Epigenetica	


• Even	een	stukje	epigenetica	en	dan	met	name	de	invloed	die	de	voeding	van	het	
moederdier	heeft	op	de	vitaliteit,	de	weerbaarheid	en	de	overlevingskans	van	de	
nakomeling.	Anders	gezegd:	epigenetica	gaat	over	het	programmeren	van	de	
genen	van	de	vrucht	via	de	voeding	van	het	moederdier.	We	onderscheiden	bij	
het	rund	(geldt	ook	bij	andere	diersoorten)	twee	kritische	fasen	in	de	
ontwikkeling	van	de	vrucht	in	relatie	tot	de	voeding	van	het	moederdier:	de	
eerste	drie	maanden	van	de	dracht	en	de	laatste	6-8	weken	van	de	dracht.		


• In	de	eerste	fase	van	de	dracht	wordt,	afhankelijk	van	het	aanbod	van	energie	en	
eiwit	in	de	voeding	van	het	moederdier	de	ontwikkeling	van	een	aantal	systemen	
en	organen	bepaald:	de	grootte	van	de	placenta	en	daarmee	de	bloedvoorziening	
van	het	kalf,	de	ontwikkeling	van	belangrijke	orgaansystemen,	zoals	lever,	nieren,	
geslachtsapparaat,	zenuwstelsel	en	de	alvleesklier.	Ondervoeding	leidt	o.a.	tot	
een	kleinere	placenta	met	een	verminderde	bloedtoevoer	naar	de	vrucht.	Gevolg:	
kleinere	en	minder	goed	ontwikkelde	kalveren.	De	alvleesklier	is	een	belangrijk	
orgaan	voor	de	insulineproductie.	Een	tekort	aan	eiwit	in	de	voeding	van	het	
moederdier	leidt	in	de	alvleesklier	van	de	vrucht	tot	kleinere	eilandjes	van	
Langerhans	met	minder	B	cellen	die	insuline	produceren.	Praktisch	gezien	is	het	
gevolg	dat	het	kalf	door	een	tekort	aan	insuline	niet	goed	met	de	vorming	van	
lichaamsreserves	om	kan	gaan.	Door	de	invloed	van	ondervoeding	van	het	
moederdier	op	de	ontwikkeling	van	het	geslachtapparaat	van	de	vrucht	is	de	
nakomeling	minder	vruchtbaar.	


• In	de	laatste	fase	van	de	dracht	leidt	ondervoeding	van	het	moederdier	tot	
kalveren	die	een	verminderde	opnamecapaciteit	in	de	darm	hebben	voor	grote	
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moleculen	(eiwitten,	antilichamen).		Dit	zijn	onaangepaste	kalveren	die	de	melk	
niet	goed	kunnen	verteren	(voedingsdiarree).	Bovendien	is	de	melk	van	
ondervoede	moederdieren	van	slechtere	kwaliteit,	waardoor	de	kalveren	ook	om	
die	reden	tekort	komen.	Ondervoeding	van	het	moederdier	is	dus	een	risicofactor	
voor	de	vitaliteit,	de	weerbaarheid	en	de	overlevingskans	van	het	kalf.	Er	lopen	
een	aantal	jonge	kalveren	in	de	koppel	die	matig	ontwikkeld	zijn,	lang	in	het	haar	
zitten	en	het	beeld	van	voedingsdiarree	hebben.	Op	oudere	leeftijd	zijn	dit	dieren	
die	niet	bijdragen	aan	een	weerbare	en	veerkrachtige	koppel.	


Aanbeveling:		
• Onderken	dit	fenomeen	en	realiseer	je	dat	onvoldoende	voeraanbod	in	de	


periode	juni-september,	wanneer	veel	gedekte	koeien	in	het	begin	van	de	dracht	
zijn,	slecht	is	voor	de	nakomelingen.	Dat	geldt	ook	voor	onvoldoende	voeraanbod	
in	de	periode	januari-april,	wanneer	veel	koeien	in		de	laatste	maanden	van	de	
dracht	zijn.		


	
3.6.	Mineralenvoorziening	


• We	hebben	in	de	Oostvaarderspalssen	naar	alle	waarschijnlijkheid	te	maken	met	
een	ijzerhoudende	bodem	en	ijzer	in	het	drinkwater.	IJzer	wordt	afhankelijk	van	
de	vochttoestand,	ijzerhoudende	kwel	en	de	beluchting	van	de	bouwvoor	meer	of	
minder	omgezet	in	ijzeroxide.	IJzeroxide	fixeert	diverse	mineralen	en	
sporenelementen	in	de	bodem	waardoor	ze	minder	goed	opgenomen	worden	
door	de	plantenwortels.	Een	bekend	voorbeeld	is	de	vastlegging	van	fosfaat	
(fosfaatfixerende	grond).		


• De	begraasde	planten	en	het	drinkwater	zullen	veel	ijzer	bevatten	en	mogelijk	
tegenvallende	gehalten	aan	mineralen	en	sporenelementen.		


• In	het	dier	belemmert	een	overmaat	ijzer	in	het	maagdarmkanaal	de	opname	van	
andere	mineralen	en	sporenelementen.	Dat	is	terug	te	vinden	in	de	sectie-
uitslagen	van	de	Heckrunderen	in	tabel	1.	Naast	een	overmaat	aan	ijzer	in	de	
lever	werd	regelmatig	een	kopertekort	vastgesteld.	Dit	is	ook	aangetoond	bij	de	
Konikpaarden	en	edelherten.	Onder	3.1.	is	er	gewezen	op	de	signaalfunctie	
hiervan.	Naast	koper	is	ook	een	aantal	keren	een	seleniumtekort	aangetoond.	
Mineralen	en	sporenelementen	hebben	een	belangrijke	rol	in	allerlei	
fysiologische	processen	in	het	dier.	Vandaar	dat	de	mineralenvoorziening	direct	
te	maken	heeft	met	de	weerbaarheid	en	de	veerkracht	van	de		populatie	grote	
grazers.	


• Door	de	dieren	te	laten	grazen	in	kort	gras	nemen	ze	veel	ruw	as	op:	op	
ijzerhoudende	grond	zijn	dat	gronddeeltjes	die	veel	ijzer	bevatten.	Dat	is	slecht	
voor	de	mineralenbenutting	en	het	functioneren	van	het	maagdarmkanaal.	


• De	geconstateerde	skeletafwijkingen	(X-benige	stand,	grove	groeischijven	van	de	
distale	pijpbeenderen	en	opgezette	kootgewrichten	en	kootbeenderen)	kunnen	
te	maken	hebben	met	een	verstoord	evenwicht	in	het	rantsoen	tussen	calcium,	
fosfor	en	koper.	Het	zijn	drie	elementen	die	naast	de	ruw	eiwitvoorziening	en	
vitamine	D	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	skeletvorming.	Een	eiwittekort	dreigt	
als	er	onvoldoende	voeding	beschikbaar	is.	Voor	vitamine	D	bij	buiten	gehouden	
dieren	is	er		eigenlijk	nooit	een	tekort.	Onder	invloed	van	de	UV	straling	uit	
zonlicht	wordt	een	groot	deel	van	het	jaar	in	de	huid	vitamine	D	aangemaakt.		


• Speciale	vermelding	verdient	nog	de	rol	van	elementen	als	selenium,	koper	en	
zink	en	vitamine	E	als	antioxidanten.	Door	allerlei	lichaamsprocessen	ontstaan	
vrije	zuurstofradicalen.	Dat	is	een	oxidatief	proces,	vergelijkbaar	met	roest.	Een	
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matige	vorming	van	zuurstofradicalen	stimuleert	de	weerstand,	een	overmatige	
vorming	is	slecht	voor	het	dier.		Veroudering	van	weefsels,	arteriosclerose	en	
tumoren	kunnen	het	gevolg	zijn.	Een	overmatige	vorming	van	zuurstofradicalen	
kan	bij	de	grote	grazers	veroorzaakt	worden	door	ondervoeding	en	door	stress,	
o.a.	door	koude	of	hitte.	Antioxidanten	gaan	het	ongunstige		effect	tegen	en	horen	
dus	in	voldoende	mate	in	het	rantsoen	te	zitten.	


• Jonge	dieren	lopen	door	hun	skeletontwikkeling	en	jeugdgroei	van	andere	
orgaansystemen	meer	risico	bij	een	slechte	mineralenvoorziening	dan	volwassen	
dieren.		


Aanbeveling:		
• Meten	is	weten:	neem	grondmonsters	van	de	belangrijke	graasgebieden	om	vast	


te	stellen	wat	de	toestand	van	de	bodem	is	met	betrekking	tot	ijzer	en	belangrijke	
elementen	als	koper,	zink,	selenium,	calcium,	magnesium,	stikstof,	fosfor,	kalium	
en	zwavel	en	de	sporenelementen.	Verder	zijn	pH,	organische	stofgehalte	en	de	
werking	van	het	klei-humuscomplex	interessant.	


• Meten	is	weten	geldt	ook	voor	watermonsters	(zie	3.7).	
• Voorkom	overbegrazing.	Voldoende	gras-	en	kruidenaanbod,	waar	de	mineralen	


en	sporenelementen	in	organisch	gebonden	vorm	in	zitten,	zal	het	effect	van	
hoog	ijzer	ten	dele	te	niet	doen.	Weiden	in		langer	gras		voorkomt	de	opname	van	
ijzer		(via	ruw	as).		


• Laat	in	geval	van	ataxie	bloedonderzoek	uitvoeren	op	calcium,	fosfor	en	
magnesium.	Controleer	de	eiwitvoorziening	aan	de	hand	van	ureum.		


	
3.7.	Drinkwater	


• Volwassen	koeien	drinken	bij	een	goede	beschikbaarheid	20	liter	water	per	
minuut.	Op	zomerse	dagen	kan	een	volwassen	koe	wel	120-150	liter	water	per	
dag	opnemen	verdeeld	over	5-6	drinkbeurten.	Dat	water	moet	dus	goed	
beschikbaar	zijn!	


• Stilstaand	of	te	weinig	doorstromend	water	is	een	risicofactor	voor	de	kwantiteit	
en	de	chemische	en	microbiologische	kwaliteit	van	drinkwater.		


• IJzerhoudend	water	beïnvloedt	in	het	dier	de	opname	van	mineralen	en	
sporenelementen	negatief,	op	dezelfde	wijze	als	een	hoog	ijzergehalte	in	het	
ruwvoer.		


• Brak	water	kan	door	de	verstoring	van	de	natrium/kalium	evenwicht	een	
ongunstig	effect	op	de	vocht	balans	van	het	dier.	Een	echte	overmaat	aan	natrium	
kan	kopziekte	achtige	verschijnselen	met	ataxie	veroorzaken.	


• Ziekten	als	botulisme	en	salmonellose	krijgen	een	kans	bij	een	slechte	
microbiologische	kwaliteit	van	oppervlaktewater.	Ook	kan	bacteriële	
verontreiniging	van	water	leiden	tot	verstoring	van	het	micromilieu	in	de	pens	en	
tot	oxidatieve	stress.	


Aanbeveling:	
• Zorg	voor	voldoende	goed	bereikbare	drinkplaatsen	aan	de	Kitstocht	verdeeld	


over	het	hele	gebied.	
• Laat	het	drinkwater	onderzoeken	om	de	chemische	en	microbiologische	kwaliteit	


vast	te	stellen.	
• Voer	regelmatig	een	visuele	inspectie	van	het	drinkwater	uit	(zie	figuur	3)	en	


bepaal	of	de	geur	afwijkend	is.	
• Pomp	zonodig	water	vanuit	het	Markermeer	in	de	Kitstocht	om	voldoende	


doorstroming	te	krijgen	en	ijzer	en	eventueel	zout	te	verdunnen.	
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Figuur	3:	Bron:	Folder	“Schoon	oppervlaktewater:	van	wezenlijk	belang”	 


                       
	
3.8.	Beschutting	


• Directe	zonnestraling	is	een	risicofactor	voor	het	ontstaan	van	hittestress	(zie	
figuur	4).	Bij	zonnig	weer	en	hoge	temperaturen	met	een	lage	luchtvochtigheid	
met	veel	wind	zal	het	in	het	open	veld	relatief	goed	vol	te	houden	zijn	voor	grote	
grazers.	De	(modderpoelen)	kunnen	meehelpen	om	de	dieren	te	koelen.		Bij	
zonnig	weer,	hoge	temperaturen	en	een	hoge	luchtvochtigheid	zal	schaduw	
voorhanden	moeten	zijn.	


• Even	de	link	met	epigenetica:	drachtige	dieren	en	hun	vrucht	zijn	bij	hittestress	
in	het	nadeel.	Bij	hittestress	wordt	de	bloedtoevoer	naar	de	huid	verhoogd	en	die	
naar	het	maagdarmkanaal	en	de	baarmoeder	verlaagd.	Niet	goed	voor	de	voeding	
van	het	moederdier	en	die	van	de	vrucht.	Zie	verder	3.4.	


Figuur	4:	Factoren	hittestress.	
	


									 	 	
	
Aanbeveling:	


• Zorg	dat	er	in	de	zomerperiode	altijd	toegang	is	tot	schaduwplekken.	Runderen	
prefereren	schaduw	boven	alle	andere	oplossingen.	
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• Voorkom	overbevolking	van	het	gebied	met	grote	grazers.	Het	kan	leiden	tot	te	
weinig	beschuttingsplekken	tegen	scherpe	wind,	lage	temperaturen	en	koude	
neerslag	


	
3.9.	Infectieziekten	


• In	de	geanalyseerde	uitslagen	van	secties	van	de	Heckrunderen	zijn	niet	vaak	
maagdarmworm	en	longworminfecties	vastgesteld.	Bij	de	Konikpaarden	zijn	heel	
frequent	maagdarmworminfecties	vastgesteld.	De	besmettingsdruk	in	de	grote	
koppels	Konikpaarden	is	hiervoor	verantwoordelijk.	Jonge	(eerste-	en	
tweedejaars)	dieren	zullen	hier	de	meeste	last	van	hebben,	maar	ook	bij	oudere	
paarden	zijn	wormanaeurysma’s	vastgesteld.	


• Bij	de	Heckrunderen	is	door	de	kleinere	populatie	de	infectiedruk	van	
wormsoorten	waar	rundvee	gevoelig	voor	zijn	veel	lager	en	zijn		de	eerste-	en	
tweedejaars	dieren	in	staat	om	een	solide	immuniteit	op	te	bouwen	tegen	
maagdarmwormen.	


• Leverbot	is	een	probleem	bij	de	Heckrunderen	en	ook	bij	de	edelherten.	Er	is	
zelfs	leverbot	vastgesteld	bij	de	sectie	van	een	Konikpaard.	Het	gunstige	biotoop	
voor	de	leverbotslak	is	hier	debet	aan.	


• Hoge	begroeiing	(inclusief	distels	en	Jacobskruiskruid)	is	een	riscofactor	voor	de	
overdracht	van	teken	op	de	dieren.	Teken	kunnen	anaplasmose,	de	veroorzaker	
van	weidekoorts,	overbrengen.	Het	zijn	dezelfde	teken	die	ook	de	ziekte	van	
Lyme	over	kunnen	brengen	op	de	mens.	


• Zie	nog	het	vermelde	onder	drinkwater	over	botulisme	en	salmonellose.	
Aanbeveling:	


• Voorkom	overbegrazing	om	de	infectiedruk	van	maagdarmwormen	te	
verminderen.	


• Bij	de	aanpak	van	leverbotziekte	staat	de	reductie	van	de	populatie	
leverbotslakken	voorop.	Dat	kan	eigenlijk	alleen	door	de	afvoer	van	water	in	
greppels	te	verbeteren	en	zo	een	minder	gunstig	biotoop	voor	de	slak	te	creëren.	
Dus	daar	komt	in	juli	de	greppelfrees	aan	te	pas.	


• Een	alternatief	is	om	in	natte	jaren	na	half	augustus	niet	te	weiden	op	
leverbotgevaarlijke	delen	in	het	gebied.	Om	vast	te	stellen	welke	delen	wel	of	niet	
leverbotgevaarlijk	zijn	is	het	uitvoeren	van		een	kartering	op		leverbotslakken	
nodig.	Mogelijk	dat	de	paarden	vanwege	de	mindere	gevoeligheid	voor	leverbot	
wel	in	het	leverbotgevaarlijke	gebied	kunnen	weiden.	


• Ook	hier	weer:	een	goede	DS	opname	van	de	gras-	en	kruidenweide	en	een	goede	
watervoorziening	leidt	tot	een	betere	weerbaarheid	van	de	dieren.	


	
3.10.	Dierenwelzijn	
Voor	de	volledigheid	hier	de	tekst	over	de	Vijf	Vrijheden.	Bron:	
https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/dierenwelzijn/vijf-
vrijheden.htm.	
Dierenwelzijn	wordt	vaak	getoetst	aan	de	hand	van	de	‘Vijf	vrijheden’.	Wanneer	aan	deze	
vrijheden	wordt	voldaan	hebben	dieren	een	goed	welzijn.	De	‘Vijf	vrijheden’	zijn	gebaseerd	
op	de	bevindingen	van	het	Brambell	Committee	dat	in	1965	de	opdracht	van	de	Britse	
regering	kreeg	om	de	voorwaarden	vast	te	stellen	waaronder	dieren	gehouden	zouden	
moeten	worden.	Deze	hadden	in	eerste	instantie	betrekking	op	het	kunnen	staan,	liggen,	
omdraaien,	verzorgen	van	de	huid	(likken,	krabben)	en	het	strekken	van	de	ledematen.		
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De	Britse	Farm	Animal	Welfare	Council	heeft	de	voorwaarden	in	1993	uitgewerkt	tot	de	
bekende	‘Vijf	vrijheden’:	


• dieren	zijn	vrij	van	honger	en	dorst.	Ze	hebben	gemakkelijk	toegang	tot	vers	water	
en	een	adequaat	rantsoen;	


• dieren	zijn	vrij	van	ongemak.	Ze	hebben	een	geschikte	leefomgeving	inclusief	
onderdak	en	een	comfortabele	rustplaats;	


• dieren	zijn	vrij	van	pijn,	verwonding	en	ziekte.	Er	is	sprake	van	preventie	en	een	
snelle	diagnose	en	behandeling;	


• dieren	zijn	vrij	van	angst	en	stress.	Er	is	zorg	voor	voorwaarden	en	behandelingen	
die	geestelijk	lijden	voorkomen;	


• dieren	zijn	vrij	om	normaal	gedrag	te	vertonen.	Ze	hebben	voldoende	ruimte,	goede	
voorzieningen	en	gezelschap	van	soortgenoten.	


In	het	EU-project	Welfare	Quality®	is	een	Europees	gedragen	systematiek	voor	het	
meten	van	dierenwelzijn	ontwikkeld,	grotendeels	gebaseerd	op	basis	van	kenmerken	
van	en	metingen	aan	dieren.	Deze	systematiek	borduurt	voort	op	de	vijf	vrijheden.	Ook	
De	in	de	melkveehouderij	gebruikte	Welzijnsmonitor	op	basis	van	de	scores	in	
KoeKompas	is	hierop	gebaseerd.	
	
4.	Prioriteiten:	


1. Voorkom	overbegrazing.	
2. Koester	de	kruidenrijke	weiden	zonder	giftige	planten.	
3. Maak	een	ruwvoerbalans	voor	inzicht	in	de	DS	behoefte	van	de	koppels	


grote	grazers	en	om	vast	te	stellen	of	passende	bijvoeding	noodzakelijk	is.	
4. Zorg	voor	een	goede	drinkwatervoorziening	(kwantiteit,	kwaliteit).	
5. Meten	is	weten:	laat	bodem-	en	watermonsters	onderzoeken.		
6. Bied	voldoende	beschutting.	
7. Geef	de	leverbotslak	minder	kansen.	
8. Committeer	dierenwelzijn	van	de	grote	grazers	aan	de	vijf	vrijheden.	


	
Succes	met	de	aanpak!	
Als	er	vragen	zijn	naar	aanleiding	van	dit	rapport	dan	hoor	ik	het	graag.	
	
Sleen,	augustus	2018,	
	
Gerrit	Hegen	
hegengerrit@gmail.com	
mobiel	06	53211575.	
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Onderwerp Blad 

Anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen Blad 1 van 3    

 

  

Geachte heer , 

 

In u brief van 15 augustus 2018 hebt u mij benaderd over de onlangs vastgesteld Beleidskader 

beheer Oostvaardersplassen. U vraagt een second opinion over het potentiele rol van 

anticonceptie in het ‘reset grote grazers’ zoals beschreven in het rapport van de commissie 

Van Geel. U stelt de specifieke vraag: “Is het mogelijk om door middel van het toepassen van 

een beproefde methode van anticonceptie bij de grote grazers – Konik paarden en edelherten 

– te komen tot de vermindering van de aantallen Konik paarden en edelherten in 2018?”. 

Mijn antwoorde hierop is kort; nee, dit is niet mogelijk. De schaal en de tijdschema van de 

gewenste vermindering (meer dan 180 paarden en 980 edelherten voor het eind van het jaar) 

betekent dat dit niet bereikt kan worden door middel van enige vorm van geboortebeperking / 

anticonceptie. 

 

Het tijdspanne waarover anticonceptie wel zou kunnen leiden tot het gewenste reductie is 

vooral afhankelijk van het jaarlijks sterftepercentage binnen de doel populatie; anticonceptie 

zorgt er uitsluitend dat het aantal geboortes aanzienlijk verminderd zou worden. Het 

sterftepercentage is dan afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting en specifieke  
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bijkomende omstandigheden (bijvoorbeeld: een zeer streng of juist een zeer zachte winter). 

Mijn inschatting is dat het terugbrengen van de paarden populatie tot 450  minstens 5 jaar in 

beslag zou nemen (uitgaande van een levensverwachting van 14 jaar / natuurlijke sterfte 

percentage van rond de 7%; en een slagingspercentage van de anticonceptie van 90%). Bij de 

edelherten zou het nog langer duren, omdat de te realiseren vermindering forse is (twee derde 

van de populatie). Uitgaande van een sterfte percentage van 10% (levensverwachting van 10 

jaar) en geslaagde anticonceptie bij 75% van de vrouwelijke dieren (edelherten zijn moelijker 

te benaderen), is het de vraag of het gewenste reductie binnen 10 jaar gerealiseerd zou kunnen 

worden zonder andere aanvullende ingrepen. 

 

U geeft ook aan dat de provincie een onderzoek / verkenning in gang wil zetten om te kijken 

naar de mogelijkheden en consequenties van en de randvoorwaarden voor anticonceptie om 

de groei van de populaties grote grazers te beheren na het reset. Zoals mondeling al 

toegezegd, ben ik bereid een rol in dit onderzoek te spelen; vooral in de keuze van 

anticonceptieve middelen, hoe deze toegediend zou moeten worden, de te verwachten effecten 

en bijwerkingen. Ik zou ook graag betrokken zijn bij het monitoren van de effecten op de 

populatiedynamieken en reproductieve gedrag. 

 

Binnen de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht zijn er anderen die een rol zou kunnen spelen 

op het gebied van het modellen van de effecten van anticonceptie op de populaties 

(bijvoorbeeld; welke percentage van welke leeftijdscategorieën jaarlijks behandeld zouden 

moeten worden) en ook om de effecten op gedrag van de paarden en welzijn van alle dieren te 

monitoren. Wel zou er elders deskundigen gezocht moeten worden om te adviseren over hoe 

de edelherten het best benaderd kunnen worden, om de effect op gedrag te monitoren en 

vooral om te kijken naar het optimaal balans tussen het aantal behandelde dieren en het 

behouden van normaal reproductieve gedrag op populatieniveau (de bronst). Ook zou er 

elders gezocht moeten worden voor deskundigheid op het gebied van het modellen van de 

effect van anticonceptie bij de grote grazers op het bredere ecosysteem (vegetatie, populaties 

insecten, vogels en andere zoogdieren). 

 

 

 



 

 

 

Ten slotte, ik ben bereid 26 september toelichting te geven op de inhoud van dit brief en ook 

mijns zienswijze over de potentiele rol van anticonceptie als beheermiddel voor populaties 

grote grazers, en in het bijzonder de populaties in de Oostvaardersplassen. 

 

Ik kijk ook uit na de voortzetting van de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de 

Provincie Flevoland 

 

Hoogachtend,   
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Dag ,
Je hebt in juni aangegeven dat jullie als departement 50% van de kosten van het onderzoek naar monitoring in
de Oostvaardersplassen van Wageningen Environmental Research willen betalen. We hebben een (eerste)
opdracht aan hen verstrekt voor € 45.402 (zie bijgesloten offerte). Binnenkort spreken we met WENR over het
vervolg. We willen jullie een factuur sturen voor jullie bijdrage in de kosten. Is dat wat jullie betreft de goede
vorm? Kunnen jullie – als dat zo is – de NAW-gegevens, omschrijving en eventueel kenmerk dat we moeten
gebruiken laten weten?
Met dank,

Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Lelystad
Postbus 55, 8200AB Lelystad
M 06 
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
image001

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Deel A. Algemeen deel 
De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten. 


 


Artikel 1 Begripsbepalingen 
De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna 
vermelde betekenis gebruikt: 
a. provincie: provincie Flevoland; 
b. opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) 


en rechtsverkrijgende(n), die met de provincie een overeenkomst sluit tot het verrichten van 
leveringen en/of diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, 
alsmede zijn werknemers en door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde 
derden; 


c. partij(en): de provincie en/of de opdrachtnemer; 
d. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de provincie en de opdrachtnemer op 


basis waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de provincie en de 
provincie een tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer; 


e. dag: kalenderdag; 
f. schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede 


andere door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie; 
g. prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot stand te brengen 


resultaat: 
h. zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water: 
i. resultaten: alle resultaten van een overeenkomst waaronder begrepen doch niet uitsluitend 


alle adviezen, ontwerpen, rapporten, rapportages, protocollen, modellen e.d. die een 
opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst voor en in opdracht van de provincie 
worden opgesteld, samengesteld of vervaardigd.  


 


Artikel 2 Overeenkomst 
1. Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze 


uitdrukkelijk schriftelijk door de provincie zijn aanvaard en gelden slechts voor de 
overeenkomst waarop ze betrekking hebben. 


2. Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel 
van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard. 


3. Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. 


4. In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe 
rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde 
bepalingen in acht worden genomen. 


5. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze 
algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst. 


6. Indien de provincie tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, 
keuringsvoorschriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst. 
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Artikel 3 Meerwerk en minderwerk 
1. Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de provincie of door 


wijziging van wettelijke voorschriften, de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de 
overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake 
van meerwerk. 


2. Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden 
die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien. 


3. Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, 
aantoonbaar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk. 


4. Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en 
schriftelijk mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere 
gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst. 


5. De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke 
opdracht daartoe van de provincie. 


6. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de provincie 
vergoed. 


7. De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde nota voor het meer- en/of 
minderwerk. 


 


 


Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer 
1. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheel uit aan een 


derde. 
2. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een 


derde, tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de provincie. 
3. De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de 


overeenkomst en die in de overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief, tenzij 
hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de provincie. 


4. De provincie onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt 
daaraan geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan worden geacht. 


5. De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op 
een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen termijn. De 
opdrachtnemer maakt daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten 
van derden en leeft alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige 
overheidsvoorschriften na. 


6. De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de provincie aan de 
opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, 
alleen indien en voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijk is. 


7. De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde lid, blijft te allen tijde eigendom van 
de provincie. 


8. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst 
voort te duren, behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd. 
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Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking 
1. Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen 


informatie en (persoons)gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de 
overeenkomst. 


2. Partijen maken de informatie en (persoons)gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet aan 
derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij, of op 
grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 


3. De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de 
overeenkomst en de resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo van de provincie 
niet als referentie, tenzij de provincie hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, 
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 


4. In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de 
opdrachtnemer aan de provincie een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per geval. 


5. Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en deze geldt 
onverminderd enig ander aan de provincie toekomend recht, waaronder het recht op volledige 
schadevergoeding en nakoming. 


6. De provincie kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren. 
 


Artikel 6 Toetsing 
1. De provincie heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen. 
2. De provincie kan de toets bedoeld in het eerste lid, zowel voor, tijdens als binnen een 


redelijke termijn na de levering van de prestatie (laten) uitvoeren. 
 


Artikel 7 Niet-tijdige nakoming 
1. De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk 


aan de provincie, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de  te treffen 
maatregelen en de verwachte duur van de vertraging vermeldt. 


2. De provincie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en 
geeft daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet 
in dat provincie de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of 
vorderingen die de provincie op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet. 


 


Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming 
1. Een tekortkoming in de nakoming tengevolge van de volgende omstandigheden is in ieder 


geval toerekenbaar aan de tekortschietende partij: gebrek aan personeel, ziekte of staking 
van personeel, verlate levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen, toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere, 
voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en moeten anticiperen. 


2. De provincie heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer 
herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de 
mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende 
gevallen: 
a. nakoming is blijvend onmogelijk; 
b. de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde  termijn voor nakoming is ongebruikt 


verlopen; 
c. er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden. 
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Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 


haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij 
geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid per 
contractsperiode beperkt is tot een bedrag van: 
–  voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–:  


€ 150.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen; 
–  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of 


gelijk aan € 100.000,–: € 300.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 
gebeurtenissen; 


–  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of 
gelijk aan € 150.000,–: € 500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 
gebeurtenissen; 


–  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of 
gelijk aan € 500.000,–: € 1.500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 
gebeurtenissen; 


–  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–: € 3.000.000,– per 
gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen. 


2. Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als één 
gebeurtenis. 


3. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen: 
a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding voor dood- en letselschade; 
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij; 
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde 


lid. 
In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing, wat 
betekent dat de aansprakelijkheid van partijen niet door deze algemene voorwaarden wordt 
beperkt maar door de regeling daarvan in de wet. 


4. Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, 
bestuurders, werknemers en andere voor de provincie werkzame personen. 


5. Indien een derde de provincie aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de 
opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene 
voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de 
behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en 
risico over en vrijwaart de provincie terzake, met inachtneming van de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel. 


6. Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de provincie heeft 
gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde lid, 
komen voor rekening van de opdrachtnemer. 


7. In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de sociale 
verzekeringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een 
fictieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, 
waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de provincie en voor 
eigen rekening en risico over. 


8. De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd 
zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de 
overeenkomst en bijbehorende documenten. 
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Artikel 10 Ontbinding 
1. Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige 


rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, 
indien de andere partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt en voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming 
te herstellen binnen de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming.  


2. Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, 
heeft de provincie het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder 
ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien: 
a. de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op 


een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd; 
b. de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren 


om de overeenkomst uit te voeren; 
c. de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) 


heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert; 
d. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt 


bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden; 
e. personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de provincie, een al dan niet 


betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de 
onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij 
diens bedrijfsvoering, zonder dat de provincie daarvan voor de totstandkoming van de 
overeenkomst in kennis is gesteld; 


f. feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtnemer 
bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de 
overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze 
opdrachtnemer aan te gaan. 


3. De opdrachtnemer is verplicht de provincie terstond te informeren over het optreden of 
redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het tweede lid. 


4. In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op enige 
schadevergoeding. 


5. In geval van ontbinding heeft de provincie het recht om de reeds door de opdrachtnemer 
geleverde en door de provincie betaalde prestatie te blijven gebruiken. 


6. De provincie kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is 
ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen 
voltooien en gebruiken, tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen 
tegenprestatie. 


7. Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestatie zodanig afrondt, dat deze 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden voltooid. 


 


 


Artikel 11 Prijzen en tarieven 
1. Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s en omvatten alle 


belastingen, maar exclusief BTW en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle 
overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en 
voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking. 


2. De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in 
artikel 3. 
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Artikel 12 Betaling 
1. Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een 


factuur aan de provincie dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd. 
2. In een factuur is in ieder geval opgenomen: 


a. opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data waarop 
een en ander is verricht, of 


b. een korte omschrijving van de verrichte prestatie. 
3. De provincie voldoet binnen dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende 


factuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd 
overeenkomstig de factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de 
bijbehorende documentatie. 


4. In geval van te late betaling is de provincie de wettelijke rente verschuldigd. 
5. In geval van vooruitbetaling door de provincie verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek 


daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid 
voor (terug)betaling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet. 


6. De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op 
afroep”) van een erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de provincie vooruit te 
betalen of vooruitbetaalde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander 
goed te keuren door de provincie. 


7. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de 
opdrachtnemer de factuur zoals overeengekomen. 


8. Betaling door de provincie houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 
9. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de 


provincie, uit welken hoofde dan ook verschuldigd. 
10. De provincie heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een 


dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een toerekenbare tekortkoming als 
bedoeld in artikel 8, eerste lid. 


11. Overschrijding van een betalingstermijn door de provincie of niet-betaling van een factuur op 
grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van 
de prestatie, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan 
wel te beëindigen. 


12. De provincie kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in 
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten 
controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en 
bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. 


13. De controle als bedoeld in het twaalfde lid, is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan 
voor het verifiëren van de facturen is vereist. 


14. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit. 
15. De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening 


van de provincie, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist 
dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer 
komen. 
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Artikel 13 Zaken van de provincie 
1. In het geval de provincie aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, 


gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten 
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de 
provincie. Aan de terbeschikkingstelling kunnen voorwaarden worden verbonden. 


2. De opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke 
zaken welke behoren aan hemzelf of aan derden. 


3. De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de 
provincie. 


4. De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst van de provincie onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de 
overeenkomst is uitgevoerd zonder kosten aan de provincie. 


5. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te 
bewaren of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen. 


 


Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsdiscriminatie 
1. Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en 


regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn 
werknemers van toepassing is. 


2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van 
de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 


3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 


4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan provincie toegang tot de in lid 2 
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien provincie dit noodzakelijk acht in verband 
met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid 
ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden. 


5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle 
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden 
en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen 
aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten 
van de werkzaamheden. 


6. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, 
zullen alleen functierelevante eisen betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de 
opdrachtnemer aan haar personeel en/of onderaannemers kunnen worden gesteld en door de 
provincie worden meegewogen. 


 


Artikel 15 Overdracht van rechten en/of verplichtingen 
1. Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst 


zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over 
te dragen aan een derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van 
artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4, vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 


2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht. 
 


Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands 


recht van toepassing. 
2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg. 
3. Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen 


worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdstad van de 
provincie. 
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Deel B. Leveringen 
De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A. 


 


Artikel 17 Specifieke garanties voor leveringen 
1. Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de 


provincie op grond van de overeenkomst mag verwachten. 
2. Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of 


jurisprudentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de 
opdrachtnemer een langere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt. 


3. De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen de 
garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale slijtage of onoordeelkundig 
gebruik. 


4. De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde 
zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen 
herstellen. 


 


Artikel 18 Aflevering van een zaak 
1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en 


geschiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de 
opdrachtnemer. 


2. De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden 
met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse 
taal gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de provincie of zendt deze, zo mogelijk, 
op voorhand aan de provincie. 


3. De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af en 
draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. 


 


Artikel 19 Risico- en eigendomsovergang 
De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de provincie zodra de zaak is 
gemonteerd en/of geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de provincie bevindt en na 
acceptatie van de levering. 
 


Artikel 20 Toepasselijk recht 
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale 
regelingen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan 
worden uitgesloten, is uitgesloten. 
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Deel C. Diensten 
De bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A. 


 


Artikel 21 Verplichtingen van de opdrachtnemer 
1. De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en 


professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer. 
2. De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van de 


overeenkomst. 
3. Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede lid 


bedoelde personen. 
4. De aan vervanging als bedoeld in het derde lid verbonden meerkosten zijn voor rekening van de 


opdrachtnemer. 
5. De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten. 
 


Artikel 22 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
1. A)  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen 


ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de 
overeenkomst berusten in beginsel te allen tijde bij de provincie.  


2. B)  Dit uitgangspunt geldt niet:  
-  inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer 


ontwikkelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur,  
-  op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde 


kennis en knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de provincie geleverde resultaat. 
3. De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten 


aanzien van de prestatie – voor zover mogelijk – op het moment van het ontstaan daarvan bij 
voorbaat en om niet over aan de provincie, welke overdracht door de provincie reeds nu voor 
alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de genoemde rechten op enig 
moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de provincie reeds nu 
voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de opdrachtnemer 
te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek 
van de provincie aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder 
daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 


4. De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de 
provincie van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde 
persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 
De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken 
personeel, afstand jegens de provincie van alle eventueel aan deze personeelsleden 
toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige 
afstand toelaat. 


5. De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid 
een eigendomsrecht ten behoeve van de provincie rust enkel voor zichzelf of ten behoeve van 
derden gebruiken zolang de belangen van de provincie hierdoor niet worden geschaad. 


6. Indien de intellectuele eigendomsrechten niet berusten bij de provincie zoals gesteld in lid 1, 
verleent opdrachtnemer de provincie door het sluiten van de overeenkomst een eeuwigdurend 
gebruiksrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde, uitgezonderde rechten. 


7. De provincie geldt als ontwerper in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Eenvormige 
Beneluxwet inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een 
eindproduct dat daarvoor in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die wet 
bedoelde bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst. 


8. Indien een derde de provincie aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op 
intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met 
betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, 
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waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de 
behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en 
risico over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle 
maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te 
maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 
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1 De vraag van de provincie 


Tegen de achtergrond van hernieuwde discussie over onder meer het welzijn van grote grazers, heeft 


Provinciale Staten van Flevoland de Commissie van Geel gevraagd om een advies te geven over een 


optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied met brede maatschappelijke waardering. De 


Commissie heeft in april 2018 advies uitgebracht, met diverse adviezen over het welzijn van de grote 


grazers (beschutting, vermindering begrazingsruimte en begrazingsdruk, reset van het aantal grote 


grazers), maar ook over communicatie, landschap en recreatie. Daarnaast gaat de Commissie Van Geel 


in op de relatie met het toekomstige nationale Park Nieuwland, de uitbreiding van het vliegveld Lelystad 


en de toekomstige governance van het gebied. De Commissie noemt drie soorten monitoring. 


 Belangrijk onderdeel van het advies is ten eerste de monitoring volgens het principe Hand aan 


de Kraan. Actuele informatie over het doelbereik van de Natura 2000  doelstellingen, de conditie 


van de dieren, vegetatie-ontwikkeling en landschappelijke waarden moet leidend zijn voor de 


wijze van beheer.  


 Ten tweede is monitoring voor de langere termijn nodig om te beoordelen of de gewenste 


resultaten en de (maatschappelijke) effecten worden bereikt.  


 De informatie uit de monitoring moet - ten derde - ook gebruikt kunnen worden voor een 


(eventueel internationale) wetenschappelijke review.  


De Provincie heeft op grond van het besluit van Provinciale Staten op 11 juli 2018 aan Wageningen 


Environmental Research (WENR) gevraagd om een voorstel te doen voor de opzet en organisatie van 


deze monitoring. De vraag van de provincie spitst zich toe op de eerste fase, maar het resultaat moet 


ook voorsorteren op de lange termijn en de wetenschappelijke review. Deze eerste fase dient voor 1 


september afgerond te zijn.  


  







2 Visie van WENR op de vraag 


Wageningen Environmental Research (WENR) is een instituut binnen de rechtspersoon Stichting 


Wageningen Research. WENR heeft veel ervaring met de monitoring van (natuur)beleid, zowel wat 


betreft het ecologische aspect als de procesmatige aspecten en de maatschappelijke betekenis van 


natuur. In al deze projecten heeft WENR ervaren dat het belangrijk is dat betrokken partijen zich achter 


de opzet van de monitoring scharen zodat er geen controverses ontstaan op de informatie op zich. WENR 


is goed geëquipeerd om cijfermatige ontwikkelingen te vertalen in bruikbare concrete beleidsadviezen.  


Voor het verzamelen van informatie is het belangrijk om maximaal gebruik te maken van beschikbare 


gegevens en deze te gebruiken voor het bepalen van onomstreden indicatoren. Actieve participatie van 


de organisaties die deze gegevens verzamelen (o.m. SBB, SOVON, ...) is dan ook belangrijk. WENR heeft 


een goed overzicht over allerlei gegevensbronnen en heeft een goed contact met de organisaties die 


gegevens verzamelen. 


Beschikbare data zullen worden opgenomen in een wetenschappelijk verantwoord systeem van 


indicatoren en meetmethoden, dat WENR in samenspraak met verschillende deskundigen zal opzetten. 


Waar nodig zullen aanvullende indicatoren worden voorgesteld, in nauw overleg met de  Provincie 


Flevoland en andere betrokkenen, vanuit de onafhankelijke wetenschappelijke positie die WENR inneemt. 


Naast het ecologische aspect is ook het proces en de maatschappelijke betekenis relevant om te volgen. 


WENR werkt momenteel aan een advies in het kader van het toekomstige Nationaal Park Nieuwland en 


doet een evaluatie van het natuurbeleid in de Provincie Flevoland. WENR zal ook voorstellen doen voor 


de monitoring van de adviezen van de Commissie van Geel ten aanzien van: het recreatief gebruik en 


beleving, alsmede de effecten hiervan, en de “actieve, permanente, en proactieve communicatie en 


educatie”.  


 


  







3 Aanpak 


De onderstaande aanpak is met name gericht op een eerste fase waarin een advies over de korte termijn 


monitoring zal worden gegeven. Daarnaast wordt voorgesorteerd op de lange termijn monitoring en de 


wetenschappelijke review die in de volgende fase van het onderzoek zullen worden uitgewerkt.  


Het werkproces doorloopt de volgende onderdelen.  


1. Inventariseren van beschikbare data 


Met verschillende organisaties (w.o. de Provincie, SBB, SOVON) zal worden gesproken over de 


beschikbare data, over bruikbaarheid en beschikbaarheid voor de monitoring OVP en over 


suggesties voor indicatoren. Hiervan wordt een overzicht gemaakt. 


 


Resultaat: een overzicht van de reeds nu beschikbare monitoringsgegevens en –


instrumentarium (meetmethode, rapportages, etc.), niet alleen provinciaal en nationaal, maar 


ook vanuit internationale (EU) wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s en lopend toegepast 


onderzoek. 


 


2. Advies korte termijn monitoring op basis van beschikbare data 


In deze fase gaat het om het beoordelen van de bruikbaarheid van de beschikbare informatie 


voor de monitoring in het kader van het ‘hand aan de kraan’ principe. Hierbij wordt onder meer 


gebruikt gemaakt van een eerder gemaakte opzet van SBB.  


 


Deze inventarisatie wordt ‘gekruist’ met de onderwerpen die de Commissie Van Geel noemt om 


na te gaan waar eventuele ‘witte vlekken’ ontstaan. In nauwe samenspraak met de Provincie 


over de te kiezen indicatoren wordt hierover advies gegeven. Efficiëntie zal hierbij mede als 


criterium worden meegenomen, er hoeven niet meer data verzameld te worden dan nodig om de 


‘hand aan de kraan’ te kunnen houden. 


 


Resultaat: een advies op het niveau van concrete indicatoren over benodigde gegevens, 


meetmethoden, beschikbare en nog niet beschikbare data. Daarbij wordt aangegeven welke 


organisaties over welke data beschikken.  


 


Dit advies wordt tevens voorgelegd aan een aantal externe experts die niet bij het opstellen van 


het advies zijn betrokken.  


 


3. Doorkijk naar volgende fase  


Het bovenstaande geeft nog geen monitoring voor alle aanbevelingen van de Commissie Van 


Geel. Er zal een doorkijk worden gegeven als voorbereiding op de volgende fase waarin de 


monitoring voor de langere termijn en voorbereiding van de wetenschappelijke review wordt 


uitgewerkt. Dit gebeurt voor met de Provincie nader te bepalen thema’s. 


Resultaat. Op het niveau van thema’s zal per thema een beschouwing worden gegeven over de 


inhoud en aanpak van de lange termijn monitoring en de voorbereiding van de wetenschappelijk 


review.  


4. Rapportage 


Het advies wordt vastgelegd in een werkdocument dat na aanbieding aan de Staten van 


Flevoland openbaar beschikbaar is.  


 


Gedurende de uitvoering van de bovengenoemde activiteiten zal frequent met de Provincie Flevoland 


worden overlegd.  


 







4 Uitvoering 


De projectleiding ligt in handen van Wim de Haas (WENR team Biodiversiteit en Beleid) die daarbij 


samenwerkt met Friso van der Zee (WENR team Biodiversiteit en Beleid). Bij het ontwikkelen van de 


monitor zal verder de volle breedte van de expertise van WENR worden benut.  


 


4.1 Planning 


Het bovenstaande kan voor 1 september gereed zijn. Hierbij de volgende planning aangehouden. 


 


Fase 30 31 32 33 34 35 


1       


2       


3       


4       


 


In september wordt de aanpak voor de volgende fase, gericht op de lange termijn en wetenschappelijke 


review, ontwikkeld. 


 


4.2 Kosten 


De kosten van het project bedragen € 45.402,--, exclusief btw.  


  Fase Kosten 


1 Inventariseren beschikbare data 16368 


2 Korte termijn advies   


      2.1 - Beoordeling beschikbare data 4420 


      2.2 - Witte vlekken  2072 


      2.3 - Wetenschappelijke toets 1062 


3 
Doorkijk naar lange termijn en 


wetenschappelijke review 
3488 


4 Beschrijving voorstel  8184 


1 t/m 4 
Werkoverleg / Projectleiding / 


coordinatie 
9808 


  Totale kosten 45402 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Datum: donderdag 4 oktober 2018 16:05:27
Bijlagen: image001.jpg

Dag ,
Kun je nog een reactie geven op onderstaande?
Met dank, 

Van:  
Verzonden: donderdag 27 september 2018 14:05
Aan: ' '
CC: '
Onderwerp: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Dag ,
Je hebt in juni aangegeven dat jullie als departement 50% van de kosten van het onderzoek naar monitoring in
de Oostvaardersplassen van Wageningen Environmental Research willen betalen. We hebben een (eerste)
opdracht aan hen verstrekt voor € 45.402 (zie bijgesloten offerte). Binnenkort spreken we met WENR over het
vervolg. We willen jullie een factuur sturen voor jullie bijdrage in de kosten. Is dat wat jullie betreft de goede
vorm? Kunnen jullie – als dat zo is – de NAW-gegevens, omschrijving en eventueel kenmerk dat we moeten
gebruiken laten weten?
Met dank,

Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Lelystad
Postbus 55, 8200AB Lelystad
M 06 
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
image001

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten
Datum: dinsdag 9 oktober 2018 08:55:58

Dag ,
Goed dat je de vragen gelijk hebt doorgestuurd naar . Ik heb ook onze
gedeputeerde op de hoogte gesteld dat er Kamervragen zijn gesteld. Kun je met 
afstemmen over de wijze waarop wij kunnen bijdragen aan de beantwoording?
Groet,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 17:21
Aan: 
Onderwerp: FW: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren
jongen af te schieten
Beste ,
Uit gewoonte stuurde ik bijgaande Kamervragen aan  en vergat jou.
Ik weet niet eens of zij degene is die mij mee kan helpen om de vragen te beantwoorden, maar
daar komen we wel uit.
Groet 
Van:  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:42
Aan: 
Onderwerp: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af
te schieten
Beste ,
Wij hebben maar liefst 27 Tweede Kamervragen gekregen die vooral gaan over het besluit om
de edelherten af te schieten.
Ben jij degene met wie ik contact moet hebben hierover?
Ik hoor graag van je en stuur je hierbij de vragen alvast.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Telefoon: 06 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten
Datum: dinsdag 9 oktober 2018 09:09:35

Goedemorgen ,
Bedankt voor het doorsturen van de kamervragen. Kun je aangeven op welke vragen jij
input van de provincie wil hebben?
Vriendelijke groet,

Adviseur
Afdeling Ruimte en Economie
provincie Flevoland
0320
O6 

@flevoland.nl
Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:42
Aan: 
Onderwerp: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af
te schieten
Beste ,
Wij hebben maar liefst 27 Tweede Kamervragen gekregen die vooral gaan over het besluit om
de edelherten af te schieten.
Ben jij degene met wie ik contact moet hebben hierover?
Ik hoor graag van je en stuur je hierbij de vragen alvast.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Telefoon: 06 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

16210.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten
Datum: dinsdag 9 oktober 2018 17:03:42

,
Ik ga dit doorzetten naar mijn collega’s en vragen om aanvulling/input.
Vriendelijke groet,

Adviseur
Afdeling Ruimte en Economie
provincie Flevoland
0320-
O6 

@flevoland.nl
Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 15:59
Aan: 
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren
jongen af te schieten
Beste ,
Ik ben begonnen met een eerste opzet van antwoorden, die echt nog aan alle kanten aangevuld
en verbeterd moeten worden.
In bijgaand eerste concept heb ik aangegeven waar ik denk dat jullie input kunnen leveren.
Daarnaast wil ik je vragen om ook de andere antwoorden te bekijken en aan te vullen en van
commentaar te voorzien.
Dank je wel alvast.
Met vriendelijke groet,

Van: @flevoland.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 9:10
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren
jongen af te schieten
Goedemorgen ,
Bedankt voor het doorsturen van de kamervragen. Kun je aangeven op welke vragen jij
input van de provincie wil hebben?
Vriendelijke groet,

Adviseur
Afdeling Ruimte en Economie
provincie Flevoland
0320-
O6 

@flevoland.nl
Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:42
Aan: 
Onderwerp: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af
te schieten
Beste ,
Wij hebben maar liefst 27 Tweede Kamervragen gekregen die vooral gaan over het besluit om
de edelherten af te schieten.
Ben jij degene met wie ik contact moet hebben hierover?
Ik hoor graag van je en stuur je hierbij de vragen alvast.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Telefoon: 06 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

10.2.e

http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail


Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten
Datum: woensdag 10 oktober 2018 14:03:01

Goedemiddag ,
Ik heb vragen uitgezet bij mijn collega’s. Wanneer wll je uiterlijk reactie?
Vriendelijke groet,

Adviseur
Afdeling Ruimte en Economie
provincie Flevoland
0320-
O6 

@flevoland.nl
Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 15:59
Aan: 
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren
jongen af te schieten
Beste ,
Ik ben begonnen met een eerste opzet van antwoorden, die echt nog aan alle kanten aangevuld
en verbeterd moeten worden.
In bijgaand eerste concept heb ik aangegeven waar ik denk dat jullie input kunnen leveren.
Daarnaast wil ik je vragen om ook de andere antwoorden te bekijken en aan te vullen en van
commentaar te voorzien.
Dank je wel alvast.
Met vriendelijke groet,

Van: @flevoland.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 9:10
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren
jongen af te schieten
Goedemorgen ,
Bedankt voor het doorsturen van de kamervragen. Kun je aangeven op welke vragen jij
input van de provincie wil hebben?
Vriendelijke groet,

Adviseur
Afdeling Ruimte en Economie
provincie Flevoland
0320-
O6 

@flevoland.nl
Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:42
Aan: 
Onderwerp: Kamervragen besluit GS om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af
te schieten
Beste ,
Wij hebben maar liefst 27 Tweede Kamervragen gekregen die vooral gaan over het besluit om
de edelherten af te schieten.
Ben jij degene met wie ik contact moet hebben hierover?
Ik hoor graag van je en stuur je hierbij de vragen alvast.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Natuur en Biodiversiteit
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Team Soorten
Telefoon: 06 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf
Datum: woensdag 17 oktober 2018 15:51:25
Bijlagen: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf

ATT00001.htm

ter info, deze motie is net bij ons ingediend.

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @flevoland.nl>>
Datum: 17 oktober 2018 om 15:32:40 CEST
Aan: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>, 

@flevoland.nl< @flevoland.nl>>, 
@flevoland.nl @flevoland.nl>>

Onderwerp: Doorst.: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf

@flevoland.nl< @flevoland.nl>
+31 6

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>
Datum: 17 oktober 2018 om 15:04:21 CEST
Aan: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>, 

@flevoland.nl< @flevoland.nl>>
Onderwerp: Doorst.: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf

Met vriendelijke groet,

H.J. (Harold) Hofstra
Gedeputeerde Provincie Flevoland

Tel. secretariaat 0320 
www.flevoland.nl<http://www.flevoland.nl>

Verstuurd vanaf mijn IPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @flevoland.nl<mailto:
@flevoland.nl>>

Datum: 17 oktober 2018 om 15:03:28 CEST
Aan: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>
Onderwerp: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van 
Flevoland


MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG


Motie nr.:      


(In te vullen door de gri=ier)


Onderwerp: Verzoek tot instellen van een Parlementaire enquêtecommissie


Agendapunt: 9


Aan de voorzitter van Provinciale Staten


Provinciale Staten van Flevoland


in vergadering bijeen 


op:


17 oktober 2018


Constaterende dat:
- tot kort geleden de Oostvaardersplassen politiek gezien de verantwoording waren van het Rijk;
- in de afgelopen jaren heel veel is gebeurd in de Oostvaardersplassen;
- duizenden grote grazers daarbij de dood hebben gevonden,


Overwegende dat:


- er duidelijkheid moet komen over het Rijksbeleid van de afgelopen jaren tot het moment dat het 
beheer is overgedragen aan de provincie Flevoland;


- hiervoor een Parlementaire enquêtecommissie bij uitstek het geschikte middel is,


Verzoeken het 
college /


Dragen het college 
op /


Spreken uit


-Een verzoek te doen aan de Tweede Kamer voor de instelling van een Parlementaire 
enquêtecommissie naar het Rijksbeleid m.b.t. de Oostvaardersplassen,


en gaan over tot de orde van de dag.


Naam 


initiatiefnemer:


C. Jansen (PVV)


Handtekening initiatiefnemer:


MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG







De motie wordt ondersteund door:


PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


Stemverhouding


Totaal


Voor Tegen


           


VVD            


CDA            


SP            


D66            


50PLUS            


PVV            


SGP            


ChristenUnie            


PvdA            


GroenLinks            


PvdD            


Senioren+Flevoland            


De motie is: Aangenomen Verworpen


Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale 
Staten van


     


Statengri=ier, Voorzitter,


A. Kost L. Verbeek



























Met vriendelijke groet,

Tamara Strating
Fractie ChristenUnie Flevoland


Verstuurd vanaf mijn iPad



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf
Datum: woensdag 17 oktober 2018 18:13:52

Motie is hier niet mee ingestemd, alleen PVV, 50 plus en SGP hebben voorgestemd. CDA gaf aan dat ze hier
met eigen 2e Kamerfractie over gesproken hebben.

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 17 okt. 2018 om 17:08 heeft @minez.nl> het volgende
geschreven:
>
> Hoi ,
>
> Dank je wel. We hebben er notie van genomen.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> 
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: @flevoland.nl>
> Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 15:51
> Aan: @minez.nl>
> Onderwerp: Fwd: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf
>
>
> ter info, deze motie is net bij ons ingediend.
>
> 
>
> Begin doorgestuurd bericht:
>
> Van: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>
> Datum: 17 oktober 2018 om 15:32:40 CEST
> Aan: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>,

@flevoland.nl< @flevoland.nl>>, 
@flevoland.nl< @flevoland.nl>>

> Onderwerp: Doorst.: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf
>
>
>
> 
> @flevoland.nl<mailto: @flevoland.nl>
> +31 6
>
> Begin doorgestuurd bericht:
>
> Van: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>
> Datum: 17 oktober 2018 om 15:04:21 CEST
> Aan: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>, 

@flevoland.nl< @flevoland.nl>>
> Onderwerp: Doorst.: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf
>
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>
>
> Met vriendelijke groet,
>
> H.J. (Harold) Hofstra
> Gedeputeerde Provincie Flevoland
>
> Tel. secretariaat 0320 
> www.flevoland.nl<http://www.flevoland.nl>
>
> Verstuurd vanaf mijn IPad
>
> Begin doorgestuurd bericht:
>
> Van: " @flevoland.nl<mailto:

@flevoland.nl>>
> Datum: 17 oktober 2018 om 15:03:28 CEST
> Aan: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>
> Onderwerp: Concept-motie-vreemd-PVV-Instellen-parlementaire-enquetecommissie.pdf
>
>
>
> ***disclaimer***
> http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages.
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: ANP over afschot edelherten
Datum: maandag 22 oktober 2018 08:34:17
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg

Dag , ben een week op vakantie geweest. Heb je antwoord gekregen? Laat het
anders weten. Gr. 
Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 17:43
Aan: 
Onderwerp: ANP over afschot edelherten
Urgentie: Hoog
Beste ,
Wil je mij uiterlijk morgenvroeg laten weten of dit bericht juist is? Ik kan het nergens vinden op
jullie website.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Telefoon: 06 

NOTIFICATIE
10 oktober 2018

Flevoland wacht met schieten herten op rechter
10-10-2018 | 16:19 | Woorden: 159 | ANP Binnenland | Versie: 1 | Prioriteit: 3

OOSTVAARDERSPLASSEN

LELYSTAD (ANP) - De provincie Flevoland begint pas met het afschieten van ruim
duizend edelherten in de Oostvaardersplassen als de rechter heeft bepaald of het mag.
De Faunabescherming heeft de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd om
te voorkomen dat edelherten worden doodgeschoten terwijl daar nog veel bezwaren
tegen zijn. De zaak dient op 5 november.

Flevoland wilde rond 1 november met het afschot starten, als de bronsttijd van de
edelherten voorbij is. Rond die tijd telt gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer ook
hoeveel herten er nu precies in de Oostvaardersplassen rondlopen. Er mogen 490
edelherten in leven blijven.

De Faunabescherming is tegen het afschot. Volgens de organisatie is afschieten in
strijd met de wet, aangezien edelherten beschermd zijn.

Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen is veel te groot geworden. Ze vreten het
Europese vogelreservaat helemaal kaal. Afgelopen winter ontstond veel ophef omdat
de dieren onvoldoende te eten hadden. Flevoland gaat in het voorjaar ook 180
konikpaarden verhuizen.

 (rme)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
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niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: ANP over afschot edelherten
Datum: woensdag 24 oktober 2018 08:29:46
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg

Dag ,
Het bericht van het ANP klopt. We hebben met SBB afgesproken dat ze niet voor de
behandeling van de voorlopige voorziening starten met het afschot. Overigens mag SBB
pas beginnen als ze de provincie hebben laten weten dat de bronst is afgelopen en wij
de ontvangst van dat bericht hebben bevestigd. ANP noemt 1 november, maar dat zal
nog moeten blijken. Je kunt vragen die samenhangen met de juridische
procedures/rechtszaken/bezwaren ook mailen aan .
Groet,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 8:49
Aan: 
Onderwerp: RE: ANP over afschot edelherten
Goedemorgen ,
Nee ik heb hier geen antwoord op gekregen, maar ben er wel vanuit gegaan
dat het klopte. Ik had het nodig voor achtergrond/spreektekst minister t.b.v.
begrotingsbehandeling volgende week.
Groet 
Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 08:34
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: ANP over afschot edelherten
Dag , ben een week op vakantie geweest. Heb je antwoord gekregen? Laat het
anders weten. Gr. 
Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 17:43
Aan: 
Onderwerp: ANP over afschot edelherten
Urgentie: Hoog
Beste ,
Wil je mij uiterlijk morgenvroeg laten weten of dit bericht juist is? Ik kan het nergens vinden op
jullie website.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Telefoon: 06 

NOTIFICATIE
10 oktober 2018

Flevoland wacht met schieten herten op rechter
10-10-2018 | 16:19 | Woorden: 159 | ANP Binnenland | Versie: 1 | Prioriteit: 3

OOSTVAARDERSPLASSEN
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LELYSTAD (ANP) - De provincie Flevoland begint pas met het afschieten van ruim
duizend edelherten in de Oostvaardersplassen als de rechter heeft bepaald of het mag.
De Faunabescherming heeft de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd om
te voorkomen dat edelherten worden doodgeschoten terwijl daar nog veel bezwaren
tegen zijn. De zaak dient op 5 november.

Flevoland wilde rond 1 november met het afschot starten, als de bronsttijd van de
edelherten voorbij is. Rond die tijd telt gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer ook
hoeveel herten er nu precies in de Oostvaardersplassen rondlopen. Er mogen 490
edelherten in leven blijven.

De Faunabescherming is tegen het afschot. Volgens de organisatie is afschieten in
strijd met de wet, aangezien edelherten beschermd zijn.

Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen is veel te groot geworden. Ze vreten het
Europese vogelreservaat helemaal kaal. Afgelopen winter ontstond veel ophef omdat
de dieren onvoldoende te eten hadden. Flevoland gaat in het voorjaar ook 180
konikpaarden verhuizen.

 (rme)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Datum: woensdag 24 oktober 2018 10:23:48
Bijlagen: image001.jpg

Beste ,
Met veel dank. We zijn bezig om de volgende stappen op het gebied van monitoring en onderzoek uit te
werken op basis van het advies van WENR. Graag bespreken we dit ook met jullie/  als we enkele stappen
verder zijn.
Groet,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 10:21
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Beste ,
Het bedrag van € 23.000 is overgeboekt en komt via het provinciefonds, zoals ik telefonisch
besprak met . Dat zal dus in de decembercirculaire van BZK aan de provincies
zichtbaar zijn voor jullie financiële mensen.
Met vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 15:19
Aan: ' @flevoland.nl>
CC: @minez.nl>; 

@flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Ha ,
ik heb inderdaad aangegeven dat wij 50 % willen bijdragen van de kosten daarvoor.
Ik laat even uitzoeken wat de beste en snelste manier is om onze bijdrage bij jullie te kunnen krijgen.
@ , Kun jij hier even naar kijken?
Groet, 

Van: @flevoland.nl] 
Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 16:05
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Dag ,
Kun je nog een reactie geven op onderstaande?
Met dank, 

Van:  
Verzonden: donderdag 27 september 2018 14:05
Aan: ' '
CC: '
Onderwerp: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: monitoringsonderzoek WENR
Dag ,
Je hebt in juni aangegeven dat jullie als departement 50% van de kosten van het onderzoek naar monitoring in
de Oostvaardersplassen van Wageningen Environmental Research willen betalen. We hebben een (eerste)
opdracht aan hen verstrekt voor € 45.402 (zie bijgesloten offerte). Binnenkort spreken we met WENR over het
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vervolg. We willen jullie een factuur sturen voor jullie bijdrage in de kosten. Is dat wat jullie betreft de goede
vorm? Kunnen jullie – als dat zo is – de NAW-gegevens, omschrijving en eventueel kenmerk dat we moeten
gebruiken laten weten?
Met dank,

Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Lelystad
Postbus 55, 8200AB Lelystad
M 06 
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
image001

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

10.2.e

10.2.e
10.2.e

http://www.flevoland.nl/
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail


Van:  namens 
Aan: " @staatsbosbeheer.nl"; " @minez.nl"; 

staatsbosbeheer.nl"; " @staatsbosbeheer.nl"
Cc:
Onderwerp: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Datum: maandag 5 november 2018 15:36:25

Beste  en
We hebben op 1 november het tweede overleg van de juridische kerngroep gehad. Bij deze
alvast een korte opsomming van de besproken punten. Deze week plannen we een volgende
afspraak kort na 20 november.
De gemeente Lelystad, die afgelopen keer niet aanwezig kon zijn, wordt dan ook weer
uitgenodigd. Een deel van de besproken onderwerpen staat weer op de agenda, zie hieronder:

- transport, identificatie en registratie, beide in kader van herplaatsing konikpaarden: er
staat een afspraak gepland op 20-11, die wordt voorbereid, zodat daar zo nodig nog de
laatste aandachtspunten kunnen worden afgehandeld (actie SBB, LNV, NVWA).
NVWA heeft aandachtspunten in regelgeving en logistiek aangegeven

- WOB-verzoeken: zorgen over de afhandeling van WOB-verzoek van afgelopen zomer
door provincie worden gedeeld, provincie herkent zich hierin en heeft stappen gezet in
de afhandeling van WOB-verzoeken (actie provincie)

- juridische procedures: SBB doet oproep om de ‘voorfase’ van juridische procedures goed
met elkaar af te stemmen, denk aan inhoudelijk voortoetsen en onderzoeken beter op
elkaar afstemmen (actie SBB en provincie)

- consumptie:  licht puzzels met betrekking tot verplichting van FRS-systeem toe,
NVWA geeft aan dat afstemming kan worden gezocht (actie provincie en NVWA)

- gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het
voortouw en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)

- anticonceptie: punt is alleen kort benoemd, wordt volgende overleg verder verkend op
basis van opdracht van provincie aan Universiteit Utrecht, wordt toegezonden (actie
provincie)

- scenario’s: er is een gedeelde behoefte om alternatieven te bespreken in geval de
voorlopige voorzieningen en bezwaren worden toegewezen; staat volgend overleg op
agenda

Laat weten als jullie op basis van dit beknopte verslag al aanvullingen/aanscherpingen hebben.
Tot binnenkort.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan: " "
Cc:
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Datum: maandag 5 november 2018 16:15:45

Goedemiddag ,
Hartelijk dank voor deze terugkoppeling. Ik wil graag een reactie geven op het volgende in je mail
opgenomen punt:
- gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het voortouw
en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)
Tijdens het overleg is door mij niet aangegeven dat LNV input levert voor het volgende overleg,
dat al eind november gepland staat. Ik heb tijdens het overleg aangegeven dat het huidige
onderscheid tussen gehouden en niet-gehouden dieren een beleidslijn is, en dat een wijziging
van deze lijn een beleidskeuze van LNV is. Ik heb aangegeven dat dit een punt is dat door de
beleidsdirecties (beleidsdirectie Natuur & Biodiversiteit (Wet natuurbescherming) en
beleidsdirectie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (Wet dieren) opgepakt zal moeten worden.
Na het overleg van 1 november jl. heb ik aan  (in cc) aangegeven dat dit punt besproken is
tijdens het overleg en dat de beleidsdirecties hierover verder moeten nadenken. Vanuit
juridische zaken (directie WJZ) kan ik daar geen beleidsbeslissing over nemen.
Indien de beleidsdirecties mij iets mee kunnen geven voor het volgende overleg van de
juridische kerngroep zal ik dat zeker delen.

, als er een tijdspad geschetst en gedeeld moet worden, of als overleg nodig is over dit
onderwerp met SBB, wil jij daar dan het voortouw in nemen?
Groet, 

Van:  Namens 
Verzonden: maandag 5 november 2018 15:36
Aan: ' @staatsbosbeheer.nl'; ' @minez.nl'; '

@staatsbosbeheer.nl' ; ' @staatsbosbeheer.nl' 
CC:  
Onderwerp: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Beste  en ,
We hebben op 1 november het tweede overleg van de juridische kerngroep gehad. Bij deze
alvast een korte opsomming van de besproken punten. Deze week plannen we een volgende
afspraak kort na 20 november.
De gemeente Lelystad, die afgelopen keer niet aanwezig kon zijn, wordt dan ook weer
uitgenodigd. Een deel van de besproken onderwerpen staat weer op de agenda, zie hieronder:

transport, identificatie en registratie, beide in kader van herplaatsing konikpaarden: er
staat een afspraak gepland op 20-11, die wordt voorbereid, zodat daar zo nodig nog de
laatste aandachtspunten kunnen worden afgehandeld (actie SBB, LNV, NVWA).
NVWA heeft aandachtspunten in regelgeving en logistiek aangegeven
WOB-verzoeken: zorgen over de afhandeling van WOB-verzoek van afgelopen zomer
door provincie worden gedeeld, provincie herkent zich hierin en heeft stappen gezet in
de afhandeling van WOB-verzoeken (actie provincie)
juridische procedures: SBB doet oproep om de ‘voorfase’ van juridische procedures
goed met elkaar af te stemmen, denk aan inhoudelijk voortoetsen en onderzoeken beter
op elkaar afstemmen (actie SBB en provincie)
consumptie:  licht puzzels met betrekking tot verplichting van FRS-systeem toe,
NVWA geeft aan dat afstemming kan worden gezocht (actie provincie en NVWA)
gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het
voortouw en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)
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anticonceptie: punt is alleen kort benoemd, wordt volgende overleg verder verkend op
basis van opdracht van provincie aan Universiteit Utrecht, wordt toegezonden (actie
provincie)
scenario’s: er is een gedeelde behoefte om alternatieven te bespreken in geval de
voorlopige voorzieningen en bezwaren worden toegewezen; staat volgend overleg op
agenda

Laat weten als jullie op basis van dit beknopte verslag al aanvullingen/aanscherpingen hebben.
Tot binnenkort.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Datum: maandag 5 november 2018 16:20:17

Dag ,
Dank voor je uitgebreidere reactie. Het was inderdaad (zoals alle punten in de email) wat puntsgewijs
opgeschreven.  (zie cc) neemt binnenkort contact met je op om op dit punt met je af te stemmen.
Groet en tot binnenkort,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 5 november 2018 16:16
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Goedemiddag ,
Hartelijk dank voor deze terugkoppeling. Ik wil graag een reactie geven op het volgende in je mail
opgenomen punt:
- gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het voortouw
en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)
Tijdens het overleg is door mij niet aangegeven dat LNV input levert voor het volgende overleg,
dat al eind november gepland staat. Ik heb tijdens het overleg aangegeven dat het huidige
onderscheid tussen gehouden en niet-gehouden dieren een beleidslijn is, en dat een wijziging
van deze lijn een beleidskeuze van LNV is. Ik heb aangegeven dat dit een punt is dat door de
beleidsdirecties (beleidsdirectie Natuur & Biodiversiteit (Wet natuurbescherming) en
beleidsdirectie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (Wet dieren) opgepakt zal moeten worden.
Na het overleg van 1 november jl. heb ik aan  (in cc) aangegeven dat dit punt besproken is
tijdens het overleg en dat de beleidsdirecties hierover verder moeten nadenken. Vanuit
juridische zaken (directie WJZ) kan ik daar geen beleidsbeslissing over nemen.
Indien de beleidsdirecties mij iets mee kunnen geven voor het volgende overleg van de
juridische kerngroep zal ik dat zeker delen.

, als er een tijdspad geschetst en gedeeld moet worden, of als overleg nodig is over dit
onderwerp met SBB, wil jij daar dan het voortouw in nemen?
Groet, 

Van: @flevoland.nl> Namens 
Verzonden: maandag 5 november 2018 15:36
Aan: ' @staatsbosbeheer.nl'; ' @minez.nl'; '

@staatsbosbeheer.nl>; @minez.nl>;
@nvwa.nl>; '

@staatsbosbeheer.nl>; ' @nvwa.nl>;
' @staatsbosbeheer.nl' < @staatsbosbeheer.nl>; ' @staatsbosbeheer.nl'
< @staatsbosbeheer.nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Beste  en ,
We hebben op 1 november het tweede overleg van de juridische kerngroep gehad. Bij deze
alvast een korte opsomming van de besproken punten. Deze week plannen we een volgende
afspraak kort na 20 november.
De gemeente Lelystad, die afgelopen keer niet aanwezig kon zijn, wordt dan ook weer
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uitgenodigd. Een deel van de besproken onderwerpen staat weer op de agenda, zie hieronder:

· transport, identificatie en registratie, beide in kader van herplaatsing konikpaarden: er
staat een afspraak gepland op 20-11, die wordt voorbereid, zodat daar zo nodig nog de
laatste aandachtspunten kunnen worden afgehandeld (actie SBB, LNV, NVWA).
NVWA heeft aandachtspunten in regelgeving en logistiek aangegeven

· WOB-verzoeken: zorgen over de afhandeling van WOB-verzoek van afgelopen zomer
door provincie worden gedeeld, provincie herkent zich hierin en heeft stappen gezet in
de afhandeling van WOB-verzoeken (actie provincie)

· juridische procedures: SBB doet oproep om de ‘voorfase’ van juridische procedures goed
met elkaar af te stemmen, denk aan inhoudelijk voortoetsen en onderzoeken beter op
elkaar afstemmen (actie SBB en provincie)

· consumptie:  licht puzzels met betrekking tot verplichting van FRS-systeem toe,
NVWA geeft aan dat afstemming kan worden gezocht (actie provincie en NVWA)

· gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het
voortouw en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)

· anticonceptie: punt is alleen kort benoemd, wordt volgende overleg verder verkend op
basis van opdracht van provincie aan Universiteit Utrecht, wordt toegezonden (actie
provincie)

· scenario’s: er is een gedeelde behoefte om alternatieven te bespreken in geval de
voorlopige voorzieningen en bezwaren worden toegewezen; staat volgend overleg op
agenda

Laat weten als jullie op basis van dit beknopte verslag al aanvullingen/aanscherpingen hebben.
Tot binnenkort.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Datum: maandag 5 november 2018 16:25:01

Dag , dat zullen we doen. Gr. 

Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 5 november 2018 16:23
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Dank voor je reactie, .
Het lijkt me dan beter dat  contact opneemt met de beleidsdirectie, met , om over
dit punt te spreken, omdat ik vanuit WJZ hier pas in rol in kan spelen (juridisch vormgeven en
juridische consequenties in beeld brengen) als bedacht is welke beleidswijziging nu wenselijk en
gewild is.
Groet, 

Van:  
Verzonden: maandag 5 november 2018 16:20
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Dag ,
Dank voor je uitgebreidere reactie. Het was inderdaad (zoals alle punten in de email) wat puntsgewijs
opgeschreven.  (zie cc) neemt binnenkort contact met je op om op dit punt met je af te stemmen.
Groet en tot binnenkort,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 5 november 2018 16:16
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Goedemiddag ,
Hartelijk dank voor deze terugkoppeling. Ik wil graag een reactie geven op het volgende in je mail
opgenomen punt:
- gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het voortouw
en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)
Tijdens het overleg is door mij niet aangegeven dat LNV input levert voor het volgende overleg,
dat al eind november gepland staat. Ik heb tijdens het overleg aangegeven dat het huidige
onderscheid tussen gehouden en niet-gehouden dieren een beleidslijn is, en dat een wijziging
van deze lijn een beleidskeuze van LNV is. Ik heb aangegeven dat dit een punt is dat door de
beleidsdirecties (beleidsdirectie Natuur & Biodiversiteit (Wet natuurbescherming) en
beleidsdirectie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (Wet dieren) opgepakt zal moeten worden.
Na het overleg van 1 november jl. heb ik aan (in cc) aangegeven dat dit punt besproken is
tijdens het overleg en dat de beleidsdirecties hierover verder moeten nadenken. Vanuit
juridische zaken (directie WJZ) kan ik daar geen beleidsbeslissing over nemen.
Indien de beleidsdirecties mij iets mee kunnen geven voor het volgende overleg van de
juridische kerngroep zal ik dat zeker delen.

, als er een tijdspad geschetst en gedeeld moet worden, of als overleg nodig is over dit
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onderwerp met SBB, wil jij daar dan het voortouw in nemen?
Groet, 

Van: @flevoland.nl> Namens 
Verzonden: maandag 5 november 2018 15:36
Aan: ' @staatsbosbeheer.nl'; ' @minez.nl'; ' '
< @staatsbosbeheer.nl>; @minez.nl>;

@nvwa.nl>; ' '
< @staatsbosbeheer.nl>; ' @nvwa.nl>;
' @staatsbosbeheer.nl' < @staatsbosbeheer.nl>; ' @staatsbosbeheer.nl'
< @staatsbosbeheer.nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling overleg juridische kerngroep 1 november 2018
Beste  en ,
We hebben op 1 november het tweede overleg van de juridische kerngroep gehad. Bij deze
alvast een korte opsomming van de besproken punten. Deze week plannen we een volgende
afspraak kort na 20 november.
De gemeente Lelystad, die afgelopen keer niet aanwezig kon zijn, wordt dan ook weer
uitgenodigd. Een deel van de besproken onderwerpen staat weer op de agenda, zie hieronder:

· transport, identificatie en registratie, beide in kader van herplaatsing konikpaarden: er
staat een afspraak gepland op 20-11, die wordt voorbereid, zodat daar zo nodig nog de
laatste aandachtspunten kunnen worden afgehandeld (actie SBB, LNV, NVWA).
NVWA heeft aandachtspunten in regelgeving en logistiek aangegeven

· WOB-verzoeken: zorgen over de afhandeling van WOB-verzoek van afgelopen zomer
door provincie worden gedeeld, provincie herkent zich hierin en heeft stappen gezet in
de afhandeling van WOB-verzoeken (actie provincie)

· juridische procedures: SBB doet oproep om de ‘voorfase’ van juridische procedures goed
met elkaar af te stemmen, denk aan inhoudelijk voortoetsen en onderzoeken beter op
elkaar afstemmen (actie SBB en provincie)

· consumptie:  licht puzzels met betrekking tot verplichting van FRS-systeem toe,
NVWA geeft aan dat afstemming kan worden gezocht (actie provincie en NVWA)

· gehouden/niet-gehouden dieren: punt is alleen kort benoemd, LNV neemt hierin het
voortouw en levert input voor volgende overleg, SBB haakt aan (actie LNV)

· anticonceptie: punt is alleen kort benoemd, wordt volgende overleg verder verkend op
basis van opdracht van provincie aan Universiteit Utrecht, wordt toegezonden (actie
provincie)

· scenario’s: er is een gedeelde behoefte om alternatieven te bespreken in geval de
voorlopige voorzieningen en bezwaren worden toegewezen; staat volgend overleg op
agenda

Laat weten als jullie op basis van dit beknopte verslag al aanvullingen/aanscherpingen hebben.
Tot binnenkort.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
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niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Staatsbosbeheer 
De heer  
Postbus 2 
3800 AA AMERSFOORT 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Te(e/oon 

(0320)-  

Fax 

(0320)  

E-mail 

@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlagen 
1 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Besluit op bezwaar inzake ontheffing Wet natuurbescherming voor het 
bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen 

Ons kenmerk 
2290145 

Geachte heer , 

Stichting Dierbaar Flevoland heeft een bezwaarschrift Ingediend tegen onze besluiten d.d. 1 maart 
2018 (kenmerk 2210164), 14 maart 2018 (kenmerk 2213066) en 18 april 2018 (kenmerk 22131263), 
waarbij aan u een ontheffing is verleend op basis van de Wet natuurbescherming voor het bijvoeren 
van grote grazers in de Oostvaardersplassen. 

De Commissie bezwaar en beroep Flevoland heeft hierover op 11 juli 2018 advies aan ons 
uitgebracht. Het advies treft u aan als bijlage bij deze brief. Op basis daarvan hebben wij besloten 
om het ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren wegens een aantal motiveringsgebreken, en 
deze motiveringsgebreken te herstellen in het besluit op bezwaar. Wij verwijzen u hierbij naar de 
Inhoud van het bijgevoegde besluit op bezwaar met kenmerk 2267189, welke u tevens aantreft als 
bijlage bij deze brief. 

Beroep 
Tegen ons besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep 
instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. De termijn voor het Indienen van een beroepschrift 
bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag nadat dit besluit Is verzonden. Het 
beroepschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw beroepschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe Indienen bij de 
Voorzieningenrechter. Het adres Is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,. de voorzitter

Inlichtingen bij Doorkiesnummer 

 0320  
6ezoe(tadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: OVP naar aanleiding van telefoongesprek vrijdag jl.
Datum: maandag 12 november 2018 17:31:20

Beste ,
Zoals afgesproken zou ik vandaag met  een aantal kwesties bespreken waar we het
vrijdag over hadden.
Puntsgewijs het volgende:

1. Status van de grazers
De Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen worden beschouwd
als in het wild levende dieren. In de Nota Jacht en Wildbeheer (beleidsnota van het Ministerie
(Kamerstukken II 1992/93, 22 980, nr. 2, (blz. 38)) is uiteengezet dat wild dat leeft in omrasterde
terreinen die ten minste 5000 hectare groot zijn aangemerkt worden als niet-gehouden dieren.
De wilde dieren kunnen in een omrasterd terrein een volwaardige populatie duurzaam
handhaven. De wilde dieren behoren aan niemand toe en ze leven in de voor hun aard
natuurlijke vrijheid.
Deze beleidslijn (Nota Jacht en Wildbeheer) is blijkens de Memorie van Antwoord bij het
wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken II 2015-2016, 33 348, nr. D, blz. 72) nog steeds
actueel.
‘De vraag of een dier als gehouden of als in het wild levend moet worden aangemerkt, is relevant
ten aanzien van grote hoefdieren zoals het ree en het wilde zwijn. Over grote hoefdieren die leven
in omheinde gebieden niet groter dan 5.000 hectaren, zal in het algemeen kunnen worden
gezegd dat zij niet leven in voor hun aard natuurlijke omstandigheden. Hetgeen in de nota Jacht
en Wildbeheer hierover is gemeld, is derhalve nog steeds actueel.’
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken II 2011-
2012, 33 348, nr. 3, blz. 181) is ingegaan op de kwalificatie van de grote grazers en hun
beschermingsregime:
‘Sinds de Nota jacht en wildbeheer uit 1992 wordt de beleidslijn gehanteerd dat dieren, zoals de
door de Stichting genoemde exoten (N&B: hier worden bedoeld de Heckrunderen en
konikpaarden) , als gehouden moeten worden beschouwd als zij leven in een omrasterd terrein
van minder dan 5 000 hectare. Op het doden van deze dieren is de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren van toepassing en niet de Flora- en faunawet of het regime als voorzien in het
onderhavige wetsvoorstel. Bevinden de dieren zich op terreinen groter dan 5 000 hectare, dan
geldt dat zij wel als in het wild levend moeten worden beschouwd. Het recht om de dieren te
vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. Deze heeft dus altijd zelf
in de hand wat er met deze dieren gebeurt. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van
het voorgestelde artikel 1.9 van dit wetsvoorstel en van het ook op in het wilde levende dieren
toepasselijke artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, wat betekent dat de
eigenaar of gebruiker van de grond en ook derden, bijvoorbeeld bezoekers van de terreinen, op
zorgvuldige wijze met de dieren moeten omgaan.’
Kortom: de beleidslijn (5000 hectare/geen beschikkingsmacht/leven in de voor hun aard
natuurlijke vrijheid) is verankerd in wet- en regelgeving en het onderscheid tussen gehouden en
niet-gehouden dieren brengt met zich mee dat andere regels van toepassing zijn, afhankelijk van
de status van het dier.

2. De status van de Leidraad grote grazers
De Leidraad is een beleidskader van het Ministerie uit het jaar 2000 voor de omgang met
runderen, paarden en schapen in natuurterreinen (Kamerstukken II 1999-2000, 26800 XIV, nr.
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85). Het beleidskader is bij Kamerbrief van 26 januari 2000 gedeeld met de Kamer en is
afgestemd met terreinbeheerders, LTO Nederland, vertegenwoordigers van de
dierenbescherming. In 2005 en 2010 zijn adviesrapporten van wetenschappelijke commissies
verschenen (ICMO 1 en 2) verschenen. Vervolgens zijn de adviezen van ICMO als leidraad voor
het beleid van LNV ten aanzien van de grote grazers in OVP overgenomen. SBB heeft het ICMO2
beleid vervolgens in Managementplannen overgenomen en het beheer conform de
Managementplannen uitgevoerd.
De nieuwe beleidsvisies op basis van de ICMO adviezen hebben sinds de leidraad grote grazers is
verschenen het volledige beleid bepaald. De leidraad grote grazers heeft, door de specifieke
gehanteerde beleidslijn (ICMO2) voor de grote grazers in de OVP, daarmee voor de OVP zijn
functie verloren.
Er is sinds 2000 geen nieuwe beleidslijn door het Ministerie ontwikkeld en gecommuniceerd
voor de omgang met grote grazers in natuurgebieden in Nederland die dient ter vervanging van
de Leidraad grote grazers. De Leidraad grote grazers biedt een beleidskader voor de omgang met
grote grazers in natuurgebieden, en zal om deze reden buiten de OVP relevantie hebben voor en
gehanteerd worden door terrein beherende organisaties. De Leidraad verwijst wel naar
verouderde regelgeving (o.a. Flora- en faunawet).

3. Bijvoeren
In de Wet natuurbescherming (artikel 3.32) is een verbod opgenomen om in het wild levende
edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, fazanten, wilde eenden, houtduiven, hazen en
konijnen bij te voeren. Gedeputeerde Staten kunnen echter ontheffing verlenen van dit verbod
onder de volgende 2 omstandigheden: (1) er is sprake van bijzondere weersomstandigheden, of
(2) er is sprake van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren is in het
geding. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken II
2011–2012, 33 348, nr. 3, blz. 274) is uitleg gegeven bij dit artikel:
“Het voorgestelde artikel 3.30 (huidig artikel 3.32) bevat een verbod op het bijvoeren van wild,
omdat bijvoeren strijdig is met het belang van een goed wildbeheer. Bijvoeren in de zin van
onderhavig artikel is bijvoeren dat de stand van de populatie bevordert. Dat betekent dat gebruik
van voer in kleine hoeveelheden om tellingen te kunnen verrichten of om afschot te kunnen
plegen niet wordt beschouwd als bijvoeren. Ook het in stand houden of aanleggen van voerakkers
om dieren beter zichtbaar te maken voor recreanten wordt niet als bijvoeren beschouwd.
Voorgesteld wordt om – net als onder de Flora- en faunawet – in het tweede lid een
geclausuleerde ontheffingsmogelijkheid voor gedeputeerde staten op te nemen. Ontheffing van
het verbod is alleen mogelijk indien sprake is van bijzondere weersomstandigheden of indien
sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.
Deze laatste situatie kan zich voordoen, indien na een zeer mastrijk najaar de populatie wilde
zwijnen onvoldoende door afschot is gereduceerd in relatie tot het schaarse voedsel aan het
einde van de winterperiode.”
Voor het bijvoeren van edelherten in de OVP zal door GS getoetst moeten worden of voldaan is
aan 1 van de genoemde omstandigheden (bijzondere weersomstandigheden/tijdelijk natuurlijk
voedseltekort).
Er geldt geen wettelijk verbod op het bijvoeren van Hckrunderen en konikpaarden. Of het nodig
is om de dieren bij te voeren moet dus beoordeeld worden in het licht van de zorgplicht. Wordt
in de gegeven omstandigheden voldaan aan de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming)? De vraag die gesteld moet worden is of door het nalaten bij te voeren
nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor de konikpaarden en heckrunderen. Een
andere invalshoek is dat beredeneerd kan worden dat bijvoeren juist nadelige gevolgen kan
veroorzaken voor deze dieren, waardoor er sprake zou zijn van schending van de zorgplicht door



de dieren wel bij te voeren. Het is aan Staatsbosbeheer i.o.m. de provincie om te beoordelen
welke lijn in het licht van dierenwelzijn gehanteerd zal worden.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Groet10.2.e



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: OVP naar aanleiding van telefoongesprek vrijdag jl.
Datum: dinsdag 13 november 2018 09:16:53

Hallo ,
Dank voor deze uitgebreide informatie. Heel fijn!
Het is ons gisteren nog niet gelukt om een goed overzicht te maken van de verschillende scenario’s mbt de
juridische procedures.
Eind van de ochtend hopen we dat beschikbaar te hebben.
Onderstaand bericht hebben we gisteren met SBB gedeeld:
Nog even ter bevestiging over de vroegste datum voor afschot. In contact tussen de rechtbank en de
landsadvocaat is duidelijk geworden dat de rechtbank een start van afschot niet toestaat na de uitspraak van 19
november, ongeacht de uitspraak (positief of negatief). De rechtbank heeft aangegeven dat eerst de
behandeling van de voorlopige voorziening in het kader van de vergunning moet worden afgewacht, die
gepland staat op 29 november. We stellen op dit moment een notitie op, waarin de termijnen en scenario’s
met betrekking tot de vroegste datum voor start afschot zijn verwerkt. Als we die gereed hebben, krijgen jullie
die ook.
Is dit ongeveer wat jullie nodig hebben voor de minister?

Van: @minez.nl] 
Verzonden: maandag 12 november 2018 17:31
Aan: 
CC: 
Onderwerp: OVP naar aanleiding van telefoongesprek vrijdag jl.
Beste ,
Zoals afgesproken zou ik vandaag met  een aantal kwesties bespreken waar we het
vrijdag over hadden.
Puntsgewijs het volgende:

1. Status van de grazers
De Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen worden beschouwd
als in het wild levende dieren. In de Nota Jacht en Wildbeheer (beleidsnota van het Ministerie
(Kamerstukken II 1992/93, 22 980, nr. 2, (blz. 38)) is uiteengezet dat wild dat leeft in omrasterde
terreinen die ten minste 5000 hectare groot zijn aangemerkt worden als niet-gehouden dieren.
De wilde dieren kunnen in een omrasterd terrein een volwaardige populatie duurzaam
handhaven. De wilde dieren behoren aan niemand toe en ze leven in de voor hun aard
natuurlijke vrijheid.
Deze beleidslijn (Nota Jacht en Wildbeheer) is blijkens de Memorie van Antwoord bij het
wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken II 2015-2016, 33 348, nr. D, blz. 72) nog steeds
actueel.
‘De vraag of een dier als gehouden of als in het wild levend moet worden aangemerkt, is relevant
ten aanzien van grote hoefdieren zoals het ree en het wilde zwijn. Over grote hoefdieren die leven
in omheinde gebieden niet groter dan 5.000 hectaren, zal in het algemeen kunnen worden
gezegd dat zij niet leven in voor hun aard natuurlijke omstandigheden. Hetgeen in de nota Jacht
en Wildbeheer hierover is gemeld, is derhalve nog steeds actueel.’
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken II 2011-
2012, 33 348, nr. 3, blz. 181) is ingegaan op de kwalificatie van de grote grazers en hun
beschermingsregime:
‘Sinds de Nota jacht en wildbeheer uit 1992 wordt de beleidslijn gehanteerd dat dieren, zoals de
door de Stichting genoemde exoten (N&B: hier worden bedoeld de Heckrunderen en
konikpaarden) , als gehouden moeten worden beschouwd als zij leven in een omrasterd terrein
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van minder dan 5 000 hectare. Op het doden van deze dieren is de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren van toepassing en niet de Flora- en faunawet of het regime als voorzien in het
onderhavige wetsvoorstel. Bevinden de dieren zich op terreinen groter dan 5 000 hectare, dan
geldt dat zij wel als in het wild levend moeten worden beschouwd. Het recht om de dieren te
vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. Deze heeft dus altijd zelf
in de hand wat er met deze dieren gebeurt. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van
het voorgestelde artikel 1.9 van dit wetsvoorstel en van het ook op in het wilde levende dieren
toepasselijke artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, wat betekent dat de
eigenaar of gebruiker van de grond en ook derden, bijvoorbeeld bezoekers van de terreinen, op
zorgvuldige wijze met de dieren moeten omgaan.’
Kortom: de beleidslijn (5000 hectare/geen beschikkingsmacht/leven in de voor hun aard
natuurlijke vrijheid) is verankerd in wet- en regelgeving en het onderscheid tussen gehouden en
niet-gehouden dieren brengt met zich mee dat andere regels van toepassing zijn, afhankelijk van
de status van het dier.

2. De status van de Leidraad grote grazers
De Leidraad is een beleidskader van het Ministerie uit het jaar 2000 voor de omgang met
runderen, paarden en schapen in natuurterreinen (Kamerstukken II 1999-2000, 26800 XIV, nr.
85). Het beleidskader is bij Kamerbrief van 26 januari 2000 gedeeld met de Kamer en is
afgestemd met terreinbeheerders, LTO Nederland, vertegenwoordigers van de
dierenbescherming. In 2005 en 2010 zijn adviesrapporten van wetenschappelijke commissies
verschenen (ICMO 1 en 2) verschenen. Vervolgens zijn de adviezen van ICMO als leidraad voor
het beleid van LNV ten aanzien van de grote grazers in OVP overgenomen. SBB heeft het ICMO2
beleid vervolgens in Managementplannen overgenomen en het beheer conform de
Managementplannen uitgevoerd.
De nieuwe beleidsvisies op basis van de ICMO adviezen hebben sinds de leidraad grote grazers is
verschenen het volledige beleid bepaald. De leidraad grote grazers heeft, door de specifieke
gehanteerde beleidslijn (ICMO2) voor de grote grazers in de OVP, daarmee voor de OVP zijn
functie verloren.
Er is sinds 2000 geen nieuwe beleidslijn door het Ministerie ontwikkeld en gecommuniceerd
voor de omgang met grote grazers in natuurgebieden in Nederland die dient ter vervanging van
de Leidraad grote grazers. De Leidraad grote grazers biedt een beleidskader voor de omgang met
grote grazers in natuurgebieden, en zal om deze reden buiten de OVP relevantie hebben voor en
gehanteerd worden door terrein beherende organisaties. De Leidraad verwijst wel naar
verouderde regelgeving (o.a. Flora- en faunawet).

3. Bijvoeren
In de Wet natuurbescherming (artikel 3.32) is een verbod opgenomen om in het wild levende
edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, fazanten, wilde eenden, houtduiven, hazen en
konijnen bij te voeren. Gedeputeerde Staten kunnen echter ontheffing verlenen van dit verbod
onder de volgende 2 omstandigheden: (1) er is sprake van bijzondere weersomstandigheden, of
(2) er is sprake van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren is in het
geding. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstukken II
2011–2012, 33 348, nr. 3, blz. 274) is uitleg gegeven bij dit artikel:
“Het voorgestelde artikel 3.30 (huidig artikel 3.32) bevat een verbod op het bijvoeren van wild,
omdat bijvoeren strijdig is met het belang van een goed wildbeheer. Bijvoeren in de zin van
onderhavig artikel is bijvoeren dat de stand van de populatie bevordert. Dat betekent dat gebruik
van voer in kleine hoeveelheden om tellingen te kunnen verrichten of om afschot te kunnen
plegen niet wordt beschouwd als bijvoeren. Ook het in stand houden of aanleggen van voerakkers
om dieren beter zichtbaar te maken voor recreanten wordt niet als bijvoeren beschouwd.



Voorgesteld wordt om – net als onder de Flora- en faunawet – in het tweede lid een
geclausuleerde ontheffingsmogelijkheid voor gedeputeerde staten op te nemen. Ontheffing van
het verbod is alleen mogelijk indien sprake is van bijzondere weersomstandigheden of indien
sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.
Deze laatste situatie kan zich voordoen, indien na een zeer mastrijk najaar de populatie wilde
zwijnen onvoldoende door afschot is gereduceerd in relatie tot het schaarse voedsel aan het
einde van de winterperiode.”
Voor het bijvoeren van edelherten in de OVP zal door GS getoetst moeten worden of voldaan is
aan 1 van de genoemde omstandigheden (bijzondere weersomstandigheden/tijdelijk natuurlijk
voedseltekort).
Er geldt geen wettelijk verbod op het bijvoeren van Hckrunderen en konikpaarden. Of het nodig
is om de dieren bij te voeren moet dus beoordeeld worden in het licht van de zorgplicht. Wordt
in de gegeven omstandigheden voldaan aan de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming)? De vraag die gesteld moet worden is of door het nalaten bij te voeren
nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor de konikpaarden en heckrunderen. Een
andere invalshoek is dat beredeneerd kan worden dat bijvoeren juist nadelige gevolgen kan
veroorzaken voor deze dieren, waardoor er sprake zou zijn van schending van de zorgplicht door
de dieren wel bij te voeren. Het is aan Staatsbosbeheer i.o.m. de provincie om te beoordelen
welke lijn in het licht van dierenwelzijn gehanteerd zal worden.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Groet 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan: " @minez.nl"; "

@staatsbosbeheer.nl"; 

Cc:
Onderwerp: Volgende bijeenkomst juridische kerngroep op 29 november
Datum: dinsdag 13 november 2018 11:45:46
Bijlagen: image001.jpg

Goeiemiddag,
Plezierig dat vrijwel iedereen in de gelegenheid is om aanwezig te zijn bij de volgende bijeenkomst
van de juridische kerngroep. We hebben het bericht ontvangen dat bij de voorzieningenrechter een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend tegen het door Gedeputeerde Staten op 2
november 2018 genomen besluit om in het kader van het afschot van edelherten een vergunning op
grond van de Wet natuurbescherming af te geven aan Staatbosbeheer. De zitting naar aanleiding
van het verzoek om de voorlopige voorziening vindt plaats op 29 november om 10.30 uur. Dit is
voorafgaand aan de volgende bijeenkomst van de juridische kerngroep. We stellen voor om het
overleg te laten staan, wat kan betekenen dat enkele deelnemers niet of niet op tijd aanwezig
kunnen zijn. Als alternatief kunnen we de bijeenkomst later laten starten. Kan elk van jullie aan

 laten weten wat jullie uiterste eindtijd is op de 29ste.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Lelystad
Postbus 55, 8200AB Lelystad
M 06 
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
image001

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Overzicht mbt procedures edelherten Flevoland
Datum: woensdag 14 november 2018 09:22:52
Bijlagen: DOCUVITP-#2336806-v2-Beleidskader_beheer_Oostvaardersplassen__overzicht_bestuursrechterlijke_procedures_en_gevolgen_voor_start_afschot_edelherten.XLSX

DOCUVITP-#2335535-v1-Oostvaardersplassen__notitie_procedures_met_schema_mogelijke_scenario_s.DOCX
DOCUVITP-#2315949-v11-
OVERZICHT_INGEDIENDE_BEZWAAR_BEROEPSCHRIFTEN_VERZOEKEN_OM_VOORLOPIGE_VOORZIENING_EN_CIVIELE_PROCEDURE_INZAKE_OOSTVAARDERSPLASSEN.DOCX

Hallo ,
Het heeft langer geduurd dan we hoopten maar hierbij dan toch het overzichtsschema van de procedures en wat dat betekent qua afschot.
De korte samenvatting is: de rechtbank heeft aangegeven dat Staatsbosbeheer niet mag starten met afschot van de edelherten voordat uitspraak is gedaan door
de rechtbank over de aangevraagde voorlopige voorziening met betrekking tot de vergunning. Deze vergunning is op 2 november op basis van een aanvraag van
Staatsbosbeheer verstrekt. De rechtbank behandelt deze voorlopige voorziening op 29 november a.s. om 10.30. De uitspraak wordt dan binnen twee weken
verwacht. De keuze van de exacte datum is aan de rechter.

We hebben aanvullend nog twee documenten bijgesloten waarin wat uitgebreider op de huidige en de toekomstige procedures wordt ingegaan. Alle drie zijn
achtergronddocumenten voor intern gebruik.
De bijgesloten documenten (met een stand van zaken per 13 november) betreffen:
1. Een overzichtsschema met de planning voor de korte termijn. Met dit schema proberen we inzicht te geven van de termijnen waarop afschot eventueel kan

plaatsvinden, afhankelijk van de beslissingen van de rechter op de voorlopige voorzieningen danwel de bezwarenprocedures.
Dit schema is gebaseerd op de twee achtergrond documenten:
2. Een overzicht van de termijnen die gelden bij de verschillende bestuurs-rechterlijke procedures. Dit geeft ook een doorkijk naar de langere termijn (beroep en

hoger beroep). NB. In dit document is geprobeerd een stroomschema te zetten, maar dat is niet goed gelukt. Die moet je maar even overslaan.
3. Een overzicht van de bij de provincie lopende bestuurs-rechterlijke en civiel-rechterlijke procedures met data voor zover bekend.
We gaan er vanuit dat we hiermee invulling geven aan de vraag die  heeft vorige week aan  heeft gesteld om jullie goed op de hoogte te
houden over de stand van zaken met betrekking tot de juridische procedures in relatie tot de start afschot edelherten.
We kunnen ons voorstellen dat de documenten nog vragen oproepen of dat jullie een toelichting willen hebben. In dat geval kun je contact opnemen met 

 en . Kun je ook  op de hoogte stellen van deze email?
Met vriendelijke groet,

 en
Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland

Provincie Flevoland
Afdeling Ruimte en Economie
Postbus 55
8200 AB Lelystad
telefoon: 0320-
mobiel: 06-
e-mail: @flevoland.nl

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Blad1

		Bestuursrechterlijke procedures						September										Oktober								November								December										Januari								Februari								Maart										April								Mei

						Weeknummers		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		Opdracht afschot		Bezwaar		Termijn voor indienen										19/9												6/11

						Behandeling van bezwaar																												27/11

						Uitspraak op bezwaar/zonder verdaging																																										uiterlijk 29/1

						Uitspraak op bezwaar/met verdaging (is + 6 wkn)																																																						uiterlijk 12/3

						Besluit op bezwaar door GS: na advies van bezcie ***)

				Voorlopige voorziening		Termijn voor indienen										19/9												6/11

						Behandeling verzoek voorlopige voorziening																						5/11

						Uitspraak verzoek voorlopige voorziening **)																										19/11



		Vergunning afschot		Bezwaar		Termijn voor indienen																						5/11												17/12

						Behandeling van bezwaar																																								9/1

						Uitspraak op bezwaar/zonder verdaging																																																						uiterlijk 11/3

						Uitspraak op bezwaar/met verdaging (is + 6 wkn)																																																																		uiterlijk 22/4

						Besluit op bezwaar door GS: na advies van bezcie ***)

				Voorlopige voorziening		Termijn voor indienen																						5/11												17/12

						Behandeling verzoek voorlopige voorziening																												29/11

						Uitspraak verzoek voorlopige voorziening ****)																												bepaalt rechter op 29/11



		Afschot edelherten



		Opdracht afschot				Periode waarbinnen geen afschot mag plaatsvinden conform opdracht		tot 1/9																																																														vanaf 1/4

						Periode waarbinnen geen afschot mag plaatsvinden in verband met bronst																bronst is afgelopen op 12/11

		Voorlopige voorziening opdracht				Periode waarbinnen rechtbank op 5/11 heeft aangegeven dat geen afschot mag plaatsvinden																						5/11				19/11

		Voorlopige voorziening vergunning				Periode waarbinnen rechtbank op 8/11 heeft aangegeven dat geen afschot mag plaatsvinden																						8/11						29/11

						Periode van afschot ****)																												Start afschot op vroegst op 29/11 in geval rechter een voor GS positieve uitspraak op vovo doet



		Scenario's op basis van mogelijke uitspraken over voorlopige voorzieningen en bezwaarschriften



		Scenario I		Periode van afschot		Voorlopige voorziening opdracht wordt afgewezen, voorlopige voorziening vergunning wordt afgewezen		tot 1/9																										Start afschot op vroegst op 29/11 lopend tot GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 29/1																						Vervolg afh, van GS-besluit op bezwaar														vanaf 1/4

		Scenario II		Periode van afschot		Voorlopige voorziening opdracht wordt afgewezen, voorlopige voorziening vergunning wordt toegewezen *)		tot 1/9																																Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 11/3, als bezwaar wordt afgewezen																														vanaf 1/4

		Scenario III		Periode van afschot		Voorlopige voorziening opdracht wordt toegewezen, voorlopige voorziening vergunning wordt afgewezen *)		tot 1/9																																Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 29/1, als bezwaar wordt afgewezen																														vanaf 1/4

		Scenario IV		Periode van afschot		Voorlopige voorziening opdracht wordt toegewezen, voorlopige voorziening vergunning wordt toegewezen *)		tot 1/9																																Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 11/3, als bezwaren wordt afgewezen																														vanaf 1/4



				*)		Op het moment dat er GS-besluit op bezwaar is, kan direct beroep worden ingesteld en een voorlopige voorziening op beroep worden aangevraagd

				*)		GS-besluit op bezwaar wordt genomen, nadat bezwaarcie advies heeft uitgebracht aan GS; genoemde datum is excl. tijd die GS nodig heeft voor besluit

				**)		Uitspraak op het verzoek tot een voorlopige voorziening kan ook zijn dat de opdracht of de vergunning moet worden gerepareerd

				***)		Bezwarencommissie geeft advies aan GS; het is aan GS om o.b.v. dit advies (waarbij zij het advies al dan niet overnemen) besluit op bezwaar te nemen

				****)		Er staat voor uitspraak op verzoek om voorlopige voorziennig geen vaste termijn: in Awb (artikel 8:84) staat dat rechter zo spoedig mogelijk uitspraak doet



Provincie Flevoland: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen		Overzicht bestuursrechterlijke procedures
en de gevolgen daarvan voor de start van de afschot van edelherten






INVLOED PROCEDURES TEGEN BESLUITVORMING GEDEPUTEERDE STATEN OP UITVOERING RESET EDELHERTEN 



1. Inleiding.

Op 11 juli 2018 (#2236780) hebben Provinciale Staten het door de commissie Van Geel uitgebrachte ‘Advies Beheer Oostvaardersplassen’ vastgesteld als integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Een van de maatregelen die uitgevoerd moet worden is de vermindering van de begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van actuele tellingen terug te brengen tot circa 1.100 dieren. In dit verband wordt ook wel gesproken over de reset van de grote grazers (heckrunderen, koninkpaarden en edelherten).
Voor het realiseren van de reset van de edelherten hebben Gedeputeerde Staten op 19 september 2018 (#2295583) een opdracht tot afschot aan Staatbosbeheer verstrekt. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 2 november 2018 (# 2325765) aan Staatsbosbeheer een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend om uit te sluiten dat als gevolg van het afschieten van edelherten een significante verstoring en/of een significante verslechtering van het leefgebied van vogelsoorten kan worden uitgesloten.

Tegen beide besluiten van Gedeputeerde Staten zijn (bestuurs)rechtelijke procedures aangespannen.

In de bijlage bij deze notitie wordt een overzicht van de lopende procedures gegeven met de stand van zaken van begin november 2018. Dit overzicht heeft alleen betrekking op de procedures die zijn aangespannen tegen de besluiten die Gedeputeerde Staten hebben genomen in het kader van de reset van de edelherten. 
Gevraagd is om een inzichtelijk te maken welke invloed de aangespannen procedures hebben op het tijdstip waarop daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de reset van de edelherten.





2. Wat zegt de wet over bezwaar en beroepstermijnen en mogelijkheid van het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.


In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe een bezwaar/beroepsprocedure loopt en de termijnen die de wet daarvoor geeft. De laatste kolom geeft een indicatie van de datum waarop besluitvorming kan worden verwacht op ingediende bezwaar/beroeps/verzoeken om voorlopige voorziening
Daar is er rekening mee gehouden dat Gedeputeerde Staten een commissie bezwaar en beroep heeft ingesteld voor het uitbrengen van advies aan Gedeputeerde Staten over het op het bezwaar te  nemen besluit. In de tabel wordt de procedure op hoofdlijnen weergegeven .Zo is er onder andere geen rekening gehouden met verzuimherstel en het als gevolg daarvan opschorten van de beslistermijn, wanneer het bezwaar- of beroepschrift niet alle vereiste gegevens bevat.













		PROCEDURE

		Wettelijke termijn

		Opmerkingen

		Wat betekent dit concreet voor procedure tegen opdracht c.q. Wnb-vergunning



		Bezwaarmogelijkheid

		zes weken. (artikel 6:7 en 6:8 Awb)

		Termijn gaat lopen met ingang van de dag waarop het besluit waartegen bezwaar kan worden aangetekend bekend is gemaakt.

Wet schrijft voor dat bezwaarde moet worden gehoord.

		Einde bezwaartermijn opdracht: 6.11.2018
Einde bezwaartermijn vergunning: 17.12.2018



		Mogelijkheid indienen verzoek om voorlopige voorziening 

		8:81 derde lid Awb


		Kan alleen als ook bezwaarschrift is ingediend.

In het verzoek om voorlopige voorziening kan om schorsing van het besluit waartegen bezwaar is aangetekend worden gevraagd totdat op het bezwaar is beslist. Kan alleen als sprake is van een spoedeisend belang dat schorsing rechtvaardigt.



		Einde termijn indien verzoek voorlopige voorziening:
voor opdracht: 6.11.2018
voor vergunning: 17.12.2018



		Besluit op verzoek om voorlopige voorziening

		8:84 , eerste lid Awb
Zo spoedig mogelijk

		Uitgangspunt is dat er een zitting wordt gehouden voor de voorzieningenrechter. Wanneer de vereiste spoed dat verlang, kan de voorzieningenrechter ook zonder zitting uitspraak doen..

		Zie bijlage: uitspraak ingediende verzoeken om voorlopige voorziening tegen opdracht is 19 november 2018.





		Besluit op bezwaar

		Binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.



Verdagingsmogelijkheid van 6 weken.



Verder uitstel van de beslissing is mogelijk wanneer:
a. alle belanghebbenden daarmee instemmen,

b. de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of

c. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften



		

		Einde beslistermijn::
Voor opdracht:
 zonder mogelijkheid verdaging: 29 januari 2019
 met verdaging: 12 maart 2019

Voor vergunning:
zonder mogelijkheid verdaging: 11 maart 2019
met verdaging: 22 april 2019



N.B.verdere verdaging is mogelijk wanneer bezwaarden
       hiermee instemmen. 
                      



		Mogelijkheid beroep bij de rechtbank tegen besluit op bezwaar

		zes weken. (artikel 6:7 en 6:8 Awb)

		Termijn gaat lopen met ingang van de dag waarop het besluit waartegen beroep  kan worden aangetekend bekend is gemaakt.

Wet schrijft voor dat appellant moet worden gehoord.

		Ervan uitgaande dat besluit op bezwaar op uiterste data zonder verdaging worden genomen :
Besluit op bezwaar opdracht uiterlijk 29 januari 2019 bekendgemaakt,  betekent dat uiterlijk 12 maart 2019 beroep kan worden aangetekend.



Besluit op bezwaar met verdaging genomen:
Besluit op bezwaar opdracht uiterlijk 12 maart 2019 bekend gemaakt betekent dat uiterlijk  23 april 2018               beroep kan worden aangetekend. 



Ervan uitgaande dat besluit op bezwaar op uiterste data zonder verdaging worden genomen :
Besluit op bezwaar vergunning uiterlijk11 maart 2019 bekendgemaakt,  betekent dat uiterlijk 22 april 2019 beroep kan worden aangetekend.



Besluit op bezwaar met verdaging genomen:
Besluit op bezwaar opdracht uiterlijk 22 april 2019 bekend -gemaakt betekent dat uiterlijk  3 juni 2019  beroep kan worden aangetekend. 



 



		Mogelijkheid indienen verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

		8:81 derde lid Awb


		Kan alleen als ook beroepschrift is ingediend.

In het verzoek om voorlopige voorziening kan om schorsing van het besluit waartegen beroep  is aangetekend worden gevraagd totdat op het beroep is beslist. Kan alleen als sprake is van een spoedeisend belang dat schorsing rechtvaardigt.

		



		Besluit op verzoek om voorlopige voorziening

		8:84 , eerste lid Awb
Zo spoedig mogelijk

		Uitgangspunt is dat er een zitting wordt gehouden voor de voorzieningenrechter. Wanneer de vereiste spoed dat verlang, kan de voorzieningenrechter ook zonder zitting uitspraak doen..

		



		Besluit op beroepschrift

		De Algemene wet bestuursrecht geeft geen termijn waarbinnen besluit op beroep moet zijn genomen. 

		Uit jurisprudentie (onder andere een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 januari 2014,nummer ECLI:NL:RVS:2014:188) blijkt dat de volgende termijnen door deze afdeling redelijk worden geacht: “in zaken die uit een bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaan, in beginsel een totale lengte van de procedure van ten hoogste vijf jaar redelijk is, waarbij de behandeling van het bezwaar ten hoogste één jaar, de behandeling van het beroep ten hoogste twee jaar en de behandeling van het hoger beroep ten hoogste twee jaar mag duren (bijvoorbeeld de uitspraak van 24 december 2008 in zaak nr. 200802629/1; www.raadvanstate.nl).” (citaat uit deze uitspraak).



N.B. de Algemene wet bestuursrecht kent ook de mogelijkheid
        van een versnelde behandeling (artikel 8:52 Awb).Deze kan
        worden toegepast als op korte termijn een uitspraak in de
        bodemprocedure gewenst is. 

		



		Hoger beroep bij de Raad van State

		8:104, eerste lid Awb .

De termijn voor het instellen van hoger beroep is zes weken. 

		De termijn start op de dag nadat de rechtbank de uitspraak aan u heeft verzonden

		



		Mogelijkheid indienen verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

		8:81 derde lid Awb

		Kan alleen als ook beroepschrift is ingediend.

In het verzoek om voorlopige voorziening kan om schorsing van het besluit waartegen beroep  is aangetekend worden gevraagd totdat op het hoger beroep is beslist. Kan alleen als sprake is van een spoedeisend belang dat schorsing rechtvaardigt.

		



		Besluit op verzoek om voorlopige voorziening

		

		

		



		Besluit op hoger beroep

		De Algemene wet bestuursrecht geeft geen termijn waarbinnen besluit op beroep moet zijn genomen. 

		Uit jurisprudentie (onder andere een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 januari 2014,nummer ECLI:NL:RVS:2014:188) blijkt dat de volgende termijnen door deze afdeling redelijk worden geacht: “in zaken die uit een bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaan, in beginsel een totale lengte van de procedure van ten hoogste vijf jaar redelijk is, waarbij de behandeling van het bezwaar ten hoogste één jaar, de behandeling van het beroep ten hoogste twee jaar en de behandeling van het hoger beroep ten hoogste twee jaar mag duren (bijvoorbeeld de uitspraak van 24 december 2008 in zaak nr. 200802629/1; www.raadvanstate.nl).” (citaat uit deze uitspraak).





		











3. Stroomschema wat de termijnen voor de effectuering besluit afschot/Wnb vergunning kunnen betekenen.
    N.B. Wanneer de procedures die zijn aangespannen tegen het besluit tot afschot en die tegen de Wnb-vergunning niet gevoegd worden
           (dit betekent dat zij gezamenlijk behandeld worden) moet voor elk besluit onderstaande procedure doorlopen worden.
    N.B. Om een vlotte rechtsgang te bevorderen is het wenselijk dat beide procedures (die tegen de opdracht en die tegen de Wnb-
           vergunning gevoegd worden).






























A. Uitspraak op verzoek voorlopige voorziening dat gelijktijdig is ingediend met bezwaarschriften

.   





Verzoek wordt afgewezen



Afschot mogelijk  



















Afschot     onmogelijk





Afschot onder voorwaarden mogelijk





   

























  N.B. Afschot is alleen mogelijk wanneer zowel het verzoek om voorlopige voorziening dat is ingediend tegen het besluit tot afschot
             als het verzoek om voorlopige voorziening dat is ingediend tegen de verleend Wnb-vergunning is afgewezen.

     N.B. Oordeel van de voorzieningenrechter heeft rechtskracht totdat in bodemprocedure (in bezwaarprocedure is dat besluit
            op bezwaar) uitspraak is gedaan. 



B.  Beslissing op bezwaar





     Bezwaren zijn gegrond                        besluit (opdracht) wordt ingetrokken            afschot kan niet doorgaan

     

     

     Bezwaren zijn deels gegrond               besluit wordt gerepareerd                            afschot kan doorgaan                            







     Bezwaren zijn ongegrond                    besluit blijf in stand                                     afschot kan doorgaan



     N.B. Afschot is bij gegrondverklaring alleen mogelijk gedurende de periode dat er geen verzoek om voorlopige
             voorziening en beroep is aangetekend. Bij het al dan niet overgaan tot afschot moet wel meegewogen
            worden dat tegen het besluit op bezwaar nog beroep mogelijk is. Het kan onbehoorlijk overkomen wanneer
             tot afschot wordt overgegaan in de wetenschap dat de kans heel reeel is dat er beroep/verzoek om
             voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank.

 

C..  Beroep aangetekend tegen besluit op bezwaar en gelijktijdig verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd

      Situatie zoals aangegeven bij A herhaalt zich.



D.   Beslissing rechtbank  op beroep



      Beroepen zijn ongegrond                     besluit op bezwaar blijft in stand                 afschot kan doorgaan

      Beroepen zijn gegrond                         besluit op bezwaar blijft niet in stand          afschot kan niet doorgaan



       N.B. wanneer de rechtbank het beroep gegrond verklaard kan dit inhouden dat besluitvorming overnieuw
               moet met bijvoorbeeld nader onderzoek. 


E.  Hoger beroep aangetekend tegen uitspraak rechtbank en gelijktijdig verzoek om voorlopige voorziening.
     N.B. kan zowel door GS wanneer zij het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank als door degenen die
             beroep hebben aangetekend bij de rechtbank en ongelijk hebben gekregen van de rechtbank.



      

      Situatie zoals aangegeven bij A herhaalt zich





F.   Uitspraak in hoger beroep

      

      Beroepen zijn gegrond                uitspraak rechtbank wordt vernietigd          afschot kan niet doorgaan als het beroepen
                                                                                                                         van eerdere bezwaarmakers betreft

                                                                                                                          afschot kan doorgaan wanneer GS degene
                                                                                                                          zijn die uitspraak rechtbank hebben 
                                                                                                                          aangevochten

      Beroepen zijn ongegrond             uitspraak rechtbank blijft in stand              afschot kan doorgaan als het beroepen
                                                                                                                         van eerdere bezwaarmakers betreft

                                                                                                                          afschot kan niet doorgaan wanneer GS degene
                                                                                                                          zijn die uitspraak rechtbank hebben 
                                                                                                                          aangevochten
















BIJLAGE:  OVERZICHT PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN



ONDERDEEL 1. CIVIELE PROCEDURE



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Tegen

		Stand van zaken/vordering



		

		Stichting Cynthia en Annemiek en particulier

		12 september 2018

		Staat,  provincie en SBB

		HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018



Incidenteel wordt het volgende gevorderd: 

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald de voltallige populatie heckrunderen en konikpaarden uit het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld halen        

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald populatie edelherten te verkleinen tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak aanhangig is.

In de hoofdzaak: 

· Voor recht verklaren dat de Staat, provincie en SBB in strijd handelen met zorgplicht die zij hebben voor grote grazers

· Bevel aan Staat, provincie en SBB om de voltallige populatie heckrunderen en koninkpaarden permanent uit het gebied OVP en Oostvaardersveld te verwijderen en verwijderd te houden en de populatie 

· edelherten strikt te beperken.
















ONDERDEEL 2.  BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS VAN 19 SEPTEMBER 2018 (#2295583)
                        TOT AFSCHOT EDELHERTEN 



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Stand van zaken



		Bezwaarschrift 

		Particulier

		24 september 2018

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is. 



		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		RECHTBANKZITTING; 5.11.2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,





		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		HOORZITTING; 27.11.2018. 







		Bezwaarschrift

		Particulier

		28 september 2018

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.. 





		Bezwaarschrift

		Particulier

		1 oktober 2018

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		Verzocht wordt om schorsing van het besluit van GS tot 6 weken nadat besluit op bezwaar is genomen. 

RECHTBANKZITTING; 5.11.2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		8 oktober 2018

		HOORZITTING; 27.11.2018







		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		16 oktober 2018

		RECHTBANKZITTING; 5 NOVEMBER 2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina)

		15 oktober 2018 ontvangen

		HOORZITTING; 27.11.2018





		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		29 oktober 2018 ontvangen

		Vogelbescherming is het eens met afschot, maar niet eens met gestelde in de opdracht dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 

N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
        van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
         niet  de grond aan het bezwaarschrift 
         is komen te vervalle\n. 

        






		Verzoek om voorlopige voorziening

		Vogelbescherming Nederland

		30 oktober ontvangen

		Vogelbescherming heeft het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de op 5 november 2018 gehouden zitting bij de rechtbank ingetrokken.    







		Verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming - voor zover nodig bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		31 oktober 2018 

		Verzocht wordt dat GS ten minste voor dinsdag 6 november beslissen op het handhavingsverzoek.

Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen het in het besluit van 19 september 2018 neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
         van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
        niet  de grond aan het bezwaarschrift 
        is komen te vervallen. 














B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS VAN 2 NOVEMBER 2018 (#2325765) OM AAN STAATSBOSBEHEER 
    EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET  ATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Stand van zaken



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018, 

		Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende onderbouwd dat grootschalig doden van edelherten in de Oostvaardersplassen geen significante effecten zou hebben op de natuurwaarden









Documentnummer: 2335535


OVERZICHT INGEDIENDE BEZWAAR/BEROEPSCHRIFTEN/VERZOEKEN OM VOORLOPIGE VOORZIENING EN CIVIELE PROCEDURE INZAKE OOSTVAARDERSPLASSEN.



ONDERDEEL 1. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET GROTE GRAZERS


A.	CIVIELE PROCEDURE



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Tegen

		Wat wordt o.a. gevraagd (van de rechter)/ aangevoerd/opmerkingen



		

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina).

N.B. heeft ook een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van GS tot afschot edelherten)/

		2 augustus 2018

		Staatsbosbeheer

		· Dat de zich in het kerngebied van de OVP ophoudende runderen, paarden en herten moeten worden beschouwd als gehouden dieren.

· Dat SBB het beheer hierop aanpast en aan laat sluiten op het wettelijk kader van gehouden dieren. 



		

		Stichting Cynthia en Annemiek en particulier

		12 september 2018

		Staat,  provincie en SBB

		Incidenteel wordt het volgende gevorderd: 

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald de voltallige populatie heckrunderen en konikpaarden uit het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld halen        

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald populatie edelherten te verkleinen tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak aanhangig is.

In de hoofdzaak: 

· Voor recht verklaren dat de Staat, provincie en SBB in strijd handelen met zorgplicht die zij hebben voor grote grazers

· Bevel aan Staat, provincie en SBB om de voltallige populatie heckrunderen en koninkpaarden permanent uit het gebied OVP en Oostvaardersveld te verwijderen en verwijderd te houden en de populatie 

· edelherten strikt te beperken.


HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018







ONDERDEEL 2. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN



A. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS TOT AFSCHOT EDELHERTEN	



		Bezwaarschrift 

		Particulier

		24 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is. 



		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Gevraagd wordt om schorsing van het besluit van 19 september 2018 tot zes eken nadat op het bezwaarschrift tegen dit besluit is beslist.



RECHTBANKZITTING; 5.11.2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Gevraagd wordt bezwaar gegrond te verklaren en het besluit van 19 september te herroepen omdat noodzaak tot afschot ontbreekt en er alternatieve oplossingen zijn. 



HOORZITTING; 27.11.2018



		Bezwaarschrift

		Particulier

		28 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.. 





		Bezwaarschrift

		Particulier

		1 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Aangevoerd wordt onder andere dat:

· de opdracht niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Zo wordt op geen enkele wijze aangetoond dat  door de aanwezige grazers schade wordt aangericht aan flora en fauna.

· Maatregelen haaks staan op het beheerplan

· Ten onrechte wordt afgeweken van de door GS vastgestelde beleidsregels uitvoering Wnb.

· Afschot vergunningplicht is en passende beoordeling had moeten worden gedaan. 

· Onjuiste aannames worden gedaan

· Niet met zekerheid kan worden uitgeslosten dat zich significante negatieve effecten voordoen. 


HOORZITTING; 27.11.2018



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		Idem

		Verzocht wordt om schorsing van het besluit van GS tot 6 weken nadat besluit op bezwaar is genomen. 

RECHTBANKZITTING; 5.11.2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		8 oktober 2018

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat:
- onduidelijk is waarom de provincie niet kan
  wachten tot het faunbeheerplan er is.

· Het besluit in strijd is met wet/regelgeving:

HOORZITTING; 27.11.2018













		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		16 oktober 2018

		idem

		Verzocht wordt om schorsing van het besluit tot afschot tot 2 weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar en ingeval van beroep totdat in beroep is beslist.

RECHTBANKZITTING; 5 NOVEMBER 2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina)

		15 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat het besluit in strijd is met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

HOORZITTING; 27.11.2018





		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		29 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Vogelbescherming is het eens met afschot, maar niet eens met gestelde in de opdracht dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 

N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
        van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
         niet  de grond aan het bezwaarschrift 
         is komen te vervalle\n. 

        






		Verzoek om voorlopige voorziening

		Vogelbescherming Nederland

		30 oktober ontvangen

		Idem

		Verzocht wordt:
1. Besluit te schorsen totdat GS op het
    ingediende bezwaarschrift heeft beslist:
2. Subsidiair aan GS op te dragen om 
     er voor zorg te dragen dat voorafgaand
     aan de uitvoering van de opdracht tot
     afschot een hek of raster wordt 
     aangelegd tussen het grazige deel en
     het moerasdeel van de OVP. 

  N.B.: Vogelbescherming heeft het

            verzoek om voorlopige voorziening

            tijdens de op 5 november 2018

            gehouden zitting bij de rechtbank

            ingetrokken.    







		Verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming - voor zover nodig bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		31 oktober 2018 

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Verzocht wordt dat GS ten minste voor dinsdag 6 november beslissen op het handhavingsverzoek.

Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen het in het besluit van 19 september 2018 neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
         van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
        niet  de grond aan het bezwaarschrift 
        is komen te vervallen. 


























B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS OM AAN STAATSBOSBEHEER EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET  
    NATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018, 

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende onderbouwd dat grootschalig doden van edelherten in de Oostvaardersplassen geen significante effecten zou hebben op de natuurwaarden.

HOORZITTING: 8 JANUARI 2019 



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Stamina

		5 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018









ONDERDEEL II. PROCEDURES AANGESPANNEN IN VERBAND MET RESET PAARDEN. 


A.. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURE AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT BENW LELYSTAD AAN STAATSBOSBEHEER VERLEENDE    
    OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  IN HET KADER VAN DE RESET VAN DE PAARDEN



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen en rasters en plaatsen van een vangkraal

		HOORZITTING: .16 Januari 2019



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen van rasters en plaatsen van een vangkraal

		Zitting bij de rechtbank is op 25.10.2018. GS hebben zich in deze procedure aangemeld als derde belanghebbende omdat het niet kunnen aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal van invloed is op reset paarden. 



N.B. 

de voorzieningenrechter heeft op
 november 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:5362) het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. 










OVERZICHT INGEDIENDE BEZWAAR/BEROEPSCHRIFTEN/VERZOEKEN OM VOORLOPIGE VOORZIENING EN CIVIELE PROCEDURE INZAKE OOSTVAARDERSPLASSEN.



ONDERDEEL 1. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET GROTE GRAZERS


A.	CIVIELE PROCEDURE



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Tegen

		Wat wordt o.a. gevraagd (van de rechter)/ aangevoerd/opmerkingen



		

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina).

N.B. heeft ook een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van GS tot afschot edelherten)/

		2 augustus 2018

		Staatsbosbeheer

		· Dat de zich in het kerngebied van de OVP ophoudende runderen, paarden en herten moeten worden beschouwd als gehouden dieren.

· Dat SBB het beheer hierop aanpast en aan laat sluiten op het wettelijk kader van gehouden dieren. 



		

		Stichting Cynthia en Annemiek en particulier

		12 september 2018

		Staat,  provincie en SBB

		Incidenteel wordt het volgende gevorderd: 

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald de voltallige populatie heckrunderen en konikpaarden uit het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld halen        

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald populatie edelherten te verkleinen tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak aanhangig is.

In de hoofdzaak: 

· Voor recht verklaren dat de Staat, provincie en SBB in strijd handelen met zorgplicht die zij hebben voor grote grazers

· Bevel aan Staat, provincie en SBB om de voltallige populatie heckrunderen en koninkpaarden permanent uit het gebied OVP en Oostvaardersveld te verwijderen en verwijderd te houden en de populatie 

· edelherten strikt te beperken.


HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018







ONDERDEEL 2. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN



A. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS TOT AFSCHOT EDELHERTEN	



		Bezwaarschrift 

		Particulier

		24 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is. 



		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Gevraagd wordt om schorsing van het besluit van 19 september 2018 tot zes eken nadat op het bezwaarschrift tegen dit besluit is beslist.



RECHTBANKZITTING; 5.11.2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Gevraagd wordt bezwaar gegrond te verklaren en het besluit van 19 september te herroepen omdat noodzaak tot afschot ontbreekt en er alternatieve oplossingen zijn. 



HOORZITTING; 27.11.2018



		Bezwaarschrift

		Particulier

		28 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.. 





		Bezwaarschrift

		Particulier

		1 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Aangevoerd wordt onder andere dat:

· de opdracht niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Zo wordt op geen enkele wijze aangetoond dat  door de aanwezige grazers schade wordt aangericht aan flora en fauna.

· Maatregelen haaks staan op het beheerplan

· Ten onrechte wordt afgeweken van de door GS vastgestelde beleidsregels uitvoering Wnb.

· Afschot vergunningplicht is en passende beoordeling had moeten worden gedaan. 

· Onjuiste aannames worden gedaan

· Niet met zekerheid kan worden uitgeslosten dat zich significante negatieve effecten voordoen. 


HOORZITTING; 27.11.2018



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		Idem

		Verzocht wordt om schorsing van het besluit van GS tot 6 weken nadat besluit op bezwaar is genomen. 

RECHTBANKZITTING; 5.11.2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		8 oktober 2018

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat:
- onduidelijk is waarom de provincie niet kan
  wachten tot het faunbeheerplan er is.

· Het besluit in strijd is met wet/regelgeving:

HOORZITTING; 27.11.2018













		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		16 oktober 2018

		idem

		Verzocht wordt om schorsing van het besluit tot afschot tot 2 weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar en ingeval van beroep totdat in beroep is beslist.

RECHTBANKZITTING; 5 NOVEMBER 2018

UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER,



		Bezwaarschrift

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina)

		15 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat het besluit in strijd is met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

HOORZITTING; 27.11.2018





		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		29 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Vogelbescherming is het eens met afschot, maar niet eens met gestelde in de opdracht dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 

N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
        van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
         niet  de grond aan het bezwaarschrift 
         is komen te vervalle\n. 

        






		Verzoek om voorlopige voorziening

		Vogelbescherming Nederland

		30 oktober ontvangen

		Idem

		Verzocht wordt:
1. Besluit te schorsen totdat GS op het
    ingediende bezwaarschrift heeft beslist:
2. Subsidiair aan GS op te dragen om 
     er voor zorg te dragen dat voorafgaand
     aan de uitvoering van de opdracht tot
     afschot een hek of raster wordt 
     aangelegd tussen het grazige deel en
     het moerasdeel van de OVP. 

  N.B.: Vogelbescherming heeft het

            verzoek om voorlopige voorziening

            tijdens de op 5 november 2018

            gehouden zitting bij de rechtbank

            ingetrokken.    







		Verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming - voor zover nodig bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		31 oktober 2018 

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Verzocht wordt dat GS ten minste voor dinsdag 6 november beslissen op het handhavingsverzoek.

Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen het in het besluit van 19 september 2018 neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
         van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
        niet  de grond aan het bezwaarschrift 
        is komen te vervallen. 


























B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS OM AAN STAATSBOSBEHEER EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET  
    NATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018, 

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende onderbouwd dat grootschalig doden van edelherten in de Oostvaardersplassen geen significante effecten zou hebben op de natuurwaarden.

HOORZITTING: 8 JANUARI 2019 



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Stamina

		5 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018









ONDERDEEL II. PROCEDURES AANGESPANNEN IN VERBAND MET RESET PAARDEN. 


A.. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURE AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT BENW LELYSTAD AAN STAATSBOSBEHEER VERLEENDE    
    OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  IN HET KADER VAN DE RESET VAN DE PAARDEN



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen en rasters en plaatsen van een vangkraal

		HOORZITTING: .16 Januari 2019



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen van rasters en plaatsen van een vangkraal

		Zitting bij de rechtbank is op 25.10.2018. GS hebben zich in deze procedure aangemeld als derde belanghebbende omdat het niet kunnen aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal van invloed is op reset paarden. 



N.B. 

de voorzieningenrechter heeft op
 november 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:5362) het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. 











Provincie Flevoland: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen Overzicht bestuursrechterlijke procedures
en de gevolgen daarvan voor de start van de afschot van edelherten

Bestuursrechterlijke procedures September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei
Weeknummers 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Opdracht afschot Bezwaar Termijn voor indienen 19/9 6/11

Behandeling van bezwaar 27/11

Uitspraak op bezwaar/zonder verdaging uiterlijk 29/1

Uitspraak op bezwaar/met verdaging (is + 6 wkn) uiterlijk 12/3

Besluit op bezwaar door GS: na advies van bezcie ***)

Voorlopige voorziening Termijn voor indienen 19/9 6/11

Behandeling verzoek voorlopige voorziening 5/11

Uitspraak verzoek voorlopige voorziening **) 19/11

Vergunning afschot Bezwaar Termijn voor indienen 5/11 17/12

Behandeling van bezwaar 9/1

Uitspraak op bezwaar/zonder verdaging uiterlijk 11/3

Uitspraak op bezwaar/met verdaging (is + 6 wkn) uiterlijk 22/4

Besluit op bezwaar door GS: na advies van bezcie ***)

Voorlopige voorziening Termijn voor indienen 5/11 17/12

Behandeling verzoek voorlopige voorziening 29/11

Uitspraak verzoek voorlopige voorziening ****) bepaalt rechter op 29/11

Afschot edelherten

Opdracht afschot Periode waarbinnen geen afschot mag plaatsvinden conform 
opdracht

tot 1/9 vanaf 1/4

Periode waarbinnen geen afschot mag plaatsvinden in verband met 
bronst

bronst is afgelopen op 12/11

Voorlopige voorziening opdracht Periode waarbinnen rechtbank op 5/11 heeft aangegeven dat geen 
afschot mag plaatsvinden

5/11 19/11

Voorlopige voorziening vergunning Periode waarbinnen rechtbank op 8/11 heeft aangegeven dat geen 
afschot mag plaatsvinden

8/11 29/11

Periode van afschot ****) Start afschot op vroegst op 29/11 in geval rechter een voor GS positieve uitspraak op vovo doet

Scenario's op basis van mogelijke uitspraken over voorlopige voorzieningen en bezwaarschriften

Scenario I Periode van afschot Voorlopige voorziening opdracht wordt afgewezen, voorlopige 
voorziening vergunning wordt afgewezen

tot 1/9 Start afschot op vroegst op 29/11 lopend tot GS-besluit op bezwaar, ui  Vervolg afh, van GS-besluit op bezwaar vanaf 1/4

Scenario II Periode van afschot Voorlopige voorziening opdracht wordt afgewezen, voorlopige 
voorziening vergunning wordt toegewezen *)

tot 1/9 Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 11/3, als bezwaar wordt afgewezen vanaf 1/4

Scenario III Periode van afschot Voorlopige voorziening opdracht wordt toegewezen, voorlopige 
voorziening vergunning wordt afgewezen *)

tot 1/9 Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 29/1, als bezwaar wordt afgewezen vanaf 1/4

Scenario IV Periode van afschot Voorlopige voorziening opdracht wordt toegewezen, voorlopige 
voorziening vergunning wordt toegewezen *)

tot 1/9 Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 11/3, als bezwaren wordt afgewezen vanaf 1/4

*) Op het moment dat er GS-besluit op bezwaar is, kan direct beroep worden ingesteld en een voorlopige voorziening op beroep worden aangevraagd

*) GS-besluit op bezwaar wordt genomen, nadat bezwaarcie advies heeft uitgebracht aan GS; genoemde datum is excl. tijd die GS nodig heeft voor besluit

**) Uitspraak op het verzoek tot een voorlopige voorziening kan ook zijn dat de opdracht of de vergunning moet worden gerepareerd

***) Bezwarencommissie geeft advies aan GS; het is aan GS om o.b.v. dit advies (waarbij zij het advies al dan niet overnemen) besluit op bezwaar te nemen

****) Er staat voor uitspraak op verzoek om voorlopige voorziennig geen vaste termijn: in Awb (artikel 8:84) staat dat rechter zo spoedig mogelijk uitspraak doet
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INVLOED PROCEDURES TEGEN BESLUITVORMING GEDEPUTEERDE STATEN OP UITVOERING RESET EDELHERTEN  
 
1. Inleiding. 
 
Op 11 juli 2018 (#2236780) hebben Provinciale Staten het door de commissie Van Geel uitgebrachte ‘Advies Beheer Oostvaardersplassen’ vastgesteld als 
integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Een van de maatregelen die uitgevoerd moet worden is de vermindering van de 
begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van actuele tellingen terug te brengen tot circa 1.100 dieren. In dit verband wordt ook wel 
gesproken over de reset van de grote grazers (heckrunderen, koninkpaarden en edelherten). 
Voor het realiseren van de reset van de edelherten hebben Gedeputeerde Staten op 19 september 2018 (#2295583) een opdracht tot afschot aan 
Staatbosbeheer verstrekt. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 2 november 2018 (# 2325765) aan Staatsbosbeheer een vergunning op grond van de 
Wet natuurbescherming verleend om uit te sluiten dat als gevolg van het afschieten van edelherten een significante verstoring en/of een significante 
verslechtering van het leefgebied van vogelsoorten kan worden uitgesloten. 
Tegen beide besluiten van Gedeputeerde Staten zijn (bestuurs)rechtelijke procedures aangespannen. 
In de bijlage bij deze notitie wordt een overzicht van de lopende procedures gegeven met de stand van zaken van begin november 2018. Dit overzicht 
heeft alleen betrekking op de procedures die zijn aangespannen tegen de besluiten die Gedeputeerde Staten hebben genomen in het kader van de reset 
van de edelherten.  
Gevraagd is om een inzichtelijk te maken welke invloed de aangespannen procedures hebben op het tijdstip waarop daadwerkelijk uitvoering kan worden 
gegeven aan de reset van de edelherten. 
 
 
2. Wat zegt de wet over bezwaar en beroepstermijnen en mogelijkheid van het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. 
 
In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe een bezwaar/beroepsprocedure loopt en de termijnen die de wet daarvoor geeft. De laatste kolom geeft 
een indicatie van de datum waarop besluitvorming kan worden verwacht op ingediende bezwaar/beroeps/verzoeken om voorlopige voorziening 
Daar is er rekening mee gehouden dat Gedeputeerde Staten een commissie bezwaar en beroep heeft ingesteld voor het uitbrengen van advies aan 
Gedeputeerde Staten over het op het bezwaar te  nemen besluit. In de tabel wordt de procedure op hoofdlijnen weergegeven .Zo is er onder andere geen 
rekening gehouden met verzuimherstel en het als gevolg daarvan opschorten van de beslistermijn, wanneer het bezwaar- of beroepschrift niet alle 
vereiste gegevens bevat. 
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PROCEDURE Wettelijke termijn Opmerkingen Wat betekent dit concreet voor procedure tegen opdracht 
c.q. Wnb-vergunning 

Bezwaarmogelijkheid zes weken. (artikel 6:7 
en 6:8 Awb) 

Termijn gaat lopen met ingang van de 
dag waarop het besluit waartegen 
bezwaar kan worden aangetekend 
bekend is gemaakt. 
Wet schrijft voor dat bezwaarde moet 
worden gehoord. 

Einde bezwaartermijn opdracht: 6.11.2018 
Einde bezwaartermijn vergunning: 17.12.2018 

Mogelijkheid 
indienen verzoek om 
voorlopige 
voorziening  

8:81 derde lid Awb 
 

Kan alleen als ook bezwaarschrift is 
ingediend. 
In het verzoek om voorlopige voorziening 
kan om schorsing van het besluit 
waartegen bezwaar is aangetekend 
worden gevraagd totdat op het bezwaar 
is beslist. Kan alleen als sprake is van 
een spoedeisend belang dat schorsing 
rechtvaardigt. 
 

Einde termijn indien verzoek voorlopige voorziening: 
voor opdracht: 6.11.2018 
voor vergunning: 17.12.2018 

Besluit op verzoek 
om voorlopige 
voorziening 

8:84 , eerste lid Awb 
Zo spoedig mogelijk 

Uitgangspunt is dat er een zitting wordt 
gehouden voor de voorzieningenrechter. 
Wanneer de vereiste spoed dat verlang, 
kan de voorzieningenrechter ook zonder 
zitting uitspraak doen.. 

Zie bijlage: uitspraak ingediende verzoeken om voorlopige 
voorziening tegen opdracht is 19 november 2018. 
 
 

Besluit op bezwaar Binnen twaalf weken, 
gerekend vanaf de dag 
na die waarop de 
termijn voor het 
indienen van het 
bezwaarschrift is 
verstreken. 
 
Verdagingsmogelijkheid 
van 6 weken. 
 
Verder uitstel van de 

 Einde beslistermijn:: 
Voor opdracht: 
 zonder mogelijkheid verdaging: 29 januari 2019 
 met verdaging: 12 maart 2019 
 
Voor vergunning: 
zonder mogelijkheid verdaging: 11 maart 2019 
met verdaging: 22 april 2019 
 
N.B.verdere verdaging is mogelijk wanneer bezwaarden 
       hiermee instemmen.  
                       



Documentnummer: 2335535 

beslissing is mogelijk 
wanneer: 
a. alle 
belanghebbenden 
daarmee instemmen, 
b. de indiener van het 
bezwaarschrift 
daarmee instemt en 
andere 
belanghebbenden 
daardoor niet in hun 
belangen kunnen 
worden geschaad, of 
c. dit nodig is in 
verband met de 
naleving van wettelijke 
procedurevoorschriften 
 

Mogelijkheid beroep 
bij de rechtbank 
tegen besluit op 
bezwaar 

zes weken. (artikel 6:7 
en 6:8 Awb) 

Termijn gaat lopen met ingang van de 
dag waarop het besluit waartegen 
beroep  kan worden aangetekend bekend 
is gemaakt. 
Wet schrijft voor dat appellant moet 
worden gehoord. 

Ervan uitgaande dat besluit op bezwaar op uiterste data 
zonder verdaging worden genomen : 
Besluit op bezwaar opdracht uiterlijk 29 januari 2019 
bekendgemaakt,  betekent dat uiterlijk 12 maart 2019 
beroep kan worden aangetekend. 
 
Besluit op bezwaar met verdaging genomen: 
Besluit op bezwaar opdracht uiterlijk 12 maart 2019 bekend 
gemaakt betekent dat uiterlijk  23 april 2018               
beroep kan worden aangetekend.  
 
Ervan uitgaande dat besluit op bezwaar op uiterste data 
zonder verdaging worden genomen : 
Besluit op bezwaar vergunning uiterlijk11 maart 2019 
bekendgemaakt,  betekent dat uiterlijk 22 april 2019 beroep 
kan worden aangetekend. 
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Besluit op bezwaar met verdaging genomen: 
Besluit op bezwaar opdracht uiterlijk 22 april 2019 bekend -
gemaakt betekent dat uiterlijk  3 juni 2019  beroep kan 
worden aangetekend.  
 
  

Mogelijkheid 
indienen verzoek om 
voorlopige 
voorziening bij de 
voorzieningenrechter 
van de rechtbank. 

8:81 derde lid Awb 
 

Kan alleen als ook beroepschrift is 
ingediend. 
In het verzoek om voorlopige voorziening 
kan om schorsing van het besluit 
waartegen beroep  is aangetekend 
worden gevraagd totdat op het beroep is 
beslist. Kan alleen als sprake is van een 
spoedeisend belang dat schorsing 
rechtvaardigt. 

 

Besluit op verzoek 
om voorlopige 
voorziening 

8:84 , eerste lid Awb 
Zo spoedig mogelijk 

Uitgangspunt is dat er een zitting wordt 
gehouden voor de voorzieningenrechter. 
Wanneer de vereiste spoed dat verlang, 
kan de voorzieningenrechter ook zonder 
zitting uitspraak doen.. 

 

Besluit op 
beroepschrift 

De Algemene wet 
bestuursrecht geeft 
geen termijn 
waarbinnen besluit op 
beroep moet zijn 
genomen.  

Uit jurisprudentie (onder andere een 
uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 29 januari 2014,nummer 
ECLI:NL:RVS:2014:188) blijkt dat de 
volgende termijnen door deze afdeling 
redelijk worden geacht: “in zaken die uit 
een bezwaarschriftprocedure en twee 
rechterlijke instanties bestaan, in 
beginsel een totale lengte van de 
procedure van ten hoogste vijf jaar 
redelijk is, waarbij de behandeling van 
het bezwaar ten hoogste één jaar, de 
behandeling van het beroep ten hoogste 
twee jaar en de behandeling van het 

 



Documentnummer: 2335535 

hoger beroep ten hoogste twee jaar mag 
duren (bijvoorbeeld de uitspraak van 24 
december 2008 in zaak nr. 200802629/1; 
www.raadvanstate.nl).” (citaat uit deze 
uitspraak). 
 
N.B. de Algemene wet bestuursrecht 
kent ook de mogelijkheid 
        van een versnelde behandeling 
(artikel 8:52 Awb).Deze kan 
        worden toegepast als op korte 
termijn een uitspraak in de 
        bodemprocedure gewenst is.  

Hoger beroep bij de 
Raad van State 

8:104, eerste lid Awb . 
De termijn voor het 
instellen van hoger 
beroep is zes weken.  

De termijn start op de dag nadat de 
rechtbank de uitspraak aan u heeft 
verzonden 

 

Mogelijkheid 
indienen verzoek om 
voorlopige 
voorziening bij de 
voorzitter van de 
Afdeling 
bestuursrechtspraak  

8:81 derde lid Awb Kan alleen als ook beroepschrift is 
ingediend. 
In het verzoek om voorlopige voorziening 
kan om schorsing van het besluit 
waartegen beroep  is aangetekend 
worden gevraagd totdat op het hoger 
beroep is beslist. Kan alleen als sprake is 
van een spoedeisend belang dat 
schorsing rechtvaardigt. 

 

Besluit op verzoek 
om voorlopige 
voorziening 

   

Besluit op hoger 
beroep 

De Algemene wet 
bestuursrecht geeft 
geen termijn 
waarbinnen besluit op 
beroep moet zijn 
genomen.  

Uit jurisprudentie (onder andere een 
uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 29 januari 2014,nummer 
ECLI:NL:RVS:2014:188) blijkt dat de 
volgende termijnen door deze afdeling 
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redelijk worden geacht: “in zaken die uit 
een bezwaarschriftprocedure en twee 
rechterlijke instanties bestaan, in 
beginsel een totale lengte van de 
procedure van ten hoogste vijf jaar 
redelijk is, waarbij de behandeling van 
het bezwaar ten hoogste één jaar, de 
behandeling van het beroep ten hoogste 
twee jaar en de behandeling van het 
hoger beroep ten hoogste twee jaar mag 
duren (bijvoorbeeld de uitspraak van 24 
december 2008 in zaak nr. 200802629/1; 
www.raadvanstate.nl).” (citaat uit deze 
uitspraak). 
 
 

 
 
 
3. Stroomschema wat de termijnen voor de effectuering besluit afschot/Wnb vergunning kunnen betekenen. 
    N.B. Wanneer de procedures die zijn aangespannen tegen het besluit tot afschot en die tegen de Wnb-vergunning niet gevoegd worden 
           (dit betekent dat zij gezamenlijk behandeld worden) moet voor elk besluit onderstaande procedure doorlopen worden. 
    N.B. Om een vlotte rechtsgang te bevorderen is het wenselijk dat beide procedures (die tegen de opdracht en die tegen de Wnb- 
           vergunning gevoegd worden). 
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A. Uitspraak op verzoek voorlopige voorziening dat gelijktijdig is ingediend met bezwaarschriften 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek wordt 
afgewezen Afschot mogelijk   

Afschot     
onmogelijk 

 

Afschot onder 
voorwaarden 
mogelijk 
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  N.B. Afschot is alleen mogelijk wanneer zowel het verzoek om voorlopige voorziening dat is ingediend tegen het besluit tot afschot 
             als het verzoek om voorlopige voorziening dat is ingediend tegen de verleend Wnb-vergunning is afgewezen. 
     N.B. Oordeel van de voorzieningenrechter heeft rechtskracht totdat in bodemprocedure (in bezwaarprocedure is dat besluit 
            op bezwaar) uitspraak is gedaan.  
 
B.  Beslissing op bezwaar 
 
 
     Bezwaren zijn gegrond                        besluit (opdracht) wordt ingetrokken            afschot kan niet doorgaan 
      
      
     Bezwaren zijn deels gegrond               besluit wordt gerepareerd                            afschot kan doorgaan                             
 
 
 
     Bezwaren zijn ongegrond                    besluit blijf in stand                                     afschot kan doorgaan 
 
     N.B. Afschot is bij gegrondverklaring alleen mogelijk gedurende de periode dat er geen verzoek om voorlopige 
             voorziening en beroep is aangetekend. Bij het al dan niet overgaan tot afschot moet wel meegewogen 
            worden dat tegen het besluit op bezwaar nog beroep mogelijk is. Het kan onbehoorlijk overkomen wanneer 
             tot afschot wordt overgegaan in de wetenschap dat de kans heel reeel is dat er beroep/verzoek om 
             voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank. 
  
C..  Beroep aangetekend tegen besluit op bezwaar en gelijktijdig verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd 
 
      Situatie zoals aangegeven bij A herhaalt zich. 
 
 
D.   Beslissing rechtbank  op beroep 
 
      Beroepen zijn ongegrond                     besluit op bezwaar blijft in stand                 afschot kan doorgaan 
 
      Beroepen zijn gegrond                         besluit op bezwaar blijft niet in stand          afschot kan niet doorgaan 
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       N.B. wanneer de rechtbank het beroep gegrond verklaard kan dit inhouden dat besluitvorming overnieuw 
               moet met bijvoorbeeld nader onderzoek.  
 
E.  Hoger beroep aangetekend tegen uitspraak rechtbank en gelijktijdig verzoek om voorlopige voorziening. 
     N.B. kan zowel door GS wanneer zij het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank als door degenen die 
             beroep hebben aangetekend bij de rechtbank en ongelijk hebben gekregen van de rechtbank. 
 
       
      Situatie zoals aangegeven bij A herhaalt zich 
 
 
 
F.   Uitspraak in hoger beroep 
       
      Beroepen zijn gegrond                uitspraak rechtbank wordt vernietigd          afschot kan niet doorgaan als het beroepen 
                                                                                                                         van eerdere bezwaarmakers betreft 
 
                                                                                                                          afschot kan doorgaan wanneer GS degene 
                                                                                                                          zijn die uitspraak rechtbank hebben  
                                                                                                                          aangevochten 
 
      Beroepen zijn ongegrond             uitspraak rechtbank blijft in stand              afschot kan doorgaan als het beroepen 
                                                                                                                         van eerdere bezwaarmakers betreft 
 
                                                                                                                          afschot kan niet doorgaan wanneer GS degene 
                                                                                                                          zijn die uitspraak rechtbank hebben  
                                                                                                                          aangevochten 
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BIJLAGE:  OVERZICHT PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN 
 
ONDERDEEL 1. CIVIELE PROCEDURE 
 
 Aangespannen door Datum  Tegen Stand van zaken/vordering 
 Stichting Cynthia en 

Annemiek en particulier 
12 september 
2018 

Staat,  provincie 
en SBB 

HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018 
 
Incidenteel wordt het volgende gevorderd:  
- uiterlijk 15 oktober of datum die rechter 

bepaald de voltallige populatie heckrunderen 
en konikpaarden uit het gebied 
Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld 
halen         

- uiterlijk 15 oktober of datum die rechter 
bepaald populatie edelherten te verkleinen 
tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak 
aanhangig is. 

In de hoofdzaak:  
- Voor recht verklaren dat de Staat, provincie 

en SBB in strijd handelen met zorgplicht die 
zij hebben voor grote grazers 

- Bevel aan Staat, provincie en SBB om de 
voltallige populatie heckrunderen en 
koninkpaarden permanent uit het gebied OVP 
en Oostvaardersveld te verwijderen en 
verwijderd te houden en de populatie  

- edelherten strikt te beperken. 
 

 
 
 
 
 
ONDERDEEL 2.  BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS VAN 19 SEPTEMBER 2018 (#2295583) 
                        TOT AFSCHOT EDELHERTEN  
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 Aangespannen door Datum  Stand van zaken 
Bezwaarschrift  Particulier 24 september 

2018 
Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen 
belanghebbende is.  

Verzoek om voorlopige 
voorziening  

Stichting De 
Faunabescherming 

27 september 
2018 

RECHTBANKZITTING; 5.11.2018 
UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER, 
 

Bezwaarschrift Stichting De 
Faunabescherming 

27 september 
2018 

HOORZITTING; 27.11.2018.  
 
 

Bezwaarschrift Particulier 28 september 
2018 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen 
belanghebbende is..  
 

Bezwaarschrift Particulier 1 oktober 
2018 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen 
belanghebbende is. 

Bezwaarschrift Stichting Dierbaar 
Flevoland en Stichting 
Fauna4Life 

6 oktober 
2018 

 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Dierbaar 
Flevoland en Stichting 
Fauna4Life 

6 oktober 
2018 

Verzocht wordt om schorsing van het besluit van GS tot 6 weken 
nadat besluit op bezwaar is genomen.  
RECHTBANKZITTING; 5.11.2018 
UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER, 

Bezwaarschrift Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Dieren 

8 oktober 
2018 

HOORZITTING; 27.11.2018 
 
 

Verzoek om voorlopige 
voorziening  

Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Dieren 

16 oktober 
2018 

RECHTBANKZITTING; 5 NOVEMBER 2018 
UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER, 

Bezwaarschrift Stichting Aanpak 15 oktober HOORZITTING; 27.11.2018 
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Misstanden Natuurbeheer 
(afgekort: Stamina) 

2018 
ontvangen 

 

Bezwaarschrift Vogelbescherming 
Nederland 

29 oktober 
2018 
ontvangen 

Vogelbescherming is het eens met afschot, maar niet eens met 
gestelde in de opdracht dat geen vergunning op grond van de 
Wet natuurbescherming nodig is.  
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit 
        van 2 november 2018 (2325765)  
        een vergunning op grond van de  
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee 
         niet  de grond aan het bezwaarschrift  
         is komen te vervalle\n.  
         
 
 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Vogelbescherming 
Nederland 

30 oktober 
ontvangen 

Vogelbescherming heeft het verzoek om voorlopige voorziening 
tijdens de op 5 november 2018 gehouden zitting bij de rechtbank 
ingetrokken.     
 
 

Verzoek om handhaving op 
grond van de Wet 
natuurbescherming - voor 
zover nodig bezwaarschrift 

Stichting De 
Faunabescherming 

31 oktober 
2018  

Verzocht wordt dat GS ten minste voor dinsdag 6 november 
beslissen op het handhavingsverzoek. 
Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen het in het besluit 
van 19 september 2018 neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel 
dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming 
nodig is.  
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit 
         van 2 november 2018 (2325765)  
        een vergunning op grond van de  
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee 
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        niet  de grond aan het bezwaarschrift  
        is komen te vervallen.  
 
 
 

 
 
B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS VAN 2 NOVEMBER 2018 (#2325765) OM AAN STAATSBOSBEHEER  
    EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET  ATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN 
 
 Aangespannen door Datum  Stand van zaken 
Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting De 
Faunabescherming 

3 november 
2018 

RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 
2018 

Bezwaarschrift Stichting De 
Faunabescherming 

3 november 
2018,  

Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende 
onderbouwd dat grootschalig doden van 
edelherten in de Oostvaardersplassen geen 
significante effecten zou hebben op de 
natuurwaarden 

 
 



OVERZICHT INGEDIENDE BEZWAAR/BEROEPSCHRIFTEN/VERZOEKEN OM VOORLOPIGE VOORZIENING EN CIVIELE PROCEDURE INZAKE OOSTVAARDERSPLASSEN. 
 
ONDERDEEL 1. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET GROTE GRAZERS 
 
A. CIVIELE PROCEDURE 
 
 Aangespannen door Datum  Tegen Wat wordt o.a. gevraagd (van de rechter)/ 

aangevoerd/opmerkingen 
 Stichting Aanpak 

Misstanden Natuurbeheer 
(afgekort: Stamina). 
N.B. heeft ook een 
bezwaarschrift ingediend 
tegen het besluit van GS tot 
afschot edelherten)/ 

2 augustus 2018 Staatsbosbeheer - Dat de zich in het kerngebied van de OVP 
ophoudende runderen, paarden en herten 
moeten worden beschouwd als gehouden 
dieren. 

- Dat SBB het beheer hierop aanpast en aan 
laat sluiten op het wettelijk kader van 
gehouden dieren.  

 Stichting Cynthia en 
Annemiek en particulier 

12 september 
2018 

Staat,  provincie 
en SBB 

Incidenteel wordt het volgende gevorderd:  
- uiterlijk 15 oktober of datum die rechter 

bepaald de voltallige populatie heckrunderen 
en konikpaarden uit het gebied 
Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld 
halen         

- uiterlijk 15 oktober of datum die rechter 
bepaald populatie edelherten te verkleinen 
tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak 
aanhangig is. 

In de hoofdzaak:  
- Voor recht verklaren dat de Staat, provincie 

en SBB in strijd handelen met zorgplicht die 
zij hebben voor grote grazers 

- Bevel aan Staat, provincie en SBB om de 
voltallige populatie heckrunderen en 
koninkpaarden permanent uit het gebied OVP 
en Oostvaardersveld te verwijderen en 
verwijderd te houden en de populatie  

- edelherten strikt te beperken. 



 
HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018 

 
ONDERDEEL 2. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN 
 
A. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS TOT AFSCHOT EDELHERTEN  
 
Bezwaarschrift  Particulier 24 september 

2018 
GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat 
betrokkene geen belanghebbende is.  

Verzoek om voorlopige 
voorziening  

Stichting De 
Faunabescherming 

27 september 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Gevraagd wordt om schorsing van het besluit 
van 19 september 2018 tot zes eken nadat op 
het bezwaarschrift tegen dit besluit is beslist. 
 
RECHTBANKZITTING; 5.11.2018 
UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER, 

Bezwaarschrift Stichting De 
Faunabescherming 

27 september 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 

Gevraagd wordt bezwaar gegrond te verklaren 
en het besluit van 19 september te herroepen 
omdat noodzaak tot afschot ontbreekt en er 
alternatieve oplossingen zijn.  
 
HOORZITTING; 27.11.2018 



edelherten 
Bezwaarschrift Particulier 28 september 

2018 
GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat 
betrokkene geen belanghebbende is..  
 

Bezwaarschrift Particulier 1 oktober 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat 
betrokkene geen belanghebbende is. 

Bezwaarschrift Stichting Dierbaar 
Flevoland en Stichting 
Fauna4Life 

6 oktober 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Aangevoerd wordt onder andere dat: 
• de opdracht niet voldoet aan de eisen die 

de wet daaraan stelt. Zo wordt op geen 
enkele wijze aangetoond dat  door de 
aanwezige grazers schade wordt 
aangericht aan flora en fauna. 

• Maatregelen haaks staan op het beheerplan 
• Ten onrechte wordt afgeweken van de 

door GS vastgestelde beleidsregels 
uitvoering Wnb. 

• Afschot vergunningplicht is en passende 
beoordeling had moeten worden gedaan.  



• Onjuiste aannames worden gedaan 
• Niet met zekerheid kan worden 

uitgeslosten dat zich significante negatieve 
effecten voordoen.  

 
HOORZITTING; 27.11.2018 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Dierbaar 
Flevoland en Stichting 
Fauna4Life 

6 oktober 
2018 

Idem Verzocht wordt om schorsing van het besluit 
van GS tot 6 weken nadat besluit op bezwaar 
is genomen.  
RECHTBANKZITTING; 5.11.2018 
UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER, 

Bezwaarschrift Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Dieren 

8 oktober 
2018 

Idem Onder andere aangevoerd dat: 
- onduidelijk is waarom de provincie niet kan 
  wachten tot het faunbeheerplan er is. 
- Het besluit in strijd is met 

wet/regelgeving: 
HOORZITTING; 27.11.2018 
 
 
 
 
 

Verzoek om voorlopige 
voorziening  

Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Dieren 

16 oktober 
2018 

idem Verzocht wordt om schorsing van het besluit 
tot afschot tot 2 weken na bekendmaking van 
het besluit op bezwaar en ingeval van beroep 
totdat in beroep is beslist. 
RECHTBANKZITTING; 5 NOVEMBER 
2018 
UITSPRAAK KOMT 19 NOVEMBER, 



Bezwaarschrift Stichting Aanpak 
Misstanden Natuurbeheer 
(afgekort: Stamina) 

15 oktober 
2018 
ontvangen 

Idem Onder andere aangevoerd dat het besluit in 
strijd is met de wet en algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur 
HOORZITTING; 27.11.2018 
 

Bezwaarschrift Vogelbescherming 
Nederland 

29 oktober 
2018 
ontvangen 

Idem Vogelbescherming is het eens met afschot, 
maar niet eens met gestelde in de opdracht dat 
geen vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming nodig is.  
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit 
        van 2 november 2018 (2325765)  
        een vergunning op grond van de  
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee 
         niet  de grond aan het bezwaarschrift  
         is komen te vervalle\n.  
         
 
 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Vogelbescherming 
Nederland 

30 oktober 
ontvangen 

Idem Verzocht wordt: 
1. Besluit te schorsen totdat GS op het 
    ingediende bezwaarschrift heeft beslist: 
2. Subsidiair aan GS op te dragen om  
     er voor zorg te dragen dat voorafgaand 
     aan de uitvoering van de opdracht tot 
     afschot een hek of raster wordt  
     aangelegd tussen het grazige deel en 
     het moerasdeel van de OVP.  
  N.B.: Vogelbescherming heeft het 
            verzoek om voorlopige voorziening 



            tijdens de op 5 november 2018 
            gehouden zitting bij de rechtbank 
            ingetrokken.     
 
 

Verzoek om handhaving op 
grond van de Wet 
natuurbescherming - voor 
zover nodig bezwaarschrift 

Stichting De 
Faunabescherming 

31 oktober 
2018  

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Verzocht wordt dat GS ten minste voor 
dinsdag 6 november beslissen op het 
handhavingsverzoek. 
Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen 
het in het besluit van 19 september 2018 
neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat 
geen vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming nodig is.  
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit 
         van 2 november 2018 (2325765)  
        een vergunning op grond van de  
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee 
        niet  de grond aan het bezwaarschrift  
        is komen te vervallen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS OM AAN STAATSBOSBEHEER EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET   
    NATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN 
 
Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting De 
Faunabescherming 

3 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765) 

RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 
2018 

Bezwaarschrift Stichting De 
Faunabescherming 

3 november 
2018,  

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765) 

Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende 
onderbouwd dat grootschalig doden van 
edelherten in de Oostvaardersplassen geen 
significante effecten zou hebben op de 
natuurwaarden. 
HOORZITTING: 8 JANUARI 2019  

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Stamina 5 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765 

RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 
2018 

 
 
ONDERDEEL II. PROCEDURES AANGESPANNEN IN VERBAND MET RESET PAARDEN.  
 
A.. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURE AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT BENW LELYSTAD AAN STAATSBOSBEHEER VERLEENDE     
    OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  IN HET KADER VAN DE RESET VAN DE PAARDEN 
 
 
Bezwaarschrift Stichting Dierbaar 

Flevoland 
 Besluit BenW 

Lelystad van 4 
oktober 2018 ; 

HOORZITTING: .16 Januari 2019 



omgevingsvergunning 
verleend aan SBB 
voor het aanbrengen 
en rasters en plaatsen 
van een vangkraal 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Dierbaar 
Flevoland 

 Besluit BenW 
Lelystad van 4 
oktober 2018 ; 
omgevingsvergunning 
verleend aan SBB 
voor het aanbrengen 
van rasters en 
plaatsen van een 
vangkraal 

Zitting bij de rechtbank is op 25.10.2018. GS 
hebben zich in deze procedure aangemeld als 
derde belanghebbende omdat het niet kunnen 
aanbrengen van rasters en het plaatsen van een 
vangkraal van invloed is op reset paarden.  
 
N.B.  
de voorzieningenrechter heeft op 
 november 2018 
(ECLI:NL:RBMNE:2018:5362) het verzoek 
om voorlopige voorziening afgewezen.  

 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Overzicht mbt procedures edelherten Flevoland
Datum: woensdag 14 november 2018 15:50:43

Betrekken is natuurlijk geen probleem, gaat erom dat het geen openbare stukken zijn.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 nov. 2018 om 15:36 heeft 
@minez.nl< @minez.nl>> het volgende geschreven:

Hoi ,

Dank je wel voor toezending van dit materiaal.
Ik ga er nu naar kijken en zorgen voor verdere verspreiding. Ik wil het ook graag aan  laten weten en ga
ervanuit dat je dit OK vindt.
AO dierenwelzijn was vanmorgen, maar de OVP zijn niet naar voren gebracht.

Met vriendelijke groet,

Van: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>
Verzonden: woensdag 14 november 2018 09:21
Aan: @minez.nl< @minez.nl>>
CC: @flevoland.nl< @flevoland.nl>>; 

@flevoland.nl< @flevoland.nl>>; 
@flevoland.nl< @flevoland.nl>>

Onderwerp: Overzicht mbt procedures edelherten Flevoland

Hallo ,

Het heeft langer geduurd dan we hoopten maar hierbij dan toch het overzichtsschema van de procedures en wat
dat betekent qua afschot.
De korte samenvatting is: de rechtbank heeft aangegeven dat Staatsbosbeheer niet mag starten met afschot van
de edelherten voordat uitspraak is gedaan door de rechtbank over de aangevraagde voorlopige voorziening met
betrekking tot de vergunning. Deze vergunning is op 2 november op basis van een aanvraag van
Staatsbosbeheer verstrekt. De rechtbank behandelt deze voorlopige voorziening op 29 november a.s. om 10.30.
De uitspraak wordt dan binnen twee weken verwacht. De keuze van de exacte datum is aan de rechter.

We hebben aanvullend nog twee documenten bijgesloten waarin wat uitgebreider op de huidige en de
toekomstige procedures wordt ingegaan. Alle drie zijn achtergronddocumenten voor intern gebruik.

De bijgesloten documenten (met een stand van zaken per 13 november) betreffen:

  1.  Een overzichtsschema met de planning voor de korte termijn. Met dit schema proberen we inzicht te geven
van de termijnen waarop afschot eventueel kan plaatsvinden, afhankelijk van de beslissingen van de rechter op
de voorlopige voorzieningen danwel de bezwarenprocedures.
Dit schema is gebaseerd op de twee achtergrond documenten:

  1.  Een overzicht van de termijnen die gelden bij de verschillende bestuurs-rechterlijke procedures. Dit geeft
ook een doorkijk naar de langere termijn (beroep en hoger beroep). NB. In dit document is geprobeerd een
stroomschema te zetten, maar dat is niet goed gelukt. Die moet je maar even overslaan.
  2.  Een overzicht van de bij de provincie lopende bestuurs-rechterlijke en civiel-rechterlijke procedures met
data voor zover bekend.
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We gaan er vanuit dat we hiermee invulling geven aan de vraag die  heeft vorige week aan 
heeft gesteld om  jullie goed op de hoogte te houden over de stand van zaken met betrekking tot de juridische
procedures in relatie tot de start afschot edelherten.

We kunnen ons voorstellen dat de documenten nog vragen oproepen of dat jullie een toelichting willen hebben.
In dat geval kun je contact opnemen met  en .  Kun je ook  op de
hoogte stellen van deze email?

Met vriendelijke groet,

Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland

Provincie Flevoland
Afdeling Ruimte en Economie
Postbus 55
8200 AB Lelystad
telefoon: 0320-
mobiel: 06-
e-mail: @flevoland.nl< @flevoland.nl>

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Manifest mbt Oostvaardersplassen
Datum: maandag 19 november 2018 20:05:35
Bijlagen: manifest Dieren en Duurzaamheid OVP 0.4.pdf
Prioriteit: Hoog

Beste ,
Bijgesloten het manifest dat wij ontvingen van de Werkgroep Duurzaamheid Oostvaardersplassen ter
informatie. Is dit ook de organisatie die een petitie heeft overhandigd voor de minister? Zoals vanmiddag
telefonisch aangegeven, is er donderdag jl. een ambtelijk gesprek geweest met de heer en mevrouw .
We hebben er als provincie voor gekozen om niet bestuurlijk met ze te spreken. Het manifest hebben ze
toegestuurd aan het secretariaat van onze gedeputeerde. We hebben nog geen reactie gegeven op het
manifest. Kun je laten weten wat de inhoud/strekking van de petitie is die jullie aangeboden hebben gekregen?
En welke vervolgstappen jullie voorzien? Dan kunnen we onze gedeputeerde daarover informeren.
Met dank,

Van:  
Verzonden: maandag 19 november 2018 8:59
Aan: 
Onderwerp: FW: Manifest mbt Oostvaardersplassen 
Urgentie: Hoog

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Duurzaamheid OVP  


1Werkgroep Duurzaamheid Oostvaardersplassen  p/a  RFI-Bouwerij 100-c 1185XX Amstelveen 
ennio@wxs.nl  +31 203312880 


 


Achtergrond: 


 
In 1974 zijn de Oostvaardersplassen ontstaan als ‘tijdelijk natuurgebied’ van zo’n 3600 hectare. Sinds 


1982 is het gebied uitgebreid met veel natte moerasgronden tot een totale omvang van 5600 


hectare. In 1983 zijn er 32 heckrunderen geïntroduceerd en een jaar later 20 konikpaarden. De 


herten zijn geplaatst in 1992. Deze dieren, ook wel grote grazers genoemd, zijn er neergezet om te 


voorkomen dat het gebied overwoekerd zou raken en dicht zou groeien. Tevens bestond de wens om 


een stuk oernatuur te creëren met wilde dieren waar “natuurlijke processen” het gebied zouden 


reguleren. Dit natuurgebied is echter geheel afgezet met hekken. De grazers kunnen er niet uit. Het 


begraasbare deel van de Oostvaardersplassen is ongeveer 2000 hectare; de rest is dus moeras. 


Doordat de populatie niet wordt beheerd neemt deze voortdurend toe totdat het voedsel op is. In 


2009 waren er ongeveer 6000 edelherten, konikpaarden en Heckrunderen. Periodiek - het is een 


wetmatigheid - treedt er door voedselgebrek massale sterfte op. De dieren sterven door 


maandenlange ernstige uithongering en uitputting. Zo stierven afgelopen winter meer dan 3200 van 


5230 grazers! Dat is meer dan 61% van de populatie! Op deze wijze zijn er vanaf 1982, naar schatting, 


meer dan 35 duizend dieren een pijnlijke hongerdood gestorven. Opgemerkt wordt dat sinds 2010 


met ICOM2, het beleid erop is gericht om dieren in slechte conditie eerder af te schieten. In de 


praktijk is echter gebleken dat de meeste dieren pas enkele uren voordat ze stierven, het 


genadeschot kregen. 


Situatie nu: 


Op kleine plekken na, zijn de Oostvaardersplassen veranderd van een eens zo florerend Natura2000 


vogelgebied, in een kaalgevreten en een voor grote grazers, slecht leefbaar gebied. De meest 


bijzondere vogelsoorten zijn er sowieso uit verdwenen. De discussie tussen ecologen, biologen, 


filosofen, belangengroepen en bezorgde dierenvrienden, spitst zich geregeld toe op de stelling dat 


massale sterfte van dieren door honger, óók wel elders in de natuur voor komt. Deze stelling wordt 


op zich niet zozeer bestreden door de werkgroep. Zo vinden wij ook dat natuurlijke processen te 


accepteren zijn, bijvoorbeeld, daar waar de mens binnen één of twee generaties, niet of nauwelijks 


de hand heeft gehad in de huidige natuurlijke stand van een groot gebied, (Serengeti). Echter daar 


waar de mens wel recentelijk duidelijk de hand heeft gehad in een natuurgebied, zoals bij de 


Oostvaardersplassen, bestaat er in onze ogen een plicht om zorg te dragen voor het leven. In dit 


verband is er, naar onze mening, tenminste sprake van een dringende morele plicht tot zorg voor de 


dieren die door mensen 30-35 jaar geleden zijn geplaatst op een relatief klein en afgesloten gebied 


met een incomplete biotoop en zonder reële migratiemogelijkheid.  



mailto:ennio@wxs.nl
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Nieuw Provinciaal beleid vanaf 11 juli 2018  


Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Flevoland een nieuw beleid voor de 


Oostvaardersplassen vastgesteld naar aanleiding van het advies van de commissie Van Geel.  


Onderdeel van dit advies is een reset van de Oostvaardersplassen. Met betrekking tot de populatie 


van de grazers betekent dit dat deze de komende tijd wordt terug gebracht naar 1100 grazers (later 


1500). Hierbij wordt een aantal paarden zoveel mogelijk uitgeplaatst. Voor de herten blijkt echter 


afschot het meest diervriendelijk  te zijn. De komende winter moeten van de nog resterende herten, 


het zijn er nu 2320,  ongeveer 1800 herten worden afgeschoten. Dit afschot ligt uitermate gevoelig 


voor veel mensen. Reden waarom wij hebben gemeend met een compromisvoorstel te komen 


waarin de meeste voor - en tegenstanders zich zouden kunnen vinden. 


Ons voorstel: 


1. Als einddoel hebben we voor ogen dat in beginsel op termijn alle grote grazers 


 weggaan uit de Oostvaardersplassen.  


2.  Zolang er echter grazers op de Oostvaardersplassen zijn, zullen deze dieren - gelet op 


 de situatie en de grootte van het gebied - zoveel mogelijk  worden behandeld als 


 waren zij “gehouden dieren”.  


3. De reductie van de dieren zal worden uitgevoerd conform het advies  van Van Geel. 


 Bij voedselschaarste of bij een tekort aan drinkwater zal worden bijgevoerd c.q. 


 zullen de dieren worden voorzien van water.  


4.  In aanvulling op Van Geel zal afschot van de hertenpopulatie plaatsvinden door 


 middel van afschot van enkel de bokken gedurende een periode van twee tot drie 


 jaren. 


5.  Slechts in marginale afwijking van Van Geel zullen nog deze winter alle runderen 


 worden uitgeplaatst. 


6. De hengsten zouden, al dan niet met een aantal merries, moeten worden 


 uitgeplaatst en/of gecastreerd kunnen worden. 


7.  Voor de dieren die overblijven dient direct een adequate beschutting, van 


 bijvoorbeeld wilgentakken, gemaakt te worden welke nog deze winter in ruime en 


 goede mate bescherming kan bieden tegen wind en regen. Nogmaals: indien nodig 


 zal bijgevoerd worden of drinkwater beschikbaar blijven. 


8.  Het gebied wordt verder met rust laten zodat de vegetatie van de 


 Oostvaardersplassen zich kan gaan herstellen. 
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Tot slot:  


De huidige wet - en regelgeving biedt, naar onze mening, voor dieren zoals op de 


Oostvaardersplassen maar ook voor die dieren die in andere gebieden als  grazers zijn uitgezet om 


natuur te onderhouden, te weinig rechtsbescherming. Wij roepen zowel beleidsmakers als de 


wetgever dringend op om deze omissie  te herstellen. Dat is in het belang van de dieren en in het 


belang van het draagvlak voor het Nationale Natuurbeleid. Het voorkomt daarnaast ook allerlei 


juridische procedures die vaak vruchteloos zijn gevoerd en waarin voorstanders van “de natuurlijke 


processen” zich - ten onrechte - bevestigd zien in hun visie dat het uithongeren of onthouden van 


zorg aan deze grazers, geoorloofd is.  


  


 


Getekend: 14 november 2018, 


 


Werkgroep duurzaamheid Oostvaardersplassen: 


Mw. drs. Birgit Caminada, Mw. mr. Jeanneke Boeijen, Mw. Karen L. Senese - Middelkoop,  


Mw. Belinda Meuldijk, drs. Patrick van Veen, Ennio R. Senese BA, MSc, DBA.  


  


Petitie: 204.599 handtekeningen. 


  


 



mailto:ennio@wxs.nl





Manifest t.b.v. Dieren & 
Duurzaamheid OVP  

1Werkgroep Duurzaamheid Oostvaardersplassen  p/a   
@wxs.nl  +31  

 

Achtergrond: 

 
In 1974 zijn de Oostvaardersplassen ontstaan als ‘tijdelijk natuurgebied’ van zo’n 3600 hectare. Sinds 

1982 is het gebied uitgebreid met veel natte moerasgronden tot een totale omvang van 5600 

hectare. In 1983 zijn er 32 heckrunderen geïntroduceerd en een jaar later 20 konikpaarden. De 

herten zijn geplaatst in 1992. Deze dieren, ook wel grote grazers genoemd, zijn er neergezet om te 

voorkomen dat het gebied overwoekerd zou raken en dicht zou groeien. Tevens bestond de wens om 

een stuk oernatuur te creëren met wilde dieren waar “natuurlijke processen” het gebied zouden 

reguleren. Dit natuurgebied is echter geheel afgezet met hekken. De grazers kunnen er niet uit. Het 

begraasbare deel van de Oostvaardersplassen is ongeveer 2000 hectare; de rest is dus moeras. 

Doordat de populatie niet wordt beheerd neemt deze voortdurend toe totdat het voedsel op is. In 

2009 waren er ongeveer 6000 edelherten, konikpaarden en Heckrunderen. Periodiek - het is een 

wetmatigheid - treedt er door voedselgebrek massale sterfte op. De dieren sterven door 

maandenlange ernstige uithongering en uitputting. Zo stierven afgelopen winter meer dan 3200 van 

5230 grazers! Dat is meer dan 61% van de populatie! Op deze wijze zijn er vanaf 1982, naar schatting, 

meer dan 35 duizend dieren een pijnlijke hongerdood gestorven. Opgemerkt wordt dat sinds 2010 

met ICOM2, het beleid erop is gericht om dieren in slechte conditie eerder af te schieten. In de 

praktijk is echter gebleken dat de meeste dieren pas enkele uren voordat ze stierven, het 

genadeschot kregen. 

Situatie nu: 

Op kleine plekken na, zijn de Oostvaardersplassen veranderd van een eens zo florerend Natura2000 

vogelgebied, in een kaalgevreten en een voor grote grazers, slecht leefbaar gebied. De meest 

bijzondere vogelsoorten zijn er sowieso uit verdwenen. De discussie tussen ecologen, biologen, 

filosofen, belangengroepen en bezorgde dierenvrienden, spitst zich geregeld toe op de stelling dat 

massale sterfte van dieren door honger, óók wel elders in de natuur voor komt. Deze stelling wordt 

op zich niet zozeer bestreden door de werkgroep. Zo vinden wij ook dat natuurlijke processen te 

accepteren zijn, bijvoorbeeld, daar waar de mens binnen één of twee generaties, niet of nauwelijks 

de hand heeft gehad in de huidige natuurlijke stand van een groot gebied, (Serengeti). Echter daar 

waar de mens wel recentelijk duidelijk de hand heeft gehad in een natuurgebied, zoals bij de 

Oostvaardersplassen, bestaat er in onze ogen een plicht om zorg te dragen voor het leven. In dit 

verband is er, naar onze mening, tenminste sprake van een dringende morele plicht tot zorg voor de 

dieren die door mensen 30-35 jaar geleden zijn geplaatst op een relatief klein en afgesloten gebied 

met een incomplete biotoop en zonder reële migratiemogelijkheid.  
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Nieuw Provinciaal beleid vanaf 11 juli 2018  

Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Flevoland een nieuw beleid voor de 

Oostvaardersplassen vastgesteld naar aanleiding van het advies van de commissie Van Geel.  

Onderdeel van dit advies is een reset van de Oostvaardersplassen. Met betrekking tot de populatie 

van de grazers betekent dit dat deze de komende tijd wordt terug gebracht naar 1100 grazers (later 

1500). Hierbij wordt een aantal paarden zoveel mogelijk uitgeplaatst. Voor de herten blijkt echter 

afschot het meest diervriendelijk  te zijn. De komende winter moeten van de nog resterende herten, 

het zijn er nu 2320,  ongeveer 1800 herten worden afgeschoten. Dit afschot ligt uitermate gevoelig 

voor veel mensen. Reden waarom wij hebben gemeend met een compromisvoorstel te komen 

waarin de meeste voor - en tegenstanders zich zouden kunnen vinden. 

Ons voorstel: 

1. Als einddoel hebben we voor ogen dat in beginsel op termijn alle grote grazers 

 weggaan uit de Oostvaardersplassen.  

2.  Zolang er echter grazers op de Oostvaardersplassen zijn, zullen deze dieren - gelet op 

 de situatie en de grootte van het gebied - zoveel mogelijk  worden behandeld als 

 waren zij “gehouden dieren”.  

3. De reductie van de dieren zal worden uitgevoerd conform het advies  van Van Geel. 

 Bij voedselschaarste of bij een tekort aan drinkwater zal worden bijgevoerd c.q. 

 zullen de dieren worden voorzien van water.  

4.  In aanvulling op Van Geel zal afschot van de hertenpopulatie plaatsvinden door 

 middel van afschot van enkel de bokken gedurende een periode van twee tot drie 

 jaren. 

5.  Slechts in marginale afwijking van Van Geel zullen nog deze winter alle runderen 

 worden uitgeplaatst. 

6. De hengsten zouden, al dan niet met een aantal merries, moeten worden 

 uitgeplaatst en/of gecastreerd kunnen worden. 

7.  Voor de dieren die overblijven dient direct een adequate beschutting, van 

 bijvoorbeeld wilgentakken, gemaakt te worden welke nog deze winter in ruime en 

 goede mate bescherming kan bieden tegen wind en regen. Nogmaals: indien nodig 

 zal bijgevoerd worden of drinkwater beschikbaar blijven. 

8.  Het gebied wordt verder met rust laten zodat de vegetatie van de 

 Oostvaardersplassen zich kan gaan herstellen. 

 

10.2.e
10.2.e

10.2.e



Manifest t.b.v. Dieren & 
Duurzaamheid OVP  

3Werkgroep Duurzaamheid Oostvaardersplassen  p/a   
@wxs.nl  +31  

 

Tot slot:  

De huidige wet - en regelgeving biedt, naar onze mening, voor dieren zoals op de 

Oostvaardersplassen maar ook voor die dieren die in andere gebieden als  grazers zijn uitgezet om 

natuur te onderhouden, te weinig rechtsbescherming. Wij roepen zowel beleidsmakers als de 

wetgever dringend op om deze omissie  te herstellen. Dat is in het belang van de dieren en in het 

belang van het draagvlak voor het Nationale Natuurbeleid. Het voorkomt daarnaast ook allerlei 

juridische procedures die vaak vruchteloos zijn gevoerd en waarin voorstanders van “de natuurlijke 

processen” zich - ten onrechte - bevestigd zien in hun visie dat het uithongeren of onthouden van 

zorg aan deze grazers, geoorloofd is.  

  

 

Getekend: 14 november 2018, 

 

Werkgroep duurzaamheid Oostvaardersplassen: 

Mw. , Mw. , Mw. ,  

Mw. ,  MSc, DBA.  

  

Petitie: 204.599 handtekeningen. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Overzicht mbt procedures edelherten Flevoland
Datum: dinsdag 20 november 2018 12:57:49

Hallo ,
Gister niet aan toegekomen.
Je hebt vast meegekregen wat de uitspraak van maandag was.
De berichtgeving in kranten is niet altijd even precies, maar wij zijn heel tevreden. De opdracht is rechtmatig en

de alternatieven zijn voldoende onderzocht. Dat we nog tot de 29e zouden wachten was al de afspraak, dus dat
was voor ons geen verrassing.
In onderstaande tekst heb ik her en der wat aanpassingen gedaan. Heb daar vast de uitspraak van gisteren in
verwerkt.

Van:  [ @minez.nl] 
Verzonden: maandag 19 november 2018 9:30
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Overzicht mbt procedures edelherten Flevoland
Hoi ,
Ik heb geprobeerd om de overzichten samen te vatten, maar wil je vragen of jij er nog eens naar wil kijken of ik het goed

gezien heb. Er lopen nog veel bezwaren en dat maakt het lastig. Ook omdat partijen nog weer in
beroep kunnen gaan.
Graag je commentaar/aanvullingen wijzigingsvoorstellen. Dan zal ik het hierna aan 
voorleggen zodat het door kan richting DG.
Dank je wel.
Groet 
Samenvatting
De provincie Flevoland heeft inzichtelijk gemaakt welke procedures er spelen als het gaat om
afschot van edelherten en wat er gebeurt als de rechter bezwaar/verzoek afwijst dan wel
toekent.
I. Op 19 september 2018 hebben GS Flevoland op grond van artikel 3.18 lid van de Wet

natuurbescherming opdracht gegeven voor het doden van edelherten.
Hiertegen is bezwaar gemaakt door diverse organisaties. Op 5 november jl.
diende een rechtszaak. De uitspraak inzake de voorlopige voorziening wordt
verwacht op 19 november a.s. De rechter heeft de provincie toestemming
gegeven om over te gaan tot afschot. Conform afspraak wordt er nog wel
gewacht tot de zitting die wordt gehouden over de bijbehorende vergunning,
deze vindt plaats op 29 november.

II. Op 2 november 2018 heeft GS Flevoland de vergunning aan Staatsbosbeheer verstrekt, op
grond van art. 2.7 van de Wet natuurbescherming, voor het afschieten van
edelherten in Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen en ter inzage gelegd. De
zitting inzake de voorlopige voorziening wordt op 29 november a.s. gehouden.

Kort samengevat: de rechtbank heeft aangegeven dat de opdracht tot afschot die de provincie
aan Staatsbosbeheer heeft verstrekt rechtmatig is. Afgesproken is dat er nog niet wordt gestart
met het afschot van de edelherten voordat de zitting wordt gehouden over de aangevraagde
voorlopige voorziening met betrekking tot de vergunning, die op 2 november op basis van een
aanvraag van Staatsbosbeheer is verstrekt. De rechtbank behandelt deze voorlopige voorziening
op 29 november a.s. om 10.30. De uitspraak wordt dan binnen twee weken verwacht. De keuze
van de exacte datum is aan de rechter.
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De provincie Flevoland heeft een schema opgesteld waarin de diverse scenario’s zijn uitgedacht
voor de periode die ligt tussen september 2018 (week 35) en mei 2019 (week 18). Bijlage excel
Zowel tegen de opdracht (I) als tegen de vergunning (II) voor het afschot van edelherten is in
kaart gebracht tot wanneer procedure uiterlijk kunnen duren. Voor beide zijn vele
bezwaarprocedures gestart als ook verzoeken tot voorlopige voorzieningen gedaan.
Voor de opdracht moet er uiterlijk in week 15 van maart 2019 door GS Flevoland een besluit op
het bezwaar genomen.
Voor de vergunning is dit uiterlijk in mei 2018.
Scenario’s:
I. Voorlopige voorziening opdracht en voorlopige voorziening vergunning wordt afgewezen. Start

afschot op zijn vroegst op 29 november
II. Voorlopige voorziening opdracht wordt afgewezen, voorlopige voorziening vergunning wordt

toegewezen. Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 11 maart, als
bezwaar wordt afgewezen.

III. Voorlopige voorziening opdracht wordt toegewezen, voorlopige voorziening vergunning
wordt afgewezen. Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 29 januari, als
bezwaar wordt afgewezen.

IV. Voorlopige voorziening opdracht wordt toegewezen, voorlopige voorziening vergunning
wordt toegewezen. Start afschot na GS-besluit op bezwaar, uiterlijk 11 maart, als
bezwaren worden afgewezen.

Tenslotte: konikpaarden
De Stichting Dierbaar Flevoland heeft een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het
besluit van B&W Lelystad van 4 oktober 2018 tot verlening van een omgevingsvergunning aan
SBB voor het aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal.
De voorlopige voorziening die hiervoor was aangevraagd is door de rechter afgewezen.
De hoorzitting over het bezwaar is op 16 januari 2019.

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 14 november 2018 09:21
Aan: @minez.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Overzicht mbt procedures edelherten Flevoland
Hallo ,
Het heeft langer geduurd dan we hoopten maar hierbij dan toch het overzichtsschema van de procedures en
wat dat betekent qua afschot.
De korte samenvatting is: de rechtbank heeft aangegeven dat Staatsbosbeheer niet mag starten met afschot
van de edelherten voordat uitspraak is gedaan door de rechtbank over de aangevraagde voorlopige voorziening
met betrekking tot de vergunning. Deze vergunning is op 2 november op basis van een aanvraag van
Staatsbosbeheer verstrekt. De rechtbank behandelt deze voorlopige voorziening op 29 november a.s. om 10.30.
De uitspraak wordt dan binnen twee weken verwacht. De keuze van de exacte datum is aan de rechter.

We hebben aanvullend nog twee documenten bijgesloten waarin wat uitgebreider op de huidige en de
toekomstige procedures wordt ingegaan. Alle drie zijn achtergronddocumenten voor intern gebruik.
De bijgesloten documenten (met een stand van zaken per 13 november) betreffen:
1. Een overzichtsschema met de planning voor de korte termijn. Met dit schema proberen we inzicht te geven

van de termijnen waarop afschot eventueel kan plaatsvinden, afhankelijk van de beslissingen van de
rechter op de voorlopige voorzieningen danwel de bezwarenprocedures.

Dit schema is gebaseerd op de twee achtergrond documenten:
2. Een overzicht van de termijnen die gelden bij de verschillende bestuurs-rechterlijke procedures. Dit geeft ook

10.2.e

10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e



een doorkijk naar de langere termijn (beroep en hoger beroep). NB. In dit document is geprobeerd een
stroomschema te zetten, maar dat is niet goed gelukt. Die moet je maar even overslaan.

3. Een overzicht van de bij de provincie lopende bestuurs-rechterlijke en civiel-rechterlijke procedures met data
voor zover bekend.

We gaan er vanuit dat we hiermee invulling geven aan de vraag die  heeft vorige week aan 
heeft gesteld om jullie goed op de hoogte te houden over de stand van zaken met betrekking tot de juridische
procedures in relatie tot de start afschot edelherten.
We kunnen ons voorstellen dat de documenten nog vragen oproepen of dat jullie een toelichting willen
hebben. In dat geval kun je contact opnemen met  en . Kun je ook 
op de hoogte stellen van deze email?
Met vriendelijke groet,

 en 
Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland

Provincie Flevoland
Afdeling Ruimte en Economie
Postbus 55
8200 AB Lelystad
telefoon: 0320-
mobiel: 06-
e-mail: @flevoland.nl

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Opdracht expertgroep
Datum: woensdag 21 november 2018 14:11:46
Bijlagen: image001.jpg

DOCUVITP-#2323168-v4-
Beleidskader_beheer_Oostvaardersplassen__opdracht_expertgroep_reset_grote_grazers.DOCX

Beste ,
Plezierig dat jullie willen meedenken in het vinden van kandidaten voor de expertgroep reset grote grazers, een
van de adviezen van de RDA. Bijgesloten de opdracht voor deze expertgroep (niet openbaar). Naar mijn
inschatting – maar laat het weten als het anders is – past het idee van jullie DG over een onafhankelijk expert
die meekijkt met het afschot hier prima in. In die zin zitten we op één lijn. Zoals gemeld hebben we een
vogel/N2000-deskundige al bereid gevonden. In het benaderen van de andere deskundigen blijkt het lastiger
om mensen bereid te vinden. Voor de dierenarts (zie bijlage) heb ik twee weken geleden de KNMvD benaderd
(in eerste instantie de voorzitter) en hen gevraagd hierin mee te denken. Ik heb nog geen reactie gekregen. Laat
ook weten als je vragen of suggesties hebt.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Lelystad
Postbus 55, 8200AB Lelystad
M 06 
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
image001

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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OPDRACHT EXPERTGROEP RESET GROTE GRAZERS (EDOCS: # 2323168)

30 oktober 2018





1. Inleiding

De Raad voor Dierenaangelegenheden geeft in haar advies met betrekking tot de reset van de grote grazers de provincie in overweging om een ‘groep’ in te stellen. De RDA omschrijft dit als: “De Raad geeft u in overweging om in aanvulling op de bestaande regelgeving ten aanzien van vangen, transport en afschot en de handhaving hierop een opdracht te verstrekken aan een aantal mensen met gezag en kennis van het welzijn van de dieren. Deze personen kunnen de opzet en de uitvoering van de herplaatsing van nabijheid volgen en zonder last of ruggenspraak rapporteren over de welzijnsaspecten aan Gedeputeerde Staten. Dit groepje kan ook ter plekke helpen bij het vinden van oplossingen als er calamiteiten zijn”.



Dit document beschrijft de opdracht en beoogde samenstelling voor deze groep, die de expertgroep reset grote grazers genoemd zal worden. 



2. Opdrachtgever

Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zijn opdrachtgever. Contactpersoon voor GS is de heer Mark Waaijenberg die bereikbaar is op mark.waaijenberg@flevoland.nl en 06 22897814. 



3. Opdracht

De expertgroep heeft als opdracht om:

· Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers, te weten:

· de maatregelen die betrekking hebben op de herplaatsing van de Konikpaarden, waaronder het nemen van de fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de paarden, het vangen van de paarden, het voorbereiden van het transport van de paarden en van de herplaatsing van de paarden op andere locaties;

· de maatregelen die betrekking hebben op het afschot van de edelherten, waaronder het nemen van fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de edelherten, het afschieten van de edelherten en het aanbieden van de stoffelijke resten voor consumptie of destructie.

· Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers in relatie tot de voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten. 

· Het vastleggen van de observaties en constateringen (kwalitatief/beschrijvend) met betrekking tot de reset van de grote grazers in rapportages en/of adviezen.

· Het adviseren van Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties met betrekking tot de reset van de grote grazers op basis van de observaties en constateringen en op basis van informatie die Staatsbosbeheer of andere organisaties de expertgroep ter beschikking hebben gesteld.

· Het rapporteren over de (voortgang van de) reset van de grote grazers aan GS en over de advisering aan Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties. 



De expertgroep kan in overleg met GS  voor haar werkzaamheden kennis en expertise van derden inschakelen. Niet tot de opdracht van de expertgroep behoren:

· De aspecten van veiligheid en openbare orde in en rondom de Oostvaardersplassen. 

· Het toezicht op naleving van vergunningen/opdracht op Staatsbosbeheer, specifiek het toezicht op het afschot van edelherten. Dit toezicht is belegd bij de omgevingsdienst OFGV. 



4. Samenstelling

De expertgroep bestaat uit een beperkte groep deskundigen met bewezen kennis van en ervaring met  de volgende aspecten van de reset, te weten de het vangen en de herplaatsing van paarden en/of andere grote zoogdieren, het afschot van (edel)herten, de welzijnsaspecten voor deze dieren en de achterblijvende dieren in de Oostvaardersplassen en de relatie tot  de voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten. De expertgroep is samengesteld uit maximaal vier leden met deskundigheid op het gebied van:

· dierenwelzijn (bijv. dierenarts);

· (afschot van) herten;

· (vangen en verplaatsen van) paarden;

· de voor het gebied kwalificerende vogelsoorten, dit in relatie tot N2000 doelen.  



5. Werkwijze en rapportage

De expertgroep bepaalt zelfstandig haar werkwijze, inclusief de wijze waarop eventuele benodigde ondersteuning vanuit de provincie plaatsvindt. Staatsbosbeheer is gevraagd om alle medewerking te verlenen aan de expertgroep met als enige beperking dat de veiligheid dit moet toelaten. De advisering aan Staatsbosbeheer gebeurt schriftelijk. Staatsbosbeheer is gevraagd om de wijze waarop Staatsbosbeheer gevolg geeft aan de adviezen schriftelijk vast te leggen en terug te koppelen aan de expertgroep en GS.  Een vertegenwoordiger van de expertgroep heeft tweewekelijks contact met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden, de constateringen en de adviezen. Elk maand vindt er een gesprek plaats met de gedeputeerde op basis van een beknopte rapportage. De expertgroep maakt na afronding van haar werkzaamheden een verslag van haar werkzaamheden en biedt dit aan GS aan. 



6. Communicatie

De expertgroep wordt in de gelegenheid gesteld om haar constateringen, adviezen en rapportages  toe te lichten.



7. Opdrachtperiode

De werkzaamheden van de expertgroep hebben betrekking op de reset van de grote grazers. Het Uitgangspunt van GS is dat deze reset is afgerond aan het einde van het voorjaar van 2019. De provincie heeft het voornemen om de governance met betrekking tot de Oostvaardersplassen in het voorjaar van 2019 ingevuld te hebben. Dit is het moment dat de expertgroep haar werkzaamheden kan afronden. GS hanteert vooralsnog als einddatum van de opdracht 1 mei 2019. 



8. Vergoeding

De leden van de expertgroep hebben op basis van de provinciale verordening recht op een vergoeding van hun werkzaamheden. 



9. Benoeming deelnemers

De leden van de expertgroep worden benoemd door Gedeputeerde Staten.  Ter voorbereiding hierop is een groslijst opgesteld met mogelijke deelnemers. 
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OPDRACHT EXPERTGROEP RESET GROTE GRAZERS (EDOCS: # 2323168)

30 oktober 2018





1. Inleiding
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: JKK in OVP
Datum: vrijdag 30 november 2018 10:02:19
Bijlagen: image001.png

L. Freitag_the ecology distribution and effects on ecosystem level of J.vulgaris in the OVP.pdf
Scriptie  (3867080) definitieve versie.pdf
PhD Thesis  2011.pdf
jaarrapportage monitoring OVP 2017-2018 definitieve versie 20180630.pdf

Hallo ,
JKK is in de OVP niet aangeplant door Sbb. Het is, voor zover ik weet, uit zichzelf in de OVP gekomen iets meer
dan 10 jaar geleden aan de oostkant van het grazige gebied.
Jakobskruiskruid behoort tot de inheemse flora van West-Europa en is de laatste jaren sterk aan het uitbreiden.
In Nederland komt de plant overal voor (zie onderstaande kaartje van de verspreiding van jakobskruiskruid. Zie
ook de website van Flora Nederland http://www.floravannederland.nl/planten/jakobskruiskruid . Het is dus ook
helemaal niet verwonderlijk dat de soort uiteindelijk ook in de OVP terecht is gekomen via de natuurlijke
verspreiding van de soort. Het is ook niet zo dat de plant uit Noord Holland via het water zou zijn gekomen. Het
kan via verschillende wegen in de OVP terecht zijn gekomen. In de bijlagen twee Engelstalige wetenschappelijke
rapporten over de ecologie van JKK. En een Nederlandstalig rapport van een stage in de OVP om iets meer te
weten te komen over het voorkomen van JKK in de OVP.
Verder heb je de recente verspreiding in een kaartje zoals dat door  is gemaakt en aan jou al
eerder toegestuurd en in de jaarrapportage monitoring ovp (zie bijlage op blz 11 fig 5.1) heb je de meest
recente gegevens van de monitoring van JKK op de graslanden in de OVP.
Groeten,

Van:  
Verzonden: donderdag 29 november 2018 16:02
Aan:  
Onderwerp: FW: JKK in OVP
Hoi ,
Kun jij naar aanleiding van vraag hieronder iets zeggen over de vestiging van Jakobskruiskruid in de
OVP: hoe is dat daar gekomen, wanneer, enz?
Met vriendelijke groet,
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http://www.floravannederland.nl/planten/jakobskruiskruid
https://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/.net/mapviewer2.aspx?soortnr=2290&soortnaam=Jakobskruiskruid



Provinciaal adviseur Flevoland
@staatsbosbeheer.nl | 06

Staatsbosbeheer Provincie Flevoland| Groenewoudseweg 7 | 3896 LS Zeewolde

Van:  
Verzonden: donderdag 29 november 2018 15:42
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: JKK in OVP
Hi
In de rechtszaak van volgende week wordt Staatsbosbeheer beschuldigd dat zij JKK in de OVP geïntroduceerd
heeft want er wilde niet meer groeien en het kan niet zijn komen aanwaaien want dan moet het over het
Markermeer.
Weten we hoe JKK in de OVP terecht is gekomen, uiteraard liefst beschreven in een rapport of artikel.
Ik hoor graag van je
Hartelijke groet
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Oostvaardersplassen
Datum: maandag 3 december 2018 10:28:32
Bijlagen: C_kalender_K_30_11_2018.docx

DOCUVITP-#2315949-v12-
OVERZICHT_INGEDIENDE_BEZWAAR_BEROEPSCHRIFTEN_VERZOEKEN_OM_VOORLOPIGE_VOORZIENING_EN_CIVIELE_PROCEDURE_INZAKE_OOSTVAARDERSPLASSEN.DOCX

Dag ,
Zijn jullie voldoende op de hoogte met betrekking tot de Oostvaardersplassen? Voor de volledigheid en ter informatie het laatste overzicht met juridische
procedures (v.w.b. de provincie) en de communicatiekalender. Kun je me een plezier doen en de namen van ‘hertendeskundigen’ mailen? Ik heb alleen de naam

 in mijn aantekeningen staan, maar je hebt twee aanvullende namen genoemd van eenzelfde organisatie.
Met dank,

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Communicatie Oostvaardersplassen

Tijdsplanning (versie vrijdag 30 november 2018)

		Week

		Datum

		Onderwerp

		Instrument  

		Wie

		Opmerkingen



		48

		26/11 – 2/12

		Zitting provinciale bezwarencommissie

		Reminder

		

		27 november



		

		

		Zitting Bas M.

		Reminder

		

		27 november, 13.30



		

		

		Behandeling verzoek voorlopige voorziening afschotvergunning Stichtingen De Faunabescherming en Stamina

		Reminder

		

		29 november



		

		

		Planten bomen Hollandse Hout Zuid Staatsbosbeheer en Trees4all

		Event

		Hans-Erik / Gerard

		30 november, met CdK



		

		

		AD Zaterdagbijlage: OVP

		Krant

		

		Zie 15 november



		49

		3/12 – 9/12

		EO Wildernis onder Water, o.a. over OVP

		Perspremière

		

		4 december, 16:00 - 18:00 in het Ketelhuis (Westergasfabriek) in Amsterdam



		

		

		Boomplantdag Trees for All Hollandse Hout Zuid

		Blog

		Hans-Erik/Gerard

		4 december



		

		

		Zitting Stichting C & A tegen staat, provincie en Staatsbosbeheer

		Reminder

		

		5 december, 13.30 – 15.30 uur, Rechtbank Utrecht



		

		

		Overleg woordvoerders

		Reminder

		Woordvoerders

		5 december 9 – 11 uur, Provinciehuis



		

		

		Herstel beschuttingsrichels Oostvaardersplassen

		Blog

		Hans-Erik

		5 december (onder voorbehoud planning aannemer, kan ook 4/12 worden)



		

		

		Grote publicatie over Oostvaardersplassen

		AD / (Stentor)

		

		8 december



		

		

		Infomarkt bewoners omgeving poortgebied Oostvaardersplassen Almere

		Event

		Hans-Erik/Maud

		9 december, in De Oostvaarders, i.s.m. gemeente Almere



		50

		10/12 –16/12

		Zitting NVWA over afwijzen handhavingsverzoek Stichting Welzijn Grote Grazers

		Reminder

		NVWA

		10 december, 



		

		

		Openbare uitspraak over vergunning Provincie Flevoland voor afschot edelherten

		Reminder

		Rechtbank

		13 december; rechter probeert eerder met uitspraak te komen



		

		

		Vangkraal gereed; opening vangkraal

		

		Nick, Harold

		Omgevingsvergunning uiterlijk week 40 beschikbaar



		

		

		Uitplaatsing paarden Oostvaardersveld

		Blog

		Hans-Erik

		Onder voorbehoud



		51

		17/12 – 23/12

		EO Op de bodem van de Zuiderzee

		TV

		Hans-Erik

		Gaat over moerasreset, karpers



		

		

		Provinciale bezwarencommissie, zitting over afgifte vergunning Wnb

		Reminder

		

		17 december



		

		

		Vergadering Provinciale Staten

		Reminder

		

		19 december



		52

		24/12 – 30/12

		Door de ogen van bezoekers

		

		Mikal

		Bezoekers om input vragen



		

		

		Medialogica; analyse OVP

		TV

		woordvoering

		Uitzending 30 december



		1

		31/12-

6/1/2019

		Zitting i.v.m. verdachte pakketje provinciehuis

		Reminder

		

		4 januari 2019, Rechtbank Lelystad



		2

		7/1 – 13/1

		Hoorzitting Bezwarencommissie Provincie Flevoland over bezwaren div. oranisaties tegen afscho

		Reminder

		

		8 januari 2019



		3

		14/1 – 20/1

		Hoorzitting bezwaarschrift StIchting Dierbaar Flevoland tegen WABO-omgevingsvergunningen t.b.v. aanbrengen van rasters in de OVP

		Reminder

		

		16 januari 2019, 9.30, stadhuis Lelystad



		4

		21/1 – 27/1

		

		

		

		



		5

		28/1 – 3/2

		

		

		

		



		6

		4/2 – 10/2

		Zaak Bas M. over smaad en laster tegen directeur Staatsbosbeheer

		Reminder

		

		18 februari 2019






PM: Over de beoordeling van het Europees Diploma. Wij gaan hier voorlopig niet actief over communiceren vanwege de gecompliceerde situatie, dit item komt naar verwachting feb/mrt 2019. 

PM: blogs over eerste aanplant en reset grote grazers 

PM: herstellen drempel tussen oost en west gebeurt in 2019


OVERZICHT INGEDIENDE BEZWAAR/BEROEPSCHRIFTEN/VERZOEKEN OM VOORLOPIGE VOORZIENING EN CIVIELE PROCEDURE INZAKE OOSTVAARDERSPLASSEN.



ONDERDEEL 1. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET GROTE GRAZERS


A.	CIVIELE PROCEDURE



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Tegen

		Wat wordt o.a. gevraagd (van de rechter)/ aangevoerd/opmerkingen



		

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina).

N.B. heeft ook een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van GS tot afschot edelherten)/

		2 augustus 2018

		Staatsbosbeheer

		· Dat de zich in het kerngebied van de OVP ophoudende runderen, paarden en herten moeten worden beschouwd als gehouden dieren.

· Dat SBB het beheer hierop aanpast en aan laat sluiten op het wettelijk kader van gehouden dieren. 



		

		Stichting Cynthia en Annemiek en particulier

		12 september 2018

		Staat,  provincie en SBB

		Incidenteel wordt het volgende gevorderd: 

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald de voltallige populatie heckrunderen en konikpaarden uit het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld halen        

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald populatie edelherten te verkleinen tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak aanhangig is.

In de hoofdzaak: 

· Voor recht verklaren dat de Staat, provincie en SBB in strijd handelen met zorgplicht die zij hebben voor grote grazers

· Bevel aan Staat, provincie en SBB om de voltallige populatie heckrunderen en koninkpaarden permanent uit het gebied OVP en Oostvaardersveld te verwijderen en verwijderd te houden en de populatie 

· edelherten strikt te beperken.


HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018







ONDERDEEL 2. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN



A. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS TOT AFSCHOT EDELHERTEN	



		Bezwaarschrift 

		Particulier

		24 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is. 



		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: VERZOEK IS AFGEWEZEN.,



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Gevraagd wordt bezwaar gegrond te verklaren en het besluit van 19 september te herroepen omdat noodzaak tot afschot ontbreekt en er alternatieve oplossingen zijn. 



HOORZITTING; 27.11.2018



		Bezwaarschrift

		Particulier

		28 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.. 





		Bezwaarschrift

		Particulier

		1 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Aangevoerd wordt onder andere dat:

· de opdracht niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Zo wordt op geen enkele wijze aangetoond dat  door de aanwezige grazers schade wordt aangericht aan flora en fauna.

· Maatregelen haaks staan op het beheerplan

· Ten onrechte wordt afgeweken van de door GS vastgestelde beleidsregels uitvoering Wnb.

· Afschot vergunningplicht is en passende beoordeling had moeten worden gedaan. 

· Onjuiste aannames worden gedaan

· Niet met zekerheid kan worden uitgeslosten dat zich significante negatieve effecten voordoen. 


HOORZITTING; 27.11.2018



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		Idem

		19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: VERZOEK IS AFGEWEZEN,



		Bezwaarschrift

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		8 oktober 2018

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat:
- onduidelijk is waarom de provincie niet kan
  wachten tot het faunbeheerplan er is.

· Het besluit in strijd is met wet/regelgeving:

HOORZITTING; 27.11.2018













		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		16 oktober 2018

		idem

		19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: VERZOEK IS AFGEWEZEN



		Bezwaarschrift

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina)

		15 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat het besluit in strijd is met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

HOORZITTING; 27.11.2018







		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		29 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Vogelbescherming is het eens met afschot, maar niet eens met gestelde in de opdracht dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 

N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
        van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
         niet  de grond aan het bezwaarschrift 
         is komen te vervalle\n. 

        






		Verzoek om voorlopige voorziening

		Vogelbescherming Nederland

		30 oktober ontvangen

		Idem

		  N.B.: Vogelbescherming heeft het

            verzoek om voorlopige voorziening

            tijdens de op 5 november 2018

            gehouden zitting bij de rechtbank

            ingetrokken.    







		Verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming - voor zover nodig bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		31 oktober 2018 

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Verzocht wordt dat GS ten minste voor dinsdag 6 november beslissen op het handhavingsverzoek.

Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen het in het besluit van 19 september 2018 neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
         van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
        niet  de grond aan het bezwaarschrift 
        is komen te vervallen. 














B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS OM AAN STAATSBOSBEHEER EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET  
    NATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018, 

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende onderbouwd dat grootschalig doden van edelherten in de Oostvaardersplassen geen significante effecten zou hebben op de natuurwaarden.

HOORZITTING: 18 DECEMBER 2018 0F 8 JANUARI 2019 



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Stamina

		5 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018











		Bezwaarschrift 

		Stichting Stamina

		5 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 2019



		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		19 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 2019



		Bezwaarschrift

		Dierbaar Flevoland

		18 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 2019



		Verzoek voorlopige voorzienng

		Dierbaar Flevoland

		19 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		Rechtbankzitting: 29 november 2018









ONDERDEEL II. PROCEDURES AANGESPANNEN IN VERBAND MET RESET PAARDEN. 


A.. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURE AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT BENW LELYSTAD AAN STAATSBOSBEHEER VERLEENDE    
    OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  IN HET KADER VAN DE RESET VAN DE PAARDEN



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen en rasters en plaatsen van een vangkraal

		HOORZITTING: .16 Januari 2019



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen van rasters en plaatsen van een vangkraal

		Zitting bij de rechtbank is op 25.10.2018. GS hebben zich in deze procedure aangemeld als derde belanghebbende omdat het niet kunnen aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal van invloed is op reset paarden. 



N.B. 

de voorzieningenrechter heeft op
 november 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:5362) het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. 










OVERZICHT INGEDIENDE BEZWAAR/BEROEPSCHRIFTEN/VERZOEKEN OM VOORLOPIGE VOORZIENING EN CIVIELE PROCEDURE INZAKE OOSTVAARDERSPLASSEN.



ONDERDEEL 1. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET GROTE GRAZERS


A.	CIVIELE PROCEDURE



		

		Aangespannen door

		Datum 

		Tegen

		Wat wordt o.a. gevraagd (van de rechter)/ aangevoerd/opmerkingen



		

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina).

N.B. heeft ook een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van GS tot afschot edelherten)/

		2 augustus 2018

		Staatsbosbeheer

		· Dat de zich in het kerngebied van de OVP ophoudende runderen, paarden en herten moeten worden beschouwd als gehouden dieren.

· Dat SBB het beheer hierop aanpast en aan laat sluiten op het wettelijk kader van gehouden dieren. 



		

		Stichting Cynthia en Annemiek en particulier

		12 september 2018

		Staat,  provincie en SBB

		Incidenteel wordt het volgende gevorderd: 

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald de voltallige populatie heckrunderen en konikpaarden uit het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld halen        

· uiterlijk 15 oktober of datum die rechter bepaald populatie edelherten te verkleinen tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak aanhangig is.

In de hoofdzaak: 

· Voor recht verklaren dat de Staat, provincie en SBB in strijd handelen met zorgplicht die zij hebben voor grote grazers

· Bevel aan Staat, provincie en SBB om de voltallige populatie heckrunderen en koninkpaarden permanent uit het gebied OVP en Oostvaardersveld te verwijderen en verwijderd te houden en de populatie 

· edelherten strikt te beperken.


HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018







ONDERDEEL 2. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN



A. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS TOT AFSCHOT EDELHERTEN	



		Bezwaarschrift 

		Particulier

		24 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is. 



		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: VERZOEK IS AFGEWEZEN.,



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		27 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Gevraagd wordt bezwaar gegrond te verklaren en het besluit van 19 september te herroepen omdat noodzaak tot afschot ontbreekt en er alternatieve oplossingen zijn. 



HOORZITTING; 27.11.2018



		Bezwaarschrift

		Particulier

		28 september 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.. 





		Bezwaarschrift

		Particulier

		1 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat betrokkene geen belanghebbende is.



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Aangevoerd wordt onder andere dat:

· de opdracht niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Zo wordt op geen enkele wijze aangetoond dat  door de aanwezige grazers schade wordt aangericht aan flora en fauna.

· Maatregelen haaks staan op het beheerplan

· Ten onrechte wordt afgeweken van de door GS vastgestelde beleidsregels uitvoering Wnb.

· Afschot vergunningplicht is en passende beoordeling had moeten worden gedaan. 

· Onjuiste aannames worden gedaan

· Niet met zekerheid kan worden uitgeslosten dat zich significante negatieve effecten voordoen. 


HOORZITTING; 27.11.2018



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life

		6 oktober 2018

		Idem

		19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: VERZOEK IS AFGEWEZEN,



		Bezwaarschrift

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		8 oktober 2018

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat:
- onduidelijk is waarom de provincie niet kan
  wachten tot het faunbeheerplan er is.

· Het besluit in strijd is met wet/regelgeving:

HOORZITTING; 27.11.2018













		Verzoek om voorlopige voorziening 

		Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

		16 oktober 2018

		idem

		19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: VERZOEK IS AFGEWEZEN



		Bezwaarschrift

		Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer

(afgekort: Stamina)

		15 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Onder andere aangevoerd dat het besluit in strijd is met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

HOORZITTING; 27.11.2018







		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		29 oktober 2018 ontvangen

		Idem

		Vogelbescherming is het eens met afschot, maar niet eens met gestelde in de opdracht dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 

N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
        van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
         niet  de grond aan het bezwaarschrift 
         is komen te vervalle\n. 

        






		Verzoek om voorlopige voorziening

		Vogelbescherming Nederland

		30 oktober ontvangen

		Idem

		  N.B.: Vogelbescherming heeft het

            verzoek om voorlopige voorziening

            tijdens de op 5 november 2018

            gehouden zitting bij de rechtbank

            ingetrokken.    







		Verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming - voor zover nodig bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		31 oktober 2018 

		GS van Flevoland, besluit van 19 september 2018 (#2295583) Opdracht aan SBB tot afschot edelherten

		Verzocht wordt dat GS ten minste voor dinsdag 6 november beslissen op het handhavingsverzoek.

Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen het in het besluit van 19 september 2018 neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. 
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit
         van 2 november 2018 (2325765) 
        een vergunning op grond van de 
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee
        niet  de grond aan het bezwaarschrift 
        is komen te vervallen. 














B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS OM AAN STAATSBOSBEHEER EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET  
    NATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018



		Bezwaarschrift

		Stichting De Faunabescherming

		3 november 2018, 

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765)

		Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende onderbouwd dat grootschalig doden van edelherten in de Oostvaardersplassen geen significante effecten zou hebben op de natuurwaarden.

HOORZITTING: 18 DECEMBER 2018 0F 8 JANUARI 2019 



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Stamina

		5 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 2018











		Bezwaarschrift 

		Stichting Stamina

		5 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 2019



		Bezwaarschrift

		Vogelbescherming Nederland

		19 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 2019



		Bezwaarschrift

		Dierbaar Flevoland

		18 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 2019



		Verzoek voorlopige voorzienng

		Dierbaar Flevoland

		19 november 2018

		GS van Flevoland, besluit van 2 november 2018 (# 2325765

		Rechtbankzitting: 29 november 2018









ONDERDEEL II. PROCEDURES AANGESPANNEN IN VERBAND MET RESET PAARDEN. 


A.. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURE AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT BENW LELYSTAD AAN STAATSBOSBEHEER VERLEENDE    
    OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  IN HET KADER VAN DE RESET VAN DE PAARDEN



		Bezwaarschrift

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen en rasters en plaatsen van een vangkraal

		HOORZITTING: .16 Januari 2019



		Verzoek om voorlopige voorziening

		Stichting Dierbaar Flevoland

		

		Besluit BenW Lelystad van 4 oktober 2018 ;
omgevingsvergunning verleend aan SBB voor het aanbrengen van rasters en plaatsen van een vangkraal

		Zitting bij de rechtbank is op 25.10.2018. GS hebben zich in deze procedure aangemeld als derde belanghebbende omdat het niet kunnen aanbrengen van rasters en het plaatsen van een vangkraal van invloed is op reset paarden. 



N.B. 

de voorzieningenrechter heeft op
 november 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:5362) het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. 











Communicatie Oostvaardersplassen 

Tijdsplanning (versie vrijdag 30 november 2018) 

Week Datum Onderwerp Instrument   Wie Opmerkingen 
48 26/11 – 

2/12 Zitting provinciale 
bezwarencommissie 

Reminder  27 november 

  Zitting  Reminder  27 november, 13.30 
  Behandeling verzoek voorlopige 

voorziening afschotvergunning 
Stichtingen De Faunabescherming 
en Stamina 

Reminder  29 november 

  Planten bomen Hollandse Hout 
Zuid Staatsbosbeheer en Trees4all 

Event  30 november, met CdK 

  AD Zaterdagbijlage: OVP Krant  Zie 15 november 
49 3/12 – 9/12 EO Wildernis onder Water, o.a. 

over OVP 
Perspremière  4 december, 16:00 - 18:00 in het Ketelhuis 

(Westergasfabriek) in Amsterdam 
  Boomplantdag Trees for All 

Hollandse Hout Zuid 
Blog  4 december 

  

Zitting Stichting C & A tegen staat, 
provincie en Staatsbosbeheer 

Reminder  5 december, 13.30 – 15.30 uur, Rechtbank 
Utrecht 

  Overleg woordvoerders Reminder Woordvoerders 5 december 9 – 11 uur, Provinciehuis 
  Herstel beschuttingsrichels 

Oostvaardersplassen 
Blog  5 december (onder voorbehoud planning 

aannemer, kan ook 4/12 worden) 
  Grote publicatie over 

Oostvaardersplassen 
AD / (Stentor)  8 december 

  Infomarkt bewoners omgeving 
poortgebied Oostvaardersplassen 
Almere 

Event  9 december, in De Oostvaarders, i.s.m. 
gemeente Almere 

50 10/12 –
16/12 Zitting NVWA over afwijzen 

handhavingsverzoek Stichting 
Welzijn Grote Grazers 

Reminder NVWA 10 december,  

  Openbare uitspraak over 
vergunning Provincie Flevoland 
voor afschot edelherten 

Reminder Rechtbank 13 december; rechter probeert eerder met 
uitspraak te komen 

  Vangkraal gereed; opening 
vangkraal 

  Omgevingsvergunning uiterlijk week 40 
beschikbaar 

184a

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



  Uitplaatsing paarden 
Oostvaardersveld 

Blog  Onder voorbehoud 

51 17/12 – 
23/12 EO Op de bodem van de Zuiderzee TV  Gaat over moerasreset, karpers 

  Provinciale bezwarencommissie, 
zitting over afgifte vergunning 
Wnb 

Reminder  17 december 

  Vergadering Provinciale Staten Reminder  19 december 
52 24/12 – 

30/12 Door de ogen van bezoekers   Bezoekers om input vragen 
  Medialogica; analyse OVP TV woordvoering Uitzending 30 december 
1 31/12- 

6/1/2019 Zitting i.v.m. verdachte pakketje 
provinciehuis 

Reminder  4 januari 2019, Rechtbank Lelystad 

2 7/1 – 13/1 Hoorzitting Bezwarencommissie 
Provincie Flevoland over bezwaren 
div. oranisaties tegen afscho 

Reminder  8 januari 2019 

3 14/1 – 20/1 Hoorzitting bezwaarschrift 
StIchting Dierbaar Flevoland tegen 
WABO-omgevingsvergunningen 
t.b.v. aanbrengen van rasters in de 
OVP 

Reminder  16 januari 2019, 9.30, stadhuis Lelystad 

4 21/1 – 27/1     
5 28/1 – 3/2     
6 4/2 – 10/2 Zaak  over smaad en laster 

tegen directeur Staatsbosbeheer 
Reminder  18 februari 2019 

 
PM: Over de beoordeling van het Europees Diploma. Wij gaan hier voorlopig niet actief over communiceren vanwege de gecompliceerde situatie, dit item 
komt naar verwachting feb/mrt 2019.  

PM: blogs over eerste aanplant en reset grote grazers  

PM: herstellen drempel tussen oost en west gebeurt in 2019 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



OVERZICHT INGEDIENDE BEZWAAR/BEROEPSCHRIFTEN/VERZOEKEN OM VOORLOPIGE VOORZIENING EN CIVIELE PROCEDURE INZAKE OOSTVAARDERSPLASSEN. 
 
ONDERDEEL 1. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET GROTE GRAZERS 
 
A. CIVIELE PROCEDURE 
 
 Aangespannen door Datum  Tegen Wat wordt o.a. gevraagd (van de rechter)/ 

aangevoerd/opmerkingen 
 Stichting Aanpak 

Misstanden Natuurbeheer 
(afgekort: Stamina). 
N.B. heeft ook een 
bezwaarschrift ingediend 
tegen het besluit van GS tot 
afschot edelherten)/ 

2 augustus 2018 Staatsbosbeheer - Dat de zich in het kerngebied van de OVP 
ophoudende runderen, paarden en herten 
moeten worden beschouwd als gehouden 
dieren. 

- Dat SBB het beheer hierop aanpast en aan 
laat sluiten op het wettelijk kader van 
gehouden dieren.  

 Stichting Cynthia en 
Annemiek en particulier 

12 september 
2018 

Staat,  provincie 
en SBB 

Incidenteel wordt het volgende gevorderd:  
- uiterlijk 15 oktober of datum die rechter 

bepaald de voltallige populatie heckrunderen 
en konikpaarden uit het gebied 
Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld 
halen         

- uiterlijk 15 oktober of datum die rechter 
bepaald populatie edelherten te verkleinen 
tot 500 gedurende de tijd dat de hoofdzaak 
aanhangig is. 

In de hoofdzaak:  
- Voor recht verklaren dat de Staat, provincie 

en SBB in strijd handelen met zorgplicht die 
zij hebben voor grote grazers 

- Bevel aan Staat, provincie en SBB om de 
voltallige populatie heckrunderen en 
koninkpaarden permanent uit het gebied OVP 
en Oostvaardersveld te verwijderen en 
verwijderd te houden en de populatie  

- edelherten strikt te beperken. 

184b



 
HOORZITTING: 5 DECEMBER 2018 

 
ONDERDEEL 2. PROCEDURES AANGESPANNEN IN HET KADER VAN DE RESET EDELHERTEN 
 
A. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS TOT AFSCHOT EDELHERTEN  
 
Bezwaarschrift  Particulier 24 september 

2018 
GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat 
betrokkene geen belanghebbende is.  

Verzoek om voorlopige 
voorziening  

Stichting De 
Faunabescherming 

27 september 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: 
VERZOEK IS AFGEWEZEN., 

Bezwaarschrift Stichting De 
Faunabescherming 

27 september 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 

Gevraagd wordt bezwaar gegrond te verklaren 
en het besluit van 19 september te herroepen 
omdat noodzaak tot afschot ontbreekt en er 
alternatieve oplossingen zijn.  
 
HOORZITTING; 27.11.2018 



edelherten 
Bezwaarschrift Particulier 28 september 

2018 
GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat 
betrokkene geen belanghebbende is..  
 

Bezwaarschrift Particulier 1 oktober 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk omdat 
betrokkene geen belanghebbende is. 

Bezwaarschrift Stichting Dierbaar 
Flevoland en Stichting 
Fauna4Life 

6 oktober 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Aangevoerd wordt onder andere dat: 
• de opdracht niet voldoet aan de eisen die 

de wet daaraan stelt. Zo wordt op geen 
enkele wijze aangetoond dat  door de 
aanwezige grazers schade wordt 
aangericht aan flora en fauna. 

• Maatregelen haaks staan op het beheerplan 
• Ten onrechte wordt afgeweken van de 

door GS vastgestelde beleidsregels 
uitvoering Wnb. 

• Afschot vergunningplicht is en passende 
beoordeling had moeten worden gedaan.  



• Onjuiste aannames worden gedaan 
• Niet met zekerheid kan worden 

uitgeslosten dat zich significante negatieve 
effecten voordoen.  

 
HOORZITTING; 27.11.2018 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Dierbaar 
Flevoland en Stichting 
Fauna4Life 

6 oktober 
2018 

Idem 19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: 
VERZOEK IS AFGEWEZEN, 

Bezwaarschrift Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Dieren 

8 oktober 
2018 

Idem Onder andere aangevoerd dat: 
- onduidelijk is waarom de provincie niet kan 
  wachten tot het faunbeheerplan er is. 
- Het besluit in strijd is met 

wet/regelgeving: 
HOORZITTING; 27.11.2018 
 
 
 
 
 

Verzoek om voorlopige 
voorziening  

Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van 
Dieren 

16 oktober 
2018 

idem 19.11.2018 uitspraak voorzieningenrechter: 
VERZOEK IS AFGEWEZEN 

Bezwaarschrift Stichting Aanpak 
Misstanden Natuurbeheer 
(afgekort: Stamina) 

15 oktober 
2018 
ontvangen 

Idem Onder andere aangevoerd dat het besluit in 
strijd is met de wet en algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur 
HOORZITTING; 27.11.2018 
 
 



Bezwaarschrift Vogelbescherming 
Nederland 

29 oktober 
2018 
ontvangen 

Idem Vogelbescherming is het eens met afschot, 
maar niet eens met gestelde in de opdracht dat 
geen vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming nodig is.  
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit 
        van 2 november 2018 (2325765)  
        een vergunning op grond van de  
         Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee 
         niet  de grond aan het bezwaarschrift  
         is komen te vervalle\n.  
         
 
 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Vogelbescherming 
Nederland 

30 oktober 
ontvangen 

Idem   N.B.: Vogelbescherming heeft het 
            verzoek om voorlopige voorziening 
            tijdens de op 5 november 2018 
            gehouden zitting bij de rechtbank 
            ingetrokken.     
 
 

Verzoek om handhaving op 
grond van de Wet 
natuurbescherming - voor 
zover nodig bezwaarschrift 

Stichting De 
Faunabescherming 

31 oktober 
2018  

GS van 
Flevoland, 
besluit van 19 
september 2018 
(#2295583) 
Opdracht aan 
SBB tot afschot 
edelherten 

Verzocht wordt dat GS ten minste voor 
dinsdag 6 november beslissen op het 
handhavingsverzoek. 
Subsidiair geldt dit verzoek als bezwaar tegen 
het in het besluit van 19 september 2018 
neergelegde bestuurlijke rechtsoordeel dat 
geen vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming nodig is.  
N.B. Inmiddels hebben GS bij besluit 



         van 2 november 2018 (2325765)  
        een vergunning op grond van de  
        Wnb afgegeven. Vraag is of hiermee 
        niet  de grond aan het bezwaarschrift  
        is komen te vervallen.  
 
 
 

 
 
B. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT GS OM AAN STAATSBOSBEHEER EEN VERGUNNING OP GROND VAN DE WET   
    NATUURBESCHERMING TE VERLENEN VOOR HET AFSCHIETEN VAN EDELHERTEN 
 
Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting De 
Faunabescherming 

3 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765) 

RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 
2018 

Bezwaarschrift Stichting De 
Faunabescherming 

3 november 
2018,  

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765) 

Kern bezwaar; ecologisch is onvoldoende 
onderbouwd dat grootschalig doden van 
edelherten in de Oostvaardersplassen geen 
significante effecten zou hebben op de 
natuurwaarden. 
HOORZITTING: 18 DECEMBER 2018 0F 8 
JANUARI 2019  

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Stamina 5 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765 

RECHTBANKZITTING: 29 NOVEMBER 
2018 
 
 
 



 
Bezwaarschrift  Stichting Stamina 5 november 

2018 
GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765 

HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 
8 JANUARI 2019 

Bezwaarschrift Vogelbescherming 
Nederland 

19 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765 

HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 
2019 

Bezwaarschrift Dierbaar Flevoland 18 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765 

HOORZITTING : 18 DECEMBER 2018 OF 8 JANUARI 
2019 

Verzoek voorlopige 
voorzienng 

Dierbaar Flevoland 19 november 
2018 

GS van 
Flevoland, 
besluit van 2 
november 2018 
(# 2325765 

Rechtbankzitting: 29 november 2018 

 
 
ONDERDEEL II. PROCEDURES AANGESPANNEN IN VERBAND MET RESET PAARDEN.  
 
A.. BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURE AANGESPANNEN TEGEN BESLUIT BENW LELYSTAD AAN STAATSBOSBEHEER VERLEENDE     
    OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  IN HET KADER VAN DE RESET VAN DE PAARDEN 
 
 
Bezwaarschrift Stichting Dierbaar 

Flevoland 
 Besluit BenW 

Lelystad van 4 
HOORZITTING: .16 Januari 2019 



oktober 2018 ; 
omgevingsvergunning 
verleend aan SBB 
voor het aanbrengen 
en rasters en plaatsen 
van een vangkraal 

Verzoek om voorlopige 
voorziening 

Stichting Dierbaar 
Flevoland 

 Besluit BenW 
Lelystad van 4 
oktober 2018 ; 
omgevingsvergunning 
verleend aan SBB 
voor het aanbrengen 
van rasters en 
plaatsen van een 
vangkraal 

Zitting bij de rechtbank is op 25.10.2018. GS 
hebben zich in deze procedure aangemeld als 
derde belanghebbende omdat het niet kunnen 
aanbrengen van rasters en het plaatsen van een 
vangkraal van invloed is op reset paarden.  
 
N.B.  
de voorzieningenrechter heeft op 
 november 2018 
(ECLI:NL:RBMNE:2018:5362) het verzoek 
om voorlopige voorziening afgewezen.  

 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Uitspraak voorzieningenrechter
Datum: donderdag 6 december 2018 13:34:16

Dag  en ,
Wellicht hebben jullie het al meegekregen: de voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening die was
ingediend met betrekking tot de Wnb vergunning afschot edelherten afgewezen. Dit betekent dat
Staatsbosbeheer kan starten met het afschot van de edelherten conform opdracht en vergunning. Ze
ontvangen hierover van ons een bericht. Mochten jullie meer informatie willen hebben, laat het dan weten.
Groet,

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: afstemming woordvoeringlijn brief Dierenbescherming
Datum: maandag 10 december 2018 13:36:32

Dag , geen aanvullingen. @ , kun jij de opdracht voor de expertgroep doorsturen? Gr. 

________________________________
Van: @minez.nl]
Verzonden: maandag 10 december 2018 11:38
Aan: 
CC: 
Onderwerp: afstemming woordvoeringlijn brief Dierenbescherming

Beste ,

Bijgaand stuur ik je op verzoek van  de punten voor woordvoering m.b.t. de open brief van de
Dierenbescherming die ik je vanochtend heb toegestuurd.

Graag z.s.m. je opmerkingen/commentaar.

Dank je wel,

Groet 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  *   Dierenbescherming vraagt mij om een rol te nemen in toezicht op de uitvoering van het terugbrengen van
het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen nu de rechtbank op 6 december uitspraak heeft gedaan en
Flevoland kan beginnen met het terugbrengen van het aantal edelherten als uitvoering van het door provinciale
staten in juli jl. aangenomen nieuwe beleidskader voor de Oostvaardersplassen.

  *   Het is mij bekend dat de mogelijke uitvoering van het nieuwe beleidskader al enige maanden wordt
voorbereid. Daarin wordt zowel het afschot van de edelherten als de uitplaatsing van de konikpaarden apart
bekeken en beoordeeld. Ik zie hier geen specifieke rol voor mij weggelegd omdat de provincie opdrachtgever is
voor Staatsbosbeheer, die het gebied in eigendom heeft en de wilde dieren in het gebied beheert.
Staatsbosbeheer zal in opdracht van de provincie overgaan tot uitvoering van het terugbrengen van het aantal
grote grazers. Vanzelfsprekend neem ik mijn verantwoordelijkheid daar waar dierenwelzijn in het geding is.

  *   Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in navolging van het advies van de Raad voor
Dierenaangelegenheden opdracht gegeven tot de instelling van een onafhankelijke expertgroep met
deskundigheid op het gebied van dierenwelzijn (afschot van) herten, uitplaatsing van paarden en
kwalificerende vogels in het kader van Natura 2000. Deze expertgroep gaat de uitvoering van het terugbrengen
van het aantal grote grazers begeleiden. De provincie en mijn ministerie staan hierover in nauw contact.

  *   De uitvoering van de uitplaatsing van de konikpaarden wordt momenteel door Staatsbosbeheer, de
NVWA/LNV voorbereid. Waar het gaat om lange afstanden is er altijd een risico dat dieren te lijden hebben
onder het transport en met wilde dieren vraagt dit om extra aandacht.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: opdracht expertgroep grote grazers
Datum: maandag 10 december 2018 14:57:43
Bijlagen: DOCUVITP-#2323168-v4-

Beleidskader_beheer_Oostvaardersplassen__opdracht_expertgroep_reset_grote_grazers.DOCX

Hallo ,
Volgens mij heb je deze al een keer ontvangen, maar nav verzoek , voor de zekerheid toch nog een keer de
opdracht voor de expertgroep zoals door GS is vastgesteld.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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OPDRACHT EXPERTGROEP RESET GROTE GRAZERS (EDOCS: # 2323168)

30 oktober 2018





1. Inleiding

De Raad voor Dierenaangelegenheden geeft in haar advies met betrekking tot de reset van de grote grazers de provincie in overweging om een ‘groep’ in te stellen. De RDA omschrijft dit als: “De Raad geeft u in overweging om in aanvulling op de bestaande regelgeving ten aanzien van vangen, transport en afschot en de handhaving hierop een opdracht te verstrekken aan een aantal mensen met gezag en kennis van het welzijn van de dieren. Deze personen kunnen de opzet en de uitvoering van de herplaatsing van nabijheid volgen en zonder last of ruggenspraak rapporteren over de welzijnsaspecten aan Gedeputeerde Staten. Dit groepje kan ook ter plekke helpen bij het vinden van oplossingen als er calamiteiten zijn”.



Dit document beschrijft de opdracht en beoogde samenstelling voor deze groep, die de expertgroep reset grote grazers genoemd zal worden. 



2. Opdrachtgever

Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zijn opdrachtgever. Contactpersoon voor GS is de heer Mark Waaijenberg die bereikbaar is op mark.waaijenberg@flevoland.nl en 06 22897814. 



3. Opdracht

De expertgroep heeft als opdracht om:

· Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers, te weten:

· de maatregelen die betrekking hebben op de herplaatsing van de Konikpaarden, waaronder het nemen van de fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de paarden, het vangen van de paarden, het voorbereiden van het transport van de paarden en van de herplaatsing van de paarden op andere locaties;

· de maatregelen die betrekking hebben op het afschot van de edelherten, waaronder het nemen van fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de edelherten, het afschieten van de edelherten en het aanbieden van de stoffelijke resten voor consumptie of destructie.

· Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers in relatie tot de voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten. 

· Het vastleggen van de observaties en constateringen (kwalitatief/beschrijvend) met betrekking tot de reset van de grote grazers in rapportages en/of adviezen.

· Het adviseren van Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties met betrekking tot de reset van de grote grazers op basis van de observaties en constateringen en op basis van informatie die Staatsbosbeheer of andere organisaties de expertgroep ter beschikking hebben gesteld.

· Het rapporteren over de (voortgang van de) reset van de grote grazers aan GS en over de advisering aan Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties. 



De expertgroep kan in overleg met GS  voor haar werkzaamheden kennis en expertise van derden inschakelen. Niet tot de opdracht van de expertgroep behoren:

· De aspecten van veiligheid en openbare orde in en rondom de Oostvaardersplassen. 

· Het toezicht op naleving van vergunningen/opdracht op Staatsbosbeheer, specifiek het toezicht op het afschot van edelherten. Dit toezicht is belegd bij de omgevingsdienst OFGV. 



4. Samenstelling

De expertgroep bestaat uit een beperkte groep deskundigen met bewezen kennis van en ervaring met  de volgende aspecten van de reset, te weten de het vangen en de herplaatsing van paarden en/of andere grote zoogdieren, het afschot van (edel)herten, de welzijnsaspecten voor deze dieren en de achterblijvende dieren in de Oostvaardersplassen en de relatie tot  de voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten. De expertgroep is samengesteld uit maximaal vier leden met deskundigheid op het gebied van:

· dierenwelzijn (bijv. dierenarts);

· (afschot van) herten;

· (vangen en verplaatsen van) paarden;

· de voor het gebied kwalificerende vogelsoorten, dit in relatie tot N2000 doelen.  



5. Werkwijze en rapportage

De expertgroep bepaalt zelfstandig haar werkwijze, inclusief de wijze waarop eventuele benodigde ondersteuning vanuit de provincie plaatsvindt. Staatsbosbeheer is gevraagd om alle medewerking te verlenen aan de expertgroep met als enige beperking dat de veiligheid dit moet toelaten. De advisering aan Staatsbosbeheer gebeurt schriftelijk. Staatsbosbeheer is gevraagd om de wijze waarop Staatsbosbeheer gevolg geeft aan de adviezen schriftelijk vast te leggen en terug te koppelen aan de expertgroep en GS.  Een vertegenwoordiger van de expertgroep heeft tweewekelijks contact met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden, de constateringen en de adviezen. Elk maand vindt er een gesprek plaats met de gedeputeerde op basis van een beknopte rapportage. De expertgroep maakt na afronding van haar werkzaamheden een verslag van haar werkzaamheden en biedt dit aan GS aan. 



6. Communicatie

De expertgroep wordt in de gelegenheid gesteld om haar constateringen, adviezen en rapportages  toe te lichten.



7. Opdrachtperiode

De werkzaamheden van de expertgroep hebben betrekking op de reset van de grote grazers. Het Uitgangspunt van GS is dat deze reset is afgerond aan het einde van het voorjaar van 2019. De provincie heeft het voornemen om de governance met betrekking tot de Oostvaardersplassen in het voorjaar van 2019 ingevuld te hebben. Dit is het moment dat de expertgroep haar werkzaamheden kan afronden. GS hanteert vooralsnog als einddatum van de opdracht 1 mei 2019. 



8. Vergoeding

De leden van de expertgroep hebben op basis van de provinciale verordening recht op een vergoeding van hun werkzaamheden. 



9. Benoeming deelnemers

De leden van de expertgroep worden benoemd door Gedeputeerde Staten.  Ter voorbereiding hierop is een groslijst opgesteld met mogelijke deelnemers. 
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OPDRACHT EXPERTGROEP RESET GROTE GRAZERS (EDOCS: # 2323168)

30 oktober 2018





1. Inleiding

De Raad voor Dierenaangelegenheden geeft in haar advies met betrekking tot de reset van de grote grazers de provincie in overweging om een ‘groep’ in te stellen. De RDA omschrijft dit als: “De Raad geeft u in overweging om in aanvulling op de bestaande regelgeving ten aanzien van vangen, transport en afschot en de handhaving hierop een opdracht te verstrekken aan een aantal mensen met gezag en kennis van het welzijn van de dieren. Deze personen kunnen de opzet en de uitvoering van de herplaatsing van nabijheid volgen en zonder last of ruggenspraak rapporteren over de welzijnsaspecten aan Gedeputeerde Staten. Dit groepje kan ook ter plekke helpen bij het vinden van oplossingen als er calamiteiten zijn”.



Dit document beschrijft de opdracht en beoogde samenstelling voor deze groep, die de expertgroep reset grote grazers genoemd zal worden. 



2. Opdrachtgever

Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zijn opdrachtgever. Contactpersoon voor GS is de heer Mark Waaijenberg die bereikbaar is op mark.waaijenberg@flevoland.nl en 06 22897814. 



3. Opdracht

De expertgroep heeft als opdracht om:

· Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers, te weten:

· de maatregelen die betrekking hebben op de herplaatsing van de Konikpaarden, waaronder het nemen van de fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de paarden, het vangen van de paarden, het voorbereiden van het transport van de paarden en van de herplaatsing van de paarden op andere locaties;

· de maatregelen die betrekking hebben op het afschot van de edelherten, waaronder het nemen van fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de edelherten, het afschieten van de edelherten en het aanbieden van de stoffelijke resten voor consumptie of destructie.

· Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers in relatie tot de voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten. 

· Het vastleggen van de observaties en constateringen (kwalitatief/beschrijvend) met betrekking tot de reset van de grote grazers in rapportages en/of adviezen.

· Het adviseren van Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties met betrekking tot de reset van de grote grazers op basis van de observaties en constateringen en op basis van informatie die Staatsbosbeheer of andere organisaties de expertgroep ter beschikking hebben gesteld.

· Het rapporteren over de (voortgang van de) reset van de grote grazers aan GS en over de advisering aan Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties. 



De expertgroep kan in overleg met GS  voor haar werkzaamheden kennis en expertise van derden inschakelen. Niet tot de opdracht van de expertgroep behoren:

· De aspecten van veiligheid en openbare orde in en rondom de Oostvaardersplassen. 

· Het toezicht op naleving van vergunningen/opdracht op Staatsbosbeheer, specifiek het toezicht op het afschot van edelherten. Dit toezicht is belegd bij de omgevingsdienst OFGV. 



4. Samenstelling

De expertgroep bestaat uit een beperkte groep deskundigen met bewezen kennis van en ervaring met  de volgende aspecten van de reset, te weten de het vangen en de herplaatsing van paarden en/of andere grote zoogdieren, het afschot van (edel)herten, de welzijnsaspecten voor deze dieren en de achterblijvende dieren in de Oostvaardersplassen en de relatie tot  de voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten. De expertgroep is samengesteld uit maximaal vier leden met deskundigheid op het gebied van:

· dierenwelzijn (bijv. dierenarts);

· (afschot van) herten;

· (vangen en verplaatsen van) paarden;

· de voor het gebied kwalificerende vogelsoorten, dit in relatie tot N2000 doelen.  



5. Werkwijze en rapportage

De expertgroep bepaalt zelfstandig haar werkwijze, inclusief de wijze waarop eventuele benodigde ondersteuning vanuit de provincie plaatsvindt. Staatsbosbeheer is gevraagd om alle medewerking te verlenen aan de expertgroep met als enige beperking dat de veiligheid dit moet toelaten. De advisering aan Staatsbosbeheer gebeurt schriftelijk. Staatsbosbeheer is gevraagd om de wijze waarop Staatsbosbeheer gevolg geeft aan de adviezen schriftelijk vast te leggen en terug te koppelen aan de expertgroep en GS.  Een vertegenwoordiger van de expertgroep heeft tweewekelijks contact met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden, de constateringen en de adviezen. Elk maand vindt er een gesprek plaats met de gedeputeerde op basis van een beknopte rapportage. De expertgroep maakt na afronding van haar werkzaamheden een verslag van haar werkzaamheden en biedt dit aan GS aan. 



6. Communicatie

De expertgroep wordt in de gelegenheid gesteld om haar constateringen, adviezen en rapportages  toe te lichten.



7. Opdrachtperiode

De werkzaamheden van de expertgroep hebben betrekking op de reset van de grote grazers. Het Uitgangspunt van GS is dat deze reset is afgerond aan het einde van het voorjaar van 2019. De provincie heeft het voornemen om de governance met betrekking tot de Oostvaardersplassen in het voorjaar van 2019 ingevuld te hebben. Dit is het moment dat de expertgroep haar werkzaamheden kan afronden. GS hanteert vooralsnog als einddatum van de opdracht 1 mei 2019. 



8. Vergoeding

De leden van de expertgroep hebben op basis van de provinciale verordening recht op een vergoeding van hun werkzaamheden. 



9. Benoeming deelnemers

De leden van de expertgroep worden benoemd door Gedeputeerde Staten.  Ter voorbereiding hierop is een groslijst opgesteld met mogelijke deelnemers. 
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OPDRACHT EXPERTGROEP RESET GROTE GRAZERS (EDOCS: # 2323168) 
30 oktober 2018 
 
 
1. Inleiding 
De Raad voor Dierenaangelegenheden geeft in haar advies met betrekking tot de reset van de grote 
grazers de provincie in overweging om een ‘groep’ in te stellen. De RDA omschrijft dit als: “De Raad 
geeft u in overweging om in aanvulling op de bestaande regelgeving ten aanzien van vangen, 
transport en afschot en de handhaving hierop een opdracht te verstrekken aan een aantal mensen 
met gezag en kennis van het welzijn van de dieren. Deze personen kunnen de opzet en de uitvoering 
van de herplaatsing van nabijheid volgen en zonder last of ruggenspraak rapporteren over de 
welzijnsaspecten aan Gedeputeerde Staten. Dit groepje kan ook ter plekke helpen bij het vinden van 
oplossingen als er calamiteiten zijn”. 
 
Dit document beschrijft de opdracht en beoogde samenstelling voor deze groep, die de expertgroep 
reset grote grazers genoemd zal worden.  
 
2. Opdrachtgever 
Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zijn opdrachtgever. Contactpersoon voor GS is de heer 

 die bereikbaar is op @flevoland.nl en 06 .  
 
3. Opdracht 
De expertgroep heeft als opdracht om: 
- Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers, te weten: 

o de maatregelen die betrekking hebben op de herplaatsing van de Konikpaarden, 
waaronder het nemen van de fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het 
observeren van de paarden, het vangen van de paarden, het voorbereiden van het 
transport van de paarden en van de herplaatsing van de paarden op andere locaties; 

o de maatregelen die betrekking hebben op het afschot van de edelherten, waaronder het 
nemen van fysieke maatregelen in de Oostvaardersplassen, het observeren van de 
edelherten, het afschieten van de edelherten en het aanbieden van de stoffelijke resten 
voor consumptie of destructie. 

- Het volgen van de werkzaamheden in het kader van reset van de grote grazers in relatie tot de 
voor het Natura 2000-gebied aangewezen vogelsoorten.  

- Het vastleggen van de observaties en constateringen (kwalitatief/beschrijvend) met betrekking 
tot de reset van de grote grazers in rapportages en/of adviezen. 

- Het adviseren van Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties met 
betrekking tot de reset van de grote grazers op basis van de observaties en constateringen en op 
basis van informatie die Staatsbosbeheer of andere organisaties de expertgroep ter beschikking 
hebben gesteld. 

- Het rapporteren over de (voortgang van de) reset van de grote grazers aan GS en over de 
advisering aan Staatsbosbeheer en de door Staatsbosbeheer ingehuurde organisaties.  

 
De expertgroep kan in overleg met GS  voor haar werkzaamheden kennis en expertise van derden 
inschakelen. Niet tot de opdracht van de expertgroep behoren: 
- De aspecten van veiligheid en openbare orde in en rondom de Oostvaardersplassen.  
- Het toezicht op naleving van vergunningen/opdracht op Staatsbosbeheer, specifiek het toezicht 

op het afschot van edelherten. Dit toezicht is belegd bij de omgevingsdienst OFGV.  
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4. Samenstelling 
De expertgroep bestaat uit een beperkte groep deskundigen met bewezen kennis van en ervaring 
met  de volgende aspecten van de reset, te weten de het vangen en de herplaatsing van paarden 
en/of andere grote zoogdieren, het afschot van (edel)herten, de welzijnsaspecten voor deze dieren 
en de achterblijvende dieren in de Oostvaardersplassen en de relatie tot  de voor het Natura 2000-
gebied aangewezen vogelsoorten. De expertgroep is samengesteld uit maximaal vier leden met 
deskundigheid op het gebied van: 
- dierenwelzijn (bijv. dierenarts); 
- (afschot van) herten; 
- (vangen en verplaatsen van) paarden; 
- de voor het gebied kwalificerende vogelsoorten, dit in relatie tot N2000 doelen.   
 
5. Werkwijze en rapportage 
De expertgroep bepaalt zelfstandig haar werkwijze, inclusief de wijze waarop eventuele benodigde 
ondersteuning vanuit de provincie plaatsvindt. Staatsbosbeheer is gevraagd om alle medewerking te 
verlenen aan de expertgroep met als enige beperking dat de veiligheid dit moet toelaten. De 
advisering aan Staatsbosbeheer gebeurt schriftelijk. Staatsbosbeheer is gevraagd om de wijze 
waarop Staatsbosbeheer gevolg geeft aan de adviezen schriftelijk vast te leggen en terug te koppelen 
aan de expertgroep en GS.  Een vertegenwoordiger van de expertgroep heeft tweewekelijks contact 
met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden, de constateringen en de adviezen. 
Elk maand vindt er een gesprek plaats met de gedeputeerde op basis van een beknopte rapportage. 
De expertgroep maakt na afronding van haar werkzaamheden een verslag van haar werkzaamheden 
en biedt dit aan GS aan.  
 
6. Communicatie 
De expertgroep wordt in de gelegenheid gesteld om haar constateringen, adviezen en rapportages  
toe te lichten. 
 
7. Opdrachtperiode 
De werkzaamheden van de expertgroep hebben betrekking op de reset van de grote grazers. Het 
Uitgangspunt van GS is dat deze reset is afgerond aan het einde van het voorjaar van 2019. De 
provincie heeft het voornemen om de governance met betrekking tot de Oostvaardersplassen in het 
voorjaar van 2019 ingevuld te hebben. Dit is het moment dat de expertgroep haar werkzaamheden 
kan afronden. GS hanteert vooralsnog als einddatum van de opdracht 1 mei 2019.  
 
8. Vergoeding 
De leden van de expertgroep hebben op basis van de provinciale verordening recht op een 
vergoeding van hun werkzaamheden.  
 
9. Benoeming deelnemers 
De leden van de expertgroep worden benoemd door Gedeputeerde Staten.  Ter voorbereiding 
hierop is een groslijst opgesteld met mogelijke deelnemers.  
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: DOMUS-18314137-v1-Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Datum: dinsdag 18 december 2018 14:26:25

Beste ,
 is donderdag weer op het provinciehuis. Alvast een eerste reactie van mij op de volgende alinea:

In navolging van het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden hebben Gedeputeerde
Staten van Flevoland opdracht gegeven tot de instelling van een onafhankelijke expertgroep van
maximaal vier leden met deskundigheid op het gebied van dierenwelzijn, (afschot van) herten,
uitplaatsing van paarden en op het gebied van vogelsoorten in relatie tot Natura 2000.
Ik vind dat de provincie met de opvolging van het advies van de Raad voor
Dierenaangelegenheden en daarmee de opdracht om over te gaan tot instelling van een
expertgroep het welzijn van de grote grazers voldoende borgt. Ik zie daarbij geen aanvullende of
toezichthoudende rol voor mij weggelegd.
GS hebben feitelijk geen opdracht gegeven, maar hebben (op 18 december) een instellingsbesluit genomen
voor een expertgroep.
Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 13:18
Aan:  
CC:  
Onderwerp: DOMUS-18314137-v1-
Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Beste  en ,
Hebben jullie nog aanvullingen op bijgaande brief als antwoord op de open brief van de Dierenbescherming? Bijgevoegd

nogmaals de link: https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-
overzicht/brief-aan-minister-onafhankelijk-toezicht-in-oostvaardersplassen
Ik hoor het graag, zodat de brief nog dit jaar en anders begin volgend jaar afgehandeld kan worden.
Groet 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van: @flevoland.nl namens 
Aan:
Onderwerp: Kennismakingsgesprek met  en  en kort bezoek aan OVP

Beste ,

16 januari as. tussen 9:30 uur en 12:00 uur inclusief bezoek OVP komt ons prima uit. Leuk voorstel!

Het is misschien het beste dat jij een vergaderverzoek maakt?

Met vriendelijke groet,

Van: @flevoland.nl <mailto @flevoland.nl> > 
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 13:43
Aan: @minez.nl < @minez.nl> >
CC: @minez.nl < @minez.nl> >; 

@flevoland.nl < @flevoland.nl> >
Onderwerp: RE: Coördinatiegesprek

Beste ,

Plezierig om op korte termijn kennis te maken. Je bent inderdaad gisteren al aangekondigd door s en ik reserveren alvast
tijd in onze agenda’s. Is het voor jullie een optie om naar Lelystad te komen en wellicht het kennismakingsgesprek te combineren met een bezoek
aan de OVP (als dat voor SBB past; dat kunnen wij informeren, maar jullie kunnen natuurlijk ook zelf contact met SBB opnemen)? 

Een eerste optie voor ons is woensdag 16 januari tussen 9.30 en 12.00 uur. Dit tijdstip hebben we alvast gereserveerd. Laat weten als een andere
dag/ander tijdstip jullie beter uitkomt. 

Groet en tot binnenkort,

Van: @minez.nl < @minez.nl> > 
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 12:18
Aan: @flevoland.nl < @flevoland.nl> >
CC: @minez.nl < @minez.nl> >
Onderwerp: Coördinatiegesprek

Beste ,

Zoals je inmiddels via mijn chef  hebt vernomen, ben ik sinds gisteren bij de LNV-directie Natuur en Biodiversiteit
aangesteld als coördinator OVP voor wat betreft de samenwerking tussen NVWA, SBB en LNV.

Graag zouden mijn collega  en ik met jou binnenkort een (kennismakings)gesprek willen hebben over o.a. verwachtingen,
samenwerking/afstemming, (gewenste) overlegstructuren etc.

Wanneer komt het jou het beste uit? Je mag meerdere opties noemen.

Mijn agenda is nu nog betrekkelijk leeg.

Ik werk 4 dagen per week. (niet op vrijdag).

Met vriendelijke groet,

M: 06 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: DOMUS-19004590-v1-Verzoek_van_het_lid_Graus_d_d__11_december_2018
Datum: vrijdag 18 januari 2019 11:25:52
Bijlagen: DOMUS-19004590-v1-Verzoek_van_het_lid_Graus_d_d__11_december_2018.docx

Hallo 
Hierbij onze reactie.
We hebben onze aanpassingen aangegeven met ‘wijzigingen bijhouden’.
Verder hadden  en ik allebei onze aarzelingen over de opmerking dat er nu geen anti-conceptiemiddelen
voor paarden op de markt zijn.
Weet je zeker dat je dat zo absoluut kunt stellen. Wellicht zijn het niet de middelen die voor wilde paarden in
beeld zijn, maar nu staat er dat er helemaal geen middelen op de markt zijn.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

190
10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e


		

		









		Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied


Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001858272854000

T	070 379 8911 (algemeen)
F	070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lnv

Behandeld door
ing. E.W.A. Zijl - Itz 

T	070 378 5264
e.w.a.vanzijl@minez.nl



		



		Ons kenmerk 

DGNVLG / 19004590

Uw kenmerk

2018Z23462

Bijlage(n)

2







		> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag



		



		De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

XXXX DEN HAAG



		



		Datum

		



		Betreft

		Verzoek van het lid Graus d.d. 11 december 2018









		Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied




		



		Ons kenmerk

DGNVLG / 19004590



















Geachte Voorzitter,



In antwoord op uw brief van 11 december 2018 ontvangt u mijn reactie op het verzoek van de heer Graus over geboortebeperking bij hoefdieren in de Oostvaardersplassen.



In zijn reactie van 7 juli 2016 (TK, vergaderjaar 2015-2016, 28286, nr. 884) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft mijn ambtsvoorganger Uw Kamer geïnformeerd over de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot geboortebeperking bij grote herbivoren. Onderzoeksinstituut Alterra heeft destijds in opdracht van mijn departement naar aanleiding van vragen van het lid Graus een quick scan uitgevoerd naar methoden om geboortebeperking bij hoefdieren in de natuur te realiseren, gekoppeld aan aspecten die een rol spelen bij de praktische toepassing daarvan. Zoals toegezegd tijdens het AO van 24 september 2015 (TK, vergaderjaar 2015-2016, 32563, nr. 64) is in die studie ook de kennis van de prof. H. Bertschinger meegenomen. De eindconclusie van de literatuurstudie was dat er mogelijkheden bestaan om populatiebeheer door middel van contraceptie toe te passen bij vrijlevende hoefdierpopulaties, maar dat in de praktijk nog veel onderzoek nodig zal zijn om tot een rendabele methode te komen die praktisch toepasbaar is en het juiste effect heeft zonder ongewenste bijeffecten. 



In juli 2018 hebbenheeft Provinciale Staten van Flevoland het nieuwe beleidskader Oostvaardersplassen aangenomen. In de aanloop naar dit besluit hebben Provinciale Staten de optie van het toepassen van geboortebeperking bij de in de Oostvaardersplassen levende grote grazers expliciet besproken. In aansluiting op dit debat hebben Gedeputeerde Staten een second opinion gevraagd aan professor Stout van de Universiteit Utrecht met de vraag: ‘Is het mogelijk om door middel van het toepassen van een beproefde methode van anticonceptie bij de grote grazers - konikpaarden en edelherten – te komen tot vermindering van de aantallen konikpaarden en edelherten in 2018’.  De reactie daarop was, 

dat de schaal en het tijdschema van de beoogde vermindering, dit niet bereikt kon worden door middel van enige vorm van geboortebeperking/anticonceptie.



Onderdeel van het beleidskader is ook het advies om nadat de populatie in aantallen is teruggebracht de tijd te nemen om te verkennen welke beheermaatregelen het welzijn van de dieren kunnen optimaliseren. Provinciale Staten van Flevoland hebben aangegeven deze vraag voor wat betreft het toepassen van contraconceptie al op kortere termijn nader te willen onderzoeken. Professor Stout heeft in zijn reactie toegezegd een rol te willen spelen in nader onderzoek – met betrekking tot mogelijkheden en randvoorwaarden voor anticonceptie om de groei van de populatieomvang van de grote grazers in de Oostvaardersplassen te beheren – als de provincie dit pad verder wil bewandelen.



In het ordedebat van 11 december 2018 betoogt de heer Graus, dat de toelating van contraceptiemiddelen een kwestie is, die mede tot mijn verantwoordelijkheid behoort. Het is juist, dat de toelating van diergeneesmiddelen op de Nederlandse markt binnen de gestelde regels in het besluit en de regeling diergeneesmiddelen de verantwoordelijkheid is van de minister van LNV. Echter daarvoor is het noodzakelijk dat een partij die toelating aanvraagt en het diergeneesmiddel in productie neemt. In de meeste gevallen zullen dit farmaceutische bedrijven zijn. In Nederland zijn momenteel geen anticonceptiva op de markt voor paarden en herten. Mocht het zo zijn, dat er in andere EU-lidstaten wel anticonceptiva voor deze doelgroep zijn toegelaten, dan mogen die ook in ons land worden ingezet. 	Comment by Janine Bos van den: Dit verbaast me, ik neem aan dat dit goed gecheckt is, maar ik kan me voorstellen dat er toch wel paardenhouders of dierentuinen zijn die iets van anti-conceptie toepassen. 

Los van het niet beschikbaar zijn van de middelen, zoals hierboven genoemd, zijn  ook de praktische uitvoerbaarheid en de effectiviteit van contraceptie bij vrijlevende hoefdieren een belangrijk aandachtspunt dat nader onderzocht zou moeten woprden. Dit blijkt zowel  is, zoals uit het hiervoor genoemde rapport van Alterra als uit en het advies van professor Stout aan de provincie. naar voren komt, is de praktische uitvoerbaarheid en effectiviteit van contraceptie bij vrijlevende hoefdieren een belangrijk aandachtspunt.



De provincie zal in de nabije toekomst nader onderzoeken hoe de beheersing van de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen kan worden vormgegeven. Indien anticoncontraceptie daarbij een van de nader uit te werken maatregelen is waarbij mijn medewerking wordt gevraagd, dan zal ik die vanzelfsprekend verlenen.



Ter informatie zend ik u zowel het rapport ‘Quickscan contraceptie bij hoefdieren’  als de reactie van professor Stout aan Gedeputeerde Staten van Flevoland toe.









Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Agendaonderwerpen voor het overleg met DG Osinga
Datum: maandag 4 februari 2019 09:10:46

Dag ,
 heeft aangegeven dat we twee onderwerpen aan de orde willen laten komen, naast de

onderwerpen die jullie zelf willen inbrengen:
Algemene stand van zaken in de realisatie van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen, specifiek de

korte termijn maatregelen: moeras-reset, reset grote grazers, beschuttingsmaatregelen

Toegezegde LNV-bijdrage aan de investeringen in de Oostvaardersplassen (tabel 1 uit het beleidskader op

blz. 71)
Groet,

***disclaimer***
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Van:
Aan:
Onderwerp: Voortgangsbericht Oostvaardersplassen over de week van 11 februari 2019
Datum: maandag 18 februari 2019 08:42:21
Bijlagen: DOCUVITP-#2381535-v1-Beleidskader_beheer_Oostvaardersplassen_-

_projectteam__voortgangsbericht_van_18_februari_2019.DOCX
C_kalender_K_15_02_2019.docx

Dag  en ,

Ter informatie het voortgangsbericht Oostvaardersplassen over de week van 11 februari, inclusief de
communicatiekalender. Jullie zien  en  op 21 februari.

Gr. 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Voortgangsbericht over de week van 11 februari 2019



Agendapunten voor projectteam: toelichting op planning met mijlpalen (trekkers, zie door Teun toegestuurde schema), terugkoppeling afhandeling burgervragen, aanwezigheid PS van 27-02





PO/GS/PS/commissie



PO:

· 18-02: notitie over financiën (John)

· 18-02: conceptbrief voor SBB over dierconditie (Janine)

· 25-02: PO-notitie met besluit op bezwaar opdracht afschot edelherten (Tanja)

· In voorbereiding:

· Voorstel/statenmededeling klankbordgroep (maart, Remmert)

· Voorstel/statenmededeling monitoring (april, Jasper))



GS:

· 05-03: besluit op bezwaar opdracht afschot edelherten (let op: kan leiden tot beroep en verzoek om voorlopige voorziening; besluit op bezwaar vergunning volgt eind maart)



PS:

· 27-02: laatste statenvergadering voor de verkiezingen (Oostvaardersplassen staan niet op agenda, kan wel aan de orde komen bij vragenhalfuurtje en moties vreemd aan de orde)



Commissie Duurzaamheid:

· n.t.b.: afdoening toezegging vergelijking tussen scoring conditiescore volgens ICMO-2 en BCS-methodiek (nog op te pakken in samenspraak met SBB)



NB: 

· 21-02: financiële kerngroep met Nick de Snoo (SBB) en Lejo van der Heijden (LNV) (John)

· 28-02: volgend bestuurlijk overleg met Staatsbosbeheer (met opvolger Wout Neutel) (Mark)





Ons werkprogramma op hoofdlijnen



1. Reset grote grazers (Janine):

· Expertgroep: is benoemd op 12-02, tweede vergadering heeft plaatsgevonden, terugkoppeling van de expertgroep aan Harold vindt deze week plaats, een van de leden is deze week op bezoek bij potentiële buitenlandse herplaatsingslocatie

· Harold heeft met Nick de Snoo op 15-02 laatste hekken geplaatst van de vangkraal

· SBB-weekbericht over week 6 is ontvangen op 13-02

· PO-notitie met besluit op bezwaar staat uiterlijk 25-02 op PO NLG (daarna op 05-03 in GS)



2. N2000/moerasreset (Jacco):

· WOB-verzoek over voortoetsen is nog onderhanden

· WENR, UVA en RUG komen rond zomer met onderzoeksvoorstel voor 2/3 aio’s

· SBB doet op dit moment voorbereidingen voor uitvoering maatregelen in grazige deel (vernatting, vispassages, etc.)



3. Managementplan 2019 – 202x, met o.a. bijvoeren, beschutting (Janine):

· Toezegging gedaan in commissie Duurzaamheid van Harold om een notitie op te stellen om vorige (ICMO2) en huidige (BCS) methodieken toe te lichten en te vergelijken, geen deadline benoemd

· SBB-brief over conditie van grote grazers staat op PO van 18-02

· Memo met uitgangspunten voor managementplan is doorgeschoven naar BO van 28-02

· SBB-vergunning voor planten van struweel en bomen is nog niet rond



4. Onderzoeken/anticonceptie:

· Universiteit Utrecht heeft 13-02 gemeld dat ze de laatste hand leggen aan voorstel voor literatuuronderzoek naar mogelijkheden van anticonceptie voor grote grazers

· Volgende stap is beleggen van overleg (SBB, LNV, provincie, …) om voorstel te bespreken





Juridisch



5. Juridische procedures (Daniël met Tanja/Anita):

· Nu onderhanden: besluit op bezwaar opdracht afschot, uiterste datum 12-03, besluit in GS op 05-03 (Tanja)

· SBB voegt procedures toe aan overzicht van provincie, contact geweest met Kees Lever en Marjolijn van Egmond (Mark)





Communicatie



6. Communicatie:

· Remmert en Janou zijn gestart voor Oostvaardersplassen/NPNL

· Communicatiekalender is afgelopen vrijdag toegestuurd door Joke Bijl





Financiën

7. Financiën:

· 18-02: notitie financiën staat op agenda van PO

· 21-02: gesprek van Harold en John met DG Osinga van LNV, onderwerp van gesprek onder meer LNV-bijdrage aan beleidskader en algemene stand van zaken

· 21-02: financiële kerngroep





Planning



8. Lange termijn planning 2019 en verder:

· Teun heeft bijdragen van eenieder samengevoegd en in een tijdslijn gezet, zijn onderwerp van gesprek tijdens projectgroep
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· Toezegging gedaan in commissie Duurzaamheid van Harold om een notitie op te stellen om vorige (ICMO2) en huidige (BCS) methodieken toe te lichten en te vergelijken, geen deadline benoemd

· SBB-brief over conditie van grote grazers staat op PO van 18-02

· Memo met uitgangspunten voor managementplan is doorgeschoven naar BO van 28-02

· SBB-vergunning voor planten van struweel en bomen is nog niet rond



4. Onderzoeken/anticonceptie:

· Universiteit Utrecht heeft 13-02 gemeld dat ze de laatste hand leggen aan voorstel voor literatuuronderzoek naar mogelijkheden van anticonceptie voor grote grazers

· Volgende stap is beleggen van overleg (SBB, LNV, provincie, …) om voorstel te bespreken





Juridisch



5. Juridische procedures (Daniël met Tanja/Anita):

· Nu onderhanden: besluit op bezwaar opdracht afschot, uiterste datum 12-03, besluit in GS op 05-03 (Tanja)

· SBB voegt procedures toe aan overzicht van provincie, contact geweest met Kees Lever en Marjolijn van Egmond (Mark)





Communicatie



6. Communicatie:

· Remmert en Janou zijn gestart voor Oostvaardersplassen/NPNL

· Communicatiekalender is afgelopen vrijdag toegestuurd door Joke Bijl





Financiën

7. Financiën:

· 18-02: notitie financiën staat op agenda van PO

· 21-02: gesprek van Harold en John met DG Osinga van LNV, onderwerp van gesprek onder meer LNV-bijdrage aan beleidskader en algemene stand van zaken

· 21-02: financiële kerngroep





Planning



8. Lange termijn planning 2019 en verder:

· Teun heeft bijdragen van eenieder samengevoegd en in een tijdslijn gezet, zijn onderwerp van gesprek tijdens projectgroep




Communicatie Oostvaardersplassen

Tijdsplanning (versie vrijdag 15 februari 2019)

		Week

		Datum

		Onderwerp

		Instrument  

		Wie

		Opmerkingen

		Boodschap



		7

		11/2 – 17/2

		Commissie Duurzaamheid met o.a. OVP: evaluatie bijvoederen afgelopen winter

		Reminder

		

		13 februari 2019

		



		

		

		Werkbezoek statenleden commissie Duurzaamheid aan OVP

		Terreinbezoek

		Provincie / Staatsbosbeheer

		13 februari 2019

		N.B. er loopt een journalist van de Stentor met Harold mee, echter niet bij het werkbezoek



		

		

		De Oostvaardersplassen, wie kent ze niet?

		Lezing

		Hans-Erik

		14 februari 2019

		Voor IVN, KNNV en Vogelwacht in Delft, 19.30 – 22 uur



		

		

		Vangkraal gereed, laatste paal

		Event

		Provincie/

Staatsbosbeheer

		15 februari 2019

		Bestuurlijk moment: laatste werkzaamheden vangkraal paarden



		8

		18/2 – 24/2

		Zaak Bas M. over smaad en laster tegen directeur Staatsbosbeheer

		Reminder

		

		18 februari 2019, 10.50

		



		

		

		Zaak bedreiging door jongen

		Reminder

		

		20 februari 2019

		Rechtbank Lelystad



		9

		25/2 – 3/3

		2e schuursessie Staatsbosbeheer

		Event

		Hans-Erik/Titian

		2 maart 2019

		Locatie Buitencentrum, 15:30 – 20:00 uur



		10

		4/3 – 10/3

		Maandupdate

		Nieuwsbrief Staatsbosbeheer

		Gerard van Breemen

		4 of 5 maart 2019

		



		

		

		Civiele rechtszaak Stamina

		Reminder

		

		5 maart 2019, rechtbank Utrecht, middag

		



		11

		11/3 – 17/3

		Boomplantdag Trees for All

		Event

		Hans-Erik Kuypers

		13 maart, voor BAM, in Hollandse Hout Zuid

		



		12

		18/3-24/3

		

		

		

		

		



		13

		25/3-31/3

		

		

		

		

		



		14

		1-4-7/4

		3e schuursessie

		Event

		Hans-Erik/Titian

		6 april

		Locatie Buitencentrum, 15:30 – 20:00 uur



		15

		8/4-14/4

		

		

		

		

		



		16

		15/4-21/4

		

		

		

		

		



		17

		22/4-28/4

		

		

		

		

		



		18

		29/4-5/5

		

		

		

		

		



		19

		6/5-12/5

		World Migratory Birds Day (internationale trekvogeldag)

		Event

		Maud Verwer (NBC) en Sanna Grijm

		11 mei

		Activiteiten bij NBC de Oostvaarders (Almere) en Buitencentrum aan de Kitsweg



		

		

		4e en laatste schuursessie

		Event

		Hans-Erik/Titian

		11 mei

		Locatie Buitencentrum, 15:30 – 20:00 uur







PM: Duitse ARTE filmploeg uitnodigen bij persmomenten (actie Joke en Anne)


PM: Over de beoordeling van het Europees Diploma. Wij gaan hier voorlopig niet actief over communiceren vanwege de gecompliceerde situatie, dit item komt naar verwachting feb/mrt 2019. 

PM: blogs over eerste aanplant en reset grote grazers 

PM: herstellen drempel tussen oost en west gebeurt in 2019



Voortgangsbericht over de week van 11 februari 2019 
 
Agendapunten voor projectteam: toelichting op planning met mijlpalen (trekkers, zie door  
toegestuurde schema), terugkoppeling afhandeling burgervragen, aanwezigheid PS van 27-02 
 
 
PO/GS/PS/commissie 
 
PO: 
- 18-02: notitie over financiën ) 
- 18-02: conceptbrief voor SBB over dierconditie ( ) 
- 25-02: PO-notitie met besluit op bezwaar opdracht afschot edelherten ( ) 
- In voorbereiding: 

o Voorstel/statenmededeling klankbordgroep (maart, ) 
o Voorstel/statenmededeling monitoring (april, )) 

 
GS: 
- 05-03: besluit op bezwaar opdracht afschot edelherten (let op: kan leiden tot beroep en verzoek 

om voorlopige voorziening; besluit op bezwaar vergunning volgt eind maart) 
 
PS: 
- 27-02: laatste statenvergadering voor de verkiezingen (Oostvaardersplassen staan niet op 

agenda, kan wel aan de orde komen bij vragenhalfuurtje en moties vreemd aan de orde) 
 
Commissie Duurzaamheid: 
- n.t.b.: afdoening toezegging vergelijking tussen scoring conditiescore volgens ICMO-2 en BCS-

methodiek (nog op te pakken in samenspraak met SBB) 
 
NB:  
- 21-02: financiële kerngroep met Nick de Snoo (SBB) en  (LNV) ( ) 
- 28-02: volgend bestuurlijk overleg met Staatsbosbeheer (met opvolger ) ( ) 
 
 
Ons werkprogramma op hoofdlijnen 
 
1. Reset grote grazers ( ): 
- Expertgroep: is benoemd op 12-02, tweede vergadering heeft plaatsgevonden, terugkoppeling 

van de expertgroep aan  vindt deze week plaats, een van de leden is deze week op bezoek 
bij potentiële buitenlandse herplaatsingslocatie 

-  heeft met Nick de Snoo op 15-02 laatste hekken geplaatst van de vangkraal 
- SBB-weekbericht over week 6 is ontvangen op 13-02 
- PO-notitie met besluit op bezwaar staat uiterlijk 25-02 op PO NLG (daarna op 05-03 in GS) 
 
2. N2000/moerasreset ( ): 
- WOB-verzoek over voortoetsen is nog onderhanden 
- WENR, UVA en RUG komen rond zomer met onderzoeksvoorstel voor 2/3 aio’s 
- SBB doet op dit moment voorbereidingen voor uitvoering maatregelen in grazige deel 

(vernatting, vispassages, etc.) 
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3. Managementplan 2019 – 202x, met o.a. bijvoeren, beschutting ( ): 
- Toezegging gedaan in commissie Duurzaamheid van  om een notitie op te stellen om 

vorige (ICMO2) en huidige (BCS) methodieken toe te lichten en te vergelijken, geen deadline 
benoemd 

- SBB-brief over conditie van grote grazers staat op PO van 18-02 
- Memo met uitgangspunten voor managementplan is doorgeschoven naar BO van 28-02 
- SBB-vergunning voor planten van struweel en bomen is nog niet rond 
 
4. Onderzoeken/anticonceptie: 
- Universiteit Utrecht heeft 13-02 gemeld dat ze de laatste hand leggen aan voorstel voor 

literatuuronderzoek naar mogelijkheden van anticonceptie voor grote grazers 
- Volgende stap is beleggen van overleg (SBB, LNV, provincie, …) om voorstel te bespreken 
 
 
Juridisch 
 
5. Juridische procedures (  met ): 
- Nu onderhanden: besluit op bezwaar opdracht afschot, uiterste datum 12-03, besluit in GS op 

05-03 ( ) 
- SBB voegt procedures toe aan overzicht van provincie, contact geweest met  en 

 ( ) 
 
 
Communicatie 
 
6. Communicatie: 
-  en zijn gestart voor Oostvaardersplassen/NPNL 
- Communicatiekalender is afgelopen vrijdag toegestuurd door  
 
 
Financiën 
7. Financiën: 
- 18-02: notitie financiën staat op agenda van PO 
- 21-02: gesprek van  en  met  van LNV, onderwerp van gesprek onder meer 

LNV-bijdrage aan beleidskader en algemene stand van zaken 
- 21-02: financiële kerngroep 
 
 
Planning 
 
8. Lange termijn planning 2019 en verder: 
- Teun heeft bijdragen van eenieder samengevoegd en in een tijdslijn gezet, zijn onderwerp van 

gesprek tijdens projectgroep 
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Communicatie Oostvaardersplassen 

Tijdsplanning (versie vrijdag 15 februari 2019) 

Week Datum Onderwerp Instrument   Wie Opmerkingen Boodschap 
7 11/2 – 17/2 Commissie Duurzaamheid met o.a. 

OVP: evaluatie bijvoederen 
afgelopen winter 

Reminder  13 februari 2019  

  Werkbezoek statenleden 
commissie Duurzaamheid aan OVP 

Terreinbezoek Provincie / 
Staatsbosbeheer 

13 februari 2019 N.B. er loopt een journalist van de Stentor met 
Harold mee, echter niet bij het werkbezoek 

  De Oostvaardersplassen, wie kent 
ze niet? 

Lezing  14 februari 2019 Voor IVN, KNNV en Vogelwacht in Delft, 19.30 – 
22 uur 

  Vangkraal gereed, laatste paal Event Provincie/ 
Staatsbosbeheer 

15 februari 2019 Bestuurlijk moment: laatste werkzaamheden 
vangkraal paarden 

8 18/2 – 24/2 Zaak  over smaad en laster 
tegen directeur Staatsbosbeheer 

Reminder  18 februari 2019, 10.50  

  Zaak bedreiging door jongen Reminder  20 februari 2019 Rechtbank Lelystad 
9 25/2 – 3/3 2e schuursessie Staatsbosbeheer Event  2 maart 2019 Locatie Buitencentrum, 15:30 – 20:00 uur 
10 4/3 – 10/3 Maandupdate Nieuwsbrief 

Staatsbosbeheer 
 4 of 5 maart 2019  

  Civiele rechtszaak Stamina Reminder  5 maart 2019, rechtbank Utrecht, middag  
11 11/3 – 17/3 Boomplantdag Trees for All Event  13 maart, voor BAM, in Hollandse Hout Zuid  
12 18/3-24/3      
13 25/3-31/3      
14 1-4-7/4 3e schuursessie Event  6 april Locatie Buitencentrum, 15:30 – 20:00 uur 
15 8/4-14/4      
16 15/4-21/4      
17 22/4-28/4      
18 29/4-5/5      
19 6/5-12/5 World Migratory Birds Day 

(internationale trekvogeldag) 
Event  

 
11 mei Activiteiten bij NBC de Oostvaarders (Almere) en 

Buitencentrum aan de Kitsweg 
  4e en laatste schuursessie Event  11 mei Locatie Buitencentrum, 15:30 – 20:00 uur 

 

PM: Duitse ARTE filmploeg uitnodigen bij persmomenten (actie  en ) 
 
PM: Over de beoordeling van het Europees Diploma. Wij gaan hier voorlopig niet actief over communiceren vanwege de gecompliceerde situatie, dit item komt naar verwachting feb/mrt 2019.  

PM: blogs over eerste aanplant en reset grote grazers  

PM: herstellen drempel tussen oost en west gebeurt in 2019 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Overleg DG Osinga en provincie Flevoland
Datum: maandag 25 maart 2019 09:43:43

Dag ,
Vooralsnog wel. We hebben intern nog een voorbereidingsoverleg op donderdag a.s. Ik had  aangegeven dat
– mochten daar nog aanvullende punten uit komen – we jullie dat laten weten.
Groet,

Van:  
Verzonden: maandag 25 maart 2019 09:09
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Overleg DG  en provincie Flevoland
Urgentie: Hoog
Goedemorgen ,
Volgende week vrijdag 5 april vindt het eerder uitgestelde overleg tussen DG  en gedeputeerde Hofstra en 

 plaats.
Mag ik er vanuit gaan dat de agenda van jullie ongewijzigd is of zijn er aanvullende agendapunten?
Ik hoor graag van je,
Met vriendelijke groet 
06

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Vraag over hoger beroep
Datum: maandag 7 oktober 2019 10:48:15

Dag ,
Excuus voor de vertraging, heb wat achterstand met de email. De stichting heeft indertijd het hoger beroep niet
laten doorgaan. De landsadvocaat heeft aangeboden namens LNV, provincie en SBB om een ambtelijk gesprek
te organiseren en heeft – als ik het goed heb – ook gevraagd om een datumvoorstel. Daar is naar mijn weten
nooit een reactie op gekomen. @ , heb jij hier nog nadere informatie over voorhanden en kun je die naar

 sturen of even contact met  hebben?
Groet,

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 30 september 2019 12:31
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: Vraag over hoger beroep
Beste ,

 heeft contact opgenomen met onze minister en eist een gesprek met de minister zelf. Wij
hebben al eerder een gesprek op ambtelijk niveau aangeboden en zullen dat aanbod herhalen.
Ik ben nu bezig met een nota voor de minister om dit te onderbouwen. Ik kwam bij het zoeken in het archief een mail
tegen dat de Stichting Cynthia en Annemieke een hoger beroep hadden aangespannen tegen de staat, de provincie en
SBB. Dat zou in juni dienen, maar ik heb er daarna geen informatie meer over gevonden. Weet jij wat hiermee is
gebeurd? Is dit hoger beroep ingetrokken of uitgesteld? (of misschien komen te vervallen omdat de stichting niet meer
bestaat?).
Groetjes,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
E: @minlnv.nl
M: 06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Even bijpraten nav nieuws Oostvaardersplassen?
Datum: woensdag 13 november 2019 11:28:58

Dag ,
Goed om elkaar te spreken. Dat kan morgen voor 10.00 uur. Zullen we om 9.30 afspreken? We zitten vanaf
10.00 uur om tafel met de landsadvocaat om ons te beraden op de volgende stappen. Voor wat betreft de
laatste alinea: gisteren waren de heren  en  aanwezig in de rechtszaal als getuigen-deskundigen namens
de genoemde partijen die onder ede zijn gehoord.
Groet,

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 11:23
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
Onderwerp: Even bijpraten nav nieuws Oostvaardersplassen?
Beste  en ,
Ik las gisteravond de nieuwsberichten over de uitspraak van rechter over het afschot van de edelherten.
Ik ben wel benieuwd wat de uitspraak voor jullie betekent en wat de vervolgacties zijn. Het lijkt me typisch een
onderwerp waarover ook in de tweede kamer vragen gesteld kunnen worden, dus goed om hier nauw contact over te
houden.
Ik ben morgen bij het symposium over windenergie en natuurwetgeving bij de Provincie Flevoland. Kunnen we dan
misschien voorafgaand (voor 10 uur) of even tussendoor bijpraten of anders eventueel vrijdag (tussen 9:00 en 13:00).
Verder vroeg ik me af of jullie ook het rapport hebben waarover wordt gesproken: “het uitgebreide rapport van een
bioloog die al lang bij het natuurgebied betrokken is en door de stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life is
ingeschakeld”. Daar ben ik ook wel in geinteresseerd.
Groetjes,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
E: @minlnv.nl
M: 06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
Datum: dinsdag 21 april 2020 08:34:40

Beste ,
Vorige week heeft een van de politieke partijen aangekondigd mogelijke een motie in te gaan dienen over het
uitnemen van de Heckrunderen uit de Oostvaarderplassen. Deze motie – als hij wordt ingediend – kan
morgenmiddag/avond aan de orde zijn in de vergadering van Provinciale Staten. We zijn bezig om bouwstenen
te verzamelen voor een reactie van het college op deze motie. Een van de aspecten is de vraag of naar
nationale en Europese wetgeving het is toegestaan om (levende) Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen te
halen (afgeschoten mogen ze naar de destructie). De Heckrunderen zijn niet gechipt, maar ook als ze wel
gechipt worden, kunnen er wellicht belemmeringen zijn om ze levend uit het gebied te halen, omdat hun
afstamming niet bekend is. Als het lukt, is een reactie van jullie plezierig.
Groet,

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Statenvragen Heckrunderen
Datum: woensdag 20 mei 2020 11:55:21

Beste ,
Veel dank voor de snelheid waarmee jullie hebben kunnen reageren. We spreken elkaar vanmiddag.
Groet,

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 10:24
Aan: @flevoland.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Statenvragen Heckrunderen
Beste ,
Hieronder onze reactie op de vragen 1 t/m 3, met dank aan . Ik heb ook 
van de NVWA gevraagd om mee te kijken, hij gaf aan dat dezelfde set vragen ook via jouw
collega ( ) bij hen was binnengekomen.
In ieder geval gaf hij aan dat zij wel mogelijkheden zien om runderen af te voeren uit het
gebied, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Over die voorwaarden zou je het beste
rechtstreeks contact kunnen nemen met . Je zou dit kunnen noemen in het antwoord op
vraag 3 of 4 en in dat geval is de vraag om juridische stappen niet meer relevant.
We spreken elkaar vanmiddag verder!
Groetjes,

1. Kunt u ons meer informatie geven over de achtergrond van deze regels?
De regelgeving bepaald niet dat alleen dieren met een stamboom verplaatst mogen worden.
Alleen dieren die volgens de Regeling identificatie en registratie van dieren zijn geïdentificeerd
(=gemerkt) en geregistreerd (=gemeld) mogen worden verplaatst. In het kort betekent dit dat
de betreffende runderen oormerken moeten hebben en dat de gegevens van deze runderen in
het I&R-register zijn geregistreerd. De gegevens bevatten informatie over de dierkenmerken
(geboortedatum, geslacht, haarkleur en het oornummer van het moederdier) en gegevens over
de herkomst van de betreffende dieren (geboortebedrijf en alle bedrijven waar de dieren zijn
geweest).
De basis voor deze regels is vastgelegd in de Europese verordening (Verordening EU
1760/2000). Deze verordening is onder andere gebaseerd op diergezondheidsdoelstellingen.
2. Indien deze regels dateren uit de tijd van de ‘gekke koeien’ ziekte (BSE), is het college ervan
op de hoogte dat er sinds 2011 in Nederland geen gevallen meer geweest zijn van BSE en dat
volgens het Nationale Referentie LAB (veterinair patholoog dhr Lucien van Keulen) van
Wageningen Research runderen alleen met BSE besmet kunnen raken door het eten van
krachtvoer met diermeel van door met BSE besmette kadavers?
De I&R regels zijn niet uitsluitend gebaseerd op BSE. De Europese verordening ziet toe op
algehele diergezondheid en draagt ook bij aan volksgezondheid en voedselveiligheid. In het
kader van deze doelstellingen is het van belang dat alle dieren geïdentificeerd en te allen tijde
getraceerd kunnen worden.
3. Is het college het met GroenLinks eens dat gezien het onder 2 genoemde en het feit dat de
runderen in de Oostvaardersplassen niet met krachtvoer bijgevoerd worden, deze regels niet
van toepassing zouden moeten zijn?
Ik zou zeggen: aangezien het niet juist is om te veronderstellen dat de I&R regelgeving alleen
naar aanleiding van BSE is ingesteld is het niet juist om te stellen dat de I&R regels niet van
toepassing zouden moeten zijn.
4. Is het college bereid juridische stappen te ondernemen tegen deze regelgeving, zodat
eventuele verplaatsing van een (deel van) de heckrunderen in de toekomst mogelijk wordt en
de dieren bij eventuele afschot niet naar het destructiebedrijf hoeven te worden gebracht?
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 07:54
Aan: @minlnv.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Statenvragen Heckrunderen
Beste ,
Er zijn statenvragen gesteld over de Heckrunderen, waarvan wij inschatten dat de kennis voor
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de beantwoording bij jullie aanwezig is. Volgende week woensdag is een PS-vergadering waarin
dit onderwerp aan de orde komt. Hebben jullie gelegenheid om op de vragen 1 en 2 te reageren
en wellicht op vraag 3? Bij voorkeur deze week en schriftelijk.
Vragen
In de beantwoording van vragen die gesteld zijn tijdens de oordeelsvormende sessie van 6 mei
jl. over anticonceptie voor de grote grazers in de OVP, gaf de gedeputeerde dhr  aan
dat uitplaatsing van (een deel van) de Heckrunderen niet mogelijk is vanwege regelgeving, die
bepaalt dat alleen dieren die een stamboom hebben, mogen worden verplaatst. Aangezien de
runderen in de OVP in het wild leven is dit niet mogelijk.
1. Kunt u ons meer informatie geven over de achtergrond van deze regels?
2. Indien deze regels dateren uit de tijd van de ‘gekke koeien’ ziekte (BSE), is het college ervan
op de hoogte dat er sinds 2011 in Nederland geen gevallen meer geweest zijn van BSE en dat
volgens het Nationale Referentie LAB (veterinair patholoog dhr Lucien van Keulen) van
Wageningen Research runderen alleen met BSE besmet kunnen raken door het eten van
krachtvoer met diermeel van door met BSE besmette kadavers?
3. Is het college het met GroenLinks eens dat gezien het onder 2 genoemde en het feit dat de
runderen in de Oostvaardersplassen niet met krachtvoer bijgevoerd worden, deze regels niet
van toepassing zouden moeten zijn?
4. Is het college bereid juridische stappen te ondernemen tegen deze regelgeving, zodat
eventuele verplaatsing van een (deel van) de heckrunderen in de toekomst mogelijk wordt en
de dieren bij eventuele afschot niet naar het destructiebedrijf hoeven te worden gebracht?
Groet, 
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Onderwerp: mededeling over verplaatsen heckrunderen uit OVP
Datum: dinsdag 1 december 2020 11:40:14
Bijlagen: image001.png

Dag ,
Eerder is er contact geweest over de regelgeving rond de heckrunderen in de Oostvaardersplassen.
Voortkomend uit de Europese verordening is hier strakke nationale regelgeving van toepassing. Inmiddels is er
door de Gedeputeerde toegezegd om met een korte mededeling te komen waarin we nader ingaan op de
regelgeving en de betekenis daarvan voor de Heckrunderen in de OVP.
De regelgeving is op zich duidelijk. Maar waar voor mij vervolgens nog een zwart gat bestaat, is welke stappen
je zou moeten zetten om op termijn wel aan de gestelde criteria te voldoen. (Even los of dat praktisch ook
uitvoerbaar is, dat is weer ander vraagstuk). Ik hoop dat jij mij kan helpen dat inzichtelijk te maken (mogelijk via
de NVWA) en kan aangeven wat je daar aan stappen zou moeten dooorlopen en/of moet nemen!
Morgenmiddag spreken we elkaar, mogelijk zie je kans ter voorbereiding al even hier naar te kijken. Kunnen het
morgen dan verder bespreken.
Hartelijke groet en dank,

Regelgeving/ regeling I&R/Europese verordening
De regelgeving bepaalt niet dat alleen dieren met een stamboom verplaatst mogen worden. Alleen dieren die
volgens de Regeling identificatie en registratie van dieren zijn geïdentificeerd (=gemerkt) en geregistreerd
(=gemeld) mogen worden verplaatst.
Dit betekend voor de heckrunderen in de Oostvaardersplassen:

Dat de dieren een oormerk moeten hebben;

Dat de gegevens van de dieren in de OVP in het I&R-register zijn geregistreerd;

Dat de gegevens daarbij informatie bevatten over de dierkenmerken (geboortedatum, geslacht,

haarkleur en het oornummer van het moederdier) en gegevens over de herkomst van de betreffende

dieren (geboortebedrijf en alle bedrijven waar de dieren zijn geweest).
De basis voor deze regels zijn oorsprong vindt in de Europese verordening (Verordening EU 1760/2000). Deze
verordening is onder andere gebaseerd op diergezondheidsdoelstellingen.
Betekenis regelgeving voor de situatie OVP
De heckrunderen in de OVP hebben geen oormerk. De dieren mogen daardoor niet levens uit het gebied
vervoerd worden. Om te voldoen aan de gestelde regelgeving betekent dit dat je daarvoor de volgende stappen
zou moeten zetten om de heckrunderen in de OVP geregistreerd te krijgen.
…………
Praktische uitvoerbaarheid

Dit ook nog afstemmen met Staatsbosbeheer
Dank en groet,

|  | Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland | Postbus 55 | 8000 AB Lelystad| www.flevoland.nl

@flevoland |06-

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Kamervragen OVP
Datum: maandag 10 mei 2021 09:58:40
Bijlagen: image001.png

DOMUS-21125515-v5-
Beantwoording_schriftelijke_vragen_van_het_lid_Vestering_(PvdD)_over_het_onrechtmatig_doden_van_konikpaarden_en_heckrunderen_in_de_Oostvaardersp.docx

Dag ,
Heb de laatste versie ook nog even door mijn collega laten lezen. Hij heeft enog een suggestie aangebracht.
Hartelijke groet,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 08:53
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen OVP
Hoi ,
Bijgaand met een kleine aanvulling. Verder prima zo lijkt mij.
Gr.

 | Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland | Postbus 55 | 8000 AB Lelystad| www.flevoland.nl
D @flevoland |06-

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 08:15
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Kamervragen OVP
Dag ,
Zou jij ook nog een keer willen meelezen met de beantwoording van de vragen aan minister LNV?
Hartelijk dank ,

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 15:45
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: Kamervragen OVP
Ha ,
Hierbij de laatste versie die nu bij ons de lijn in is.  van Staatsbosbeheer heeft veel input geleverd en ook onze eigen juristen hebben ernaar
gekeken.
Ik hou je op de hoogte van de voortgang.
Groetjes,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
E: @minlnv.nl
M: 06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906

1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd hebben dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.



De heckrunderen en konikpaarden zijn niet onrechtmatig gedood. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Het is niet mijn rol om alle procedures waarbij provincies betrokken zijn te volgen. Gedeputeerde Staten leggen primair verantwoording af aan Provinciale Staten van de betrokken provincie. 



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

Zoals ik in het antwoord op vraag 3 heb aangegeven is het niet mijn rol om alle procedures in de provincies te volgen. Ik ga er van uit dat de provincies zorgvuldig werken. Ik constateer dat in alle gevallen die de Oostvaardersplassen betreffen het populatiebeheer van de grote grazers stil is gelegd op het moment dat daarom werd verzocht door de Omgevingsdienst t.a.v. een een handhavingsverzoek of de rechtbank t.a.v. een voorlopige voorziening. binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het geven van een vrijstelling danwel het verstrekken van een ontheffing of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen en de biodiversiteit te vergroten.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies over het algemeen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om wettelijke taken voor de uitoefening waarvan Gedeputeerde Staten een eigen verantwoordelijkheid dragen en waarover zij primair verantwoording afleggen aan Provinciale Staten. Tegen de beslissingen van Gedeputeerde Staten staat beroep open bij de bestuursrechter. Het Rijk heeft niet de rol stelselmatig individuele provinciale besluiten te controleren.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen en opdrachten tot populatiebeheer in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen en opdrachten toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor de edelherten is een ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood. In deze ontheffing is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of ziek dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie en omdat er een concreet zicht op legalisatie was. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper. De situatie is daarmee gelegaliseerd. 



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906

1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd hebben dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.



De heckrunderen en konikpaarden zijn niet onrechtmatig gedood. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Het is niet mijn rol om alle procedures waarbij provincies betrokken zijn te volgen. Gedeputeerde Staten leggen primair verantwoording af aan Provinciale Staten van de betrokken provincie. 



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

Zoals ik in het antwoord op vraag 3 heb aangegeven is het niet mijn rol om alle procedures in de provincies te volgen. Ik ga er van uit dat de provincies zorgvuldig werken. Ik constateer dat in alle gevallen die de Oostvaardersplassen betreffen het populatiebeheer van de grote grazers stil is gelegd op het moment dat daarom werd verzocht door de Omgevingsdienst t.a.v. een een handhavingsverzoek of de rechtbank t.a.v. een voorlopige voorziening. binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het geven van een vrijstelling danwel het verstrekken van een ontheffing of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen en de biodiversiteit te vergroten.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies over het algemeen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om wettelijke taken voor de uitoefening waarvan Gedeputeerde Staten een eigen verantwoordelijkheid dragen en waarover zij primair verantwoording afleggen aan Provinciale Staten. Tegen de beslissingen van Gedeputeerde Staten staat beroep open bij de bestuursrechter. Het Rijk heeft niet de rol stelselmatig individuele provinciale besluiten te controleren.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen en opdrachten tot populatiebeheer in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen en opdrachten toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor de edelherten is een ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood. In deze ontheffing is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of ziek dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie en omdat er een concreet zicht op legalisatie was. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper. De situatie is daarmee gelegaliseerd. 



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp: RE: dioxinen die zijn aangetroffen in het vlees en vet van oerrunderen die in de uiterwaarden grazen
Datum: maandag 2 november 2020 20:03:45

Dag allen,
Er resteert eigen maar een mogelijkheid om dit te bespreken en dat is a.s. woensdag 10:30 – 12:00 uur. Dan kunnen in
elk geval de inhoudelijk deskundigen  en , maar zijn  en  helaas verhinderd.
Ik stuur morgen een Webex-uitnodiging.
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 16:44
Aan: ' @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minvws.nl>; '
@nvwa.nl>; ' @nvwa.nl' @nvwa.nl>;

' @wur.nl>; 
@rws.nl>; @rws.nl>

Onderwerp: dioxinen die zijn aangetroffen in het vlees en vet van oerrunderen die in de
uiterwaarden grazen
Dag allen,
We zijn al een tijdje bezig met de beantwoording van 2 sets Kamervragen over de dioxinen die zijn aangetroffen in het
vlees en vet van oerrunderen die in de uiterwaarden hebben gegraasd. Vraag is o.a. of deze oerrunderen de dioxinen
hebben opgenomen doordat bij overstroming uiterwaarden zwevend uit het rivierwater op de gras in de uiterwaarden is
achtergebleven. Door tussenkomst van  en  zijn er gegevens uitgewisseld tussen de
WUR,  (dioxinen aangetroffen in vlees en vet) en Rijkswaterstaat, , (dioxinen in zwevend
stof in rivierwater).  heeft een vergelijking gemaakt en kan de uitkomsten van zijn analyse volgende week
presenteren. Lijkt mij voor een adequate beantwoording van de vragen, en de afstemming daarvan tussen LNV – VWS –
IenW, van belang dat wij volgende week een overleg (door middel van Webex) inplannen zodat  zijn analyse kan
toelichten om tot gelijke beelden te komen.
Graag hoor ik of jullie hier voor in zijn, waarbij ik gelijk een aantal mogelijkheden voorleg:
· Dinsdag 3 november: 9:00 - 10:30 uur;
· Dinsdag 3 november: 10:30 – 12:00 uur;
· Woensdag 4 november: 10:30 – 12:00 uur;
· Donderdag 5 november: 9:30 – 11:00 uur;
· Donderdag 5 november: 11:00 – 12:30 uur.
Mochten het wenselijk zijn dat er nog andere collega’s aansluiten, dan hoor ik dat graag!
Bij voorbaat dank voor jullie reactie en groet,

IenW, DGWB, 06 – 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Aan:

Onderwerp: RE: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden hebben gegraasd
Datum: woensdag 11 november 2020 11:38:06

Beste collega’s,
Tijdens het overleg werd gemeld dat

er meer data zijn van runderen van Free Nature m.b.t. dieren die niet langs rivieren staan.

er uitslagen zijn van dioxines en dl-PCB’s in grond rond Loevestein (opdracht van de gemeente?)
Tijdens een bezoek aan Free Nature enkele maanden terug hebben we een aantal uitslagen gehad van dieren
uit andere gebieden maar mogelijk is er inmiddels meer. NVWA zal dat navragen. Het zou mooi zijn om ook de
uitslagen te zien van de bodemmonsters. Is dat mogelijk. Ik vraag dat ook omdat we zeer binnenkort gaan
starten met het onderzoek voor NVWA-BuRO.
Dr 

Wageningen Food Safety Research, Wageningen UR
Akkermaalsbos 2
Wageningen
+31 (0)
Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de
NVWA een nieuw instituut: Wageningen Food Safety Research (part of Wageningen University &
Research)

From: @minienw.nl> 
Sent: woensdag 4 november 2020 12:53
To: ' @minlnv.nl>; '

@minlnv.nl>; @minvws.nl>; 
@nvwa.nl>; ' @nvwa.nl' @nvwa.nl>;
@wur.nl>; 

@rws.nl>; @rws.nl>; '
@minlnv.nl>; @rws.nl>;

@minvws.nl>; '
@minlnv.nl>

Subject: RE: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
Dag allen,
Bij deze de presentatie van 
Groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 09:48
Aan: 

@nvwa.nl';

Onderwerp: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
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-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode): 
Wachtwoord voor vergadering: 

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+31 ## Netherlands Toll 
+1- ## United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
+31  Netherlands Toll 
+1-6  United States Toll 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies @rijksvideo.webex.com 
U kunt ook  kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies .rijksvideo@lync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Tijd: woensdag 4 november 2020 10:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Webex
Dag allen,
Bij deze de uitnodiging voor de bijeenkomst morgen.
Agenda:

1. Opening door en vaststellen agenda

2. Kennismaking

3. Toelichting analyse met presentatie door aangevuld met inbreng van

4. Vervolgafspraken
Groet,
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijksvideo.webex.com%2Frijksvideo%2Fj.php%3FMTID%3Dm1b4783d6f93eef0b397a8b4121e40435&data=04%7C01%7C%7C07f1d2de18064800022808d880b82778%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637400875718761550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MRuVYoY%2FdHXcDcyOK8zVKD%2B%2FdlWRlDIxqF68bN0jE7s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijksvideo.webex.com%2Frijksvideo%2Fglobalcallin.php%3FMTID%3Dm4707e7da1d8ab27f704cf0b1e19f3e02&data=04%7C01%7C%7C07f1d2de18064800022808d880b82778%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637400875718761550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BtvZvyKqOeXXOSzkIvqvqGdQGHzNOU%2ByUhAYvJHsAoc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijksvideo.webex.com%2Frijksvideo%2Fj.php%3FMTID%3Dm916a79e31afb508497ca8cc374b8233a&data=04%7C01%7C%7C07f1d2de18064800022808d880b82778%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637400875718771503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZtOgmSnWU%2FBLwS8MGLJItZ0udjQ8jgdvFlaPdJLXdd4%3D&reserved=0


Van:
Aan:

Onderwerp: RE: Aandacht in de pers
Datum: woensdag 18 november 2020 14:19:59

Ik heb al even contact gehad met  van RWS en BuRO. We zeggen nog niets over het project dat net
is opgestart maar waarvoor nog geen metingen zijn gedaan. Dat is in opdracht van NVWA-BuRO en het is aan
hun om erover te communiceren. Ik zou wel willen ingaan op eventuele algemene vragen over dioxines en of
het de verwachting is dat er effecten bij dieren optreden bij deze gehaltes. Ook SBB stuurt eventuele
persvragen hierover door naar mij. Mag uiteraard ook iemand anders zijn. Ik heb daar eerder wel iets over
gezegd tegen de Gelderlander, nl dat ik bij deze gehaltes geen effecten verwacht. En ook dat de aangetroffen
gehaltes niet wijzen op een zware besmetting van de grond maar dat er niet veel nodig is voor verhoogde
gehaltes in dieren die daar het hele jaar grazen.

From: @rws.nl> 
Sent: woensdag 18 november 2020 12:49
To: @wur.nl>; 

@minienw.nl>; @minlnv.nl>; '
@minlnv.nl>; 

@minvws.nl>; @nvwa.nl>;
@nvwa.nl' < @nvwa.nl>; @rws.nl>; 

 @minlnv.nl>; 
@rws.nl>; @minvws.nl>; 

@minlnv.nl>; 
@rws.nl>; @minienw.nl>

Subject: RE: Aandacht in de pers

Onderstaande lijkt me niet in lijn met de conclusies uit het overleg, nl. er zijn nog helemaal geen conclusies te trekken.
Lijkt me dat we wel een gemeenschappelijke woordvoeringslijn moeten voeren, ook irt de beantwoording van de
kamervragen.
Groet, 

Van: @wur.nl> 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 12:10
Aan: @minienw.nl>; 

@minlnv.nl>; '
@minlnv.nl>; @minvws.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl' @nvwa.nl>;
@rws.nl>; 

@rws.nl>; ' @minlnv.nl>;
@rws.nl>; 

@minvws.nl>; 
@minlnv.nl>

Onderwerp: Aandacht in de pers
Beste collega’s,
Ben gisteren gebeld door Nieuwsuur die overwegen om hieraan een uitzending te gaan wijden. Ik hoor nog of
ze dat gaan doen. Ik begreep dat ook SBB al benaderd is. Die zouden voor een aantal zaken willen terugvallen
op mij. Ze vroegen ook hoe het zit met andere dieren van boeren; heb gezegd dat er tot dusver vanuit de
reguliere monitoring geen aanwijzingen zijn dat dit een meer generiek probleem is. En dat die dieren mogelijk
niet het hele jaar in de uiterwaarden staan.
Vanochtend gebeld door een krant uit Gouda die een artikel gaat publiceren hierover.
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-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode): 
Wachtwoord voor vergadering: 

From: @minienw.nl> 
Sent: woensdag 4 november 2020 12:53
To: ' @minlnv.nl>; '

@minlnv.nl>; @minvws.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl' @nvwa.nl>;
@wur.nl>; 

@rws.nl>; @rws.nl>; 
@minlnv.nl>; @rws.nl>;

@minvws.nl>; 
@minlnv.nl>

Subject: RE: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
Dag allen,
Bij deze de presentatie van .
Groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 09:48
Aan: 

@nvwa.nl';
'

Onderwerp: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
Tijd: woensdag 4 november 2020 10:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Webex
Dag allen,
Bij deze de uitnodiging voor de bijeenkomst morgen.
Agenda:

1. Opening door  en vaststellen agenda

2. Kennismaking

3. Toelichting analyse met presentatie door  aangevuld met inbreng van 

4. Vervolgafspraken
Groet,
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Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte



Van:
Aan: @freenature.nl"
Onderwerp: Oostvaardersplassen Konikpaarden / transport
Datum: vrijdag 9 november 2018 12:25:09
Bijlagen: image001.jpg

Beste ,
Zoals zojuist telefonisch besproken hierbij mijn gegevens.
Graag ontvang ik zoals besproken informatie over de transporten van Konikpaarden die de
afgelopen jaren uitgevoerd zijn, met name die over lange afstanden ( > 8 uur reistijd) van Free
Nature en/of ARK. Ik weet dat er een aantal transporten geweest zijn die zelfs > 24 uur waren;
wat overigens ook in de (mogelijk) beoogde transporten vanuit de Oostvaardersplassen ook aan
de orde is.
Indien mogelijk graag gedocumenteerd welke protocol(len) jullie hanteren:

- Welke eisen zijn gesteld aan transportmiddelen
- Welke eisen zijn gesteld aan transporteur / chauffeur
- Welke eisen zijn gesteld aan routeplan (rij- & rust-tijden; welke (erkende?) halteplaatsen

worden aangedaan; wel of niet afladen), en zijn er GPS data beschikbaar van de reizen
- Welke eisen worden gesteld aan voeren / drenken onderweg en/of tijdens rusttijden.
- Welke wijze worden de dieren (in groepen / families / individueel ?) geladen in boxen
- Hebben jullie rapportages / evaluaties van hoe de transporten verlopen zijn: onderweg en

hoe de dieren aangekomen zijn (onrust, beschadigingen, dode dieren, etc. … ?)
Hoewel op grond van de huidige interpretatie de Konikpaarden vallen onder punt 2.3 van
Bijlage V van Verordening 1/2005, vraag ik dus informatie van hoe alle zaken geregeld zijn
waar verplichtingen en eisen voor gelden voor transporten van ‘gewone’ paarden conform de
Verordening.
Zoals gezegd, en geen nieuws uiteraard, liggen de beoogde transporten onder publicitair en
politiek vergrootglas, dus ik moet e.e.a. ook bij de top in het ministerie en bij de minister zelf
goed onderbouwd voorleggen.
Nog even een vraag over het chippen: de paarden worden gechipt als ‘uit natuurgebied
afkomstig’, bij het chippen kan in het paspoort onder medische behandelingen éénmalig
aangegeven worden of het paard (ooit) wel of niet voor slacht bestemd mag worden.
Ik neem aan dat alle Konikpaarden bij het chippen uitgesloten worden voor bestemming als
slacht. Kan je dat bevestigen?
En verder vroeg ik me af: gaan jullie uit van alleen beoogde transporten over de weg? Is voor
verre bestemmingen vliegen ook een optie?
We bellen elkaar dinsdag aanstaande.
En daarvandaan kijken we verder.
met vriendelijke groet,

250-1280px-Logo-nvwa(3)

Dr.  
 Dierenwelzijn

..........................................................................................................................................
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Directie Keuren | Afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning | Team Levend Vee
Catharijnesingel 59| 3511 GG Utrecht | Postbus 43006 | 3540 AA Utrecht
..........................................................................................................................................
T 088 
M 06

@NVWA.NL
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djorair
Notitie
None ingesteld door djorair

djorair
Notitie
MigrationNone ingesteld door djorair

djorair
Notitie
Unmarked ingesteld door djorair



Van:
Aan:  ; " @gmail.com"; "

@freenature.nl;  );

Onderwerp: Afstemmingsoverleg konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: donderdag 21 maart 2019 12:17:55
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg
Certificate, PRDUV-46+1.0.4+Douane+Unie.pdf

Goedemorgen allen,
Vorige week is het transport van 29 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Spanje succesvol voorbereid
en uitgevoerd. Veel van jullie hebben daar een actieve rol bij gespeeld. Dank daarvoor!
Nu staat de volgende opgave voor de deur; het transport van circa 150 konikpaarden naar het Naliboksky
reserve in Wit-Rusland. De paarden zullen worden vervoerd onder de voorwaarden die opgenomen zijn in de
bilaterale afspraken tussen de Douane-Unie (waar Wit-Rusland onderdeel van is) en de EU voor het exporteren
van paarden, bestemd voor permanente export (voor deze afspraken verwijs ik naar de bijlage). De globale
planning is dat de paarden in mei 30 dagen in quarantaine gaan, transport in juni zal plaatsvinden waarna de
paarden ook in Wit-Rusland 30 dagen in quarantaine gaan (in afgesloten weides in de gebieden), vrij laten in de
twee geselecteerde grazige gebieden zal dan in juli plaatsvinden.
Ik wil graag op korte termijn met jullie in overleg hoe we de voorbereiding en het transport gaan organiseren.
Agendapunten zijn in ieder geval:
· Quarantaine. 30 dagen in quarantaine. Hoe, wie, wat, waar?
· Bloedafname. Bloedafname bij alle paarden is gevraagd door Wit-Rusland. Hoe is dit te organiseren? +

Verkennen mogelijkheden om met steekproeven te werken en hoe dit het beste afgestemd kan worden
met Wit-Rusland (als het überhaupt tot de mogelijkheden behoort).

· Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens quarantaine-periode. Ook nog bloed afnemen?
Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet quarantaine-periode verlengd worden bij geboorte
veulens?

· (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi op één dag? Of
transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de harems.

· Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-Rusland wil voor
twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start quarantaine-periode en
wanneer de paarden op transport gaan.

Graag hoor ik van jullie of jullie nog aanvullende agendapunten hebben. Stuur die dan alleen naar mij, dan
verzamel ik ze en stuur ze uiteindelijk naar de hele groep.
Ik wil in ieder geval bij het overleg hebben:
1.  (
2.  
3.  (FREE Nature)
4.  (NVWA)
5.  (NVWA)
6.  (LNV)
7.  
Optioneel (inschatting gemaakt dat onderstaande personen ook door anderen/op andere momenten kunnen
worden geïnformeerd over hetgeen besproken is):

Jullie ontvangen zo een verzoek van datumprikker.nl om je beschikbaarheid op te geven. Graag z.s.m. invullen
zodat we een datum kunnen prikken. Gezien de korte termijn sluit ik niet uit dat we op een datum uitkomen dat
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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 


Deze instructie geldt voor het exporteren van paarden, bestemd voor permanente export naar de landen 
van de Douane-Unie en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer naar de landen van 
de Douane-Unie, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die 


het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. 
Over de certificeringseisen die gelden voor de export van paarden, bestemd voor permanente export 
naar de landen van de Douane-Unie zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken. 


2 WETTELIJKE BASIS 


2.1 EU-regelgeving 


 Richtlijn 90/425/EEG 
 Richtlijn 90/426/EEG 


 Richtlijn 90/427/EEG 
 Richtlijn 92/36/EEG 
 Beschikking 92/130/EEG 
 Beschikking 93/623/EEG 


2.2 Nationale wetgeving 


 Wet Dieren 
 
2.3 Overige 
 Bilaterale afspraken tussen de Douane-Unie en de EU. 


3 DEFINITIES 


Douane-Unie : Geïntegreerde economische samenwerking tussen Belarus, Kazachstan en 
Rusland. Voor diverse producten is met de Douane-Unie een certificaat 
afgesproken waarmee export naar genoemde landen mogelijk is. 


4 WERKWIJZE 


De export van paarden bestemd voor permanente export naar de landen van de Douane-Unie is 
toegestaan. Voor de tijdelijke export van paarden naar de Russische Federatie is een bindend certificaat 
beschikbaar, zie hiervoor de instructie Russische Federatie paarden voor tijdelijke export, PRDUV-11. 
 
Met ingang van 18 december 2017 moeten certificaatteksten bestemd voor de Russische Federatie niet 


meer worden geprint op waardepapier maar op “gewoon” wit papier, formaat A4. Dit is in tegenstelling 
met wat vermeld is in de EXA-01, punt 4.6, tweede opsommingsteken. 
Teksten met bestemming Belarus of Kazachstan blijven onveranderd geprint op waardepapier. 
 
 Certificaat: zie bijlage 
 
Toelichting bij het certificaat: 


 
Het certificaat is beschikbaar in e-CertNL. 
 


Verklaring 4.1: 
Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de gezondheid van de dieren 
door de certificerende NVWA-dierenarts en na controle van de paardenpaspoorten. De dieren moeten 
“born and reared” in de EU zijn of minimaal de laatste 6 maanden hebben verbleven in de EU. 


Deel a van deze verklaring: 
1e Opsommingsteken: Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE)), een virale paardenencefalomyelitis, 
is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van 
de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, 
afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
2e Opsommingsteken: Japanse encephalomyelitis, een virale paardenencefalomyelitis, is een 


aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de 
dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-
intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling.  
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3e Opsommingsteken: Eastern en Western equine encephalomyelitis (EEE en WEE), virale 
paardenencefalomyelitiden, zijn aangifteplichtige dierziekten in Nederland. Deze verklaring kan worden 
afgegeven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
4e Opsommingsteken: West Nile fever, een virale paardenencefalomyelitis, is een aangifteplichtige 


dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie van 
het herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling 
Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
5e Opsommingsteken: Vesiculaire stomatitis is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 


rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
6e Opsommingsteken: African Horse sickness (= Afrikaanse paardepest) is een aangifteplichtige 
dierziekte in Nederland. Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van 
Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en 


Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
7e Opsommingsteken: Glanders (= kwade droes) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de 


dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
8e Opsommingsteken: Equine infectieuze anemie is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
9e Opsommingsteken: Anthrax (= miltvuur) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 


verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
10e Opsommingsteken: Dourine (Trypanosoma equiperdum) is een aangifteplichtige dierziekte in 
Nederland. Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland of van het 
herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en 


Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
Deel b van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van 
de aan het bedrijf verbonden dierenartspracticus. 
Volgens de aanbevelingen van de OIE Terrestrial Animal Health Code moeten de dieren gedurende ten 
minste 28 dagen voorafgaand aan de export in pre-export isolatie, moeten de dieren worden getest op 
EVA, mogen de dieren gedurende ten minste de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export geen 
klinische symptomen van EVA hebben vertoond en mogen de dieren op de dag van export geen klinische 


symptomen van EVA hebben. De aanbevelingen voor een pre-export isolatieperiode van ten minste 28 
dagen en het testen op EVA zijn overgenomen in verklaring 4.2. Voor wat betreft het feit dat de dieren 
gedurende ten minste de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export geen klinische symptomen van 
EVA hebben vertoond kan deel c van deze verklaring worden afgegeven op basis van een verklaring met 
gelijke strekking van de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op 
basis van de logboekgegevens, bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode. Voor wat betreft het 
feit dat de dieren op de dag van export geen klinische symptomen van EVA hebben kan deel c van deze 


verklaring worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-dierenarts. 
Deel d van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van 


de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op basis van de 
logboekgegevens, bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode. 
 
Verklaring 4.2: 


Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren gedurende ten minste de 
laatste 30 dagen voorafgaand aan de export hebben verbleven in een door de NVWA goedgekeurde 
isolatie (zie instructie “pre-export quarantaine en isolatie (HORQU-01)). Over de isolatie worden 
voorafgaand hieraan werkafspraken gemaakt tussen belanghebbende en de NVWA. De startdatum en de 
einddatum van de pre-export isolatieperiode moeten worden ingevuld. 
Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren tijdens de pre-export 
isolatieperiode klinisch worden beoordeeld en waar nodig worden getemperatuurd. Het tweede deel van 


deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het 
pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op basis van de logboekgegevens, 
bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode.  
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Het derde deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren tijdens de pre-export 
isolatieperiode met negatief resultaat worden getest op kwade droes (glanders), dourine (Trypanosoma 
equiperdum), surra, CEM, EIA en EVA. Het derde deel van deze verklaring kan worden afgegeven op 
basis van negatieve laboratoriumuitslagen (WBVR) van de dieren, aan te leveren door belanghebbende.  
De naam van het laboratorium, de testdatum en de testmethode moeten worden ingevuld. 
Ruinen en merries hoeven niet te worden getest op EVA. In dat geval moet "testing not conducted" 


worden ingevuld. 
 
Verklaring 4.3: 
Deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt dat de dieren niet 
zijn gevaccineerd tegen virale paardenencefalomyelitiden en tegen Afrikaanse paardenpest. 
 


Verklaring 4.4: 
Deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt dat de dieren 
wel/niet zijn gevaccineerd tegen Equine rhinopneumonitis. Het niet van toepassing zijnde deel moet 
worden doorgehaald. Als de dieren zijn gevaccineerd tegen Equine rhinopneumonitis moeten de 


vaccinatiedatum en de naam van het vaccin worden ingevuld. 
 
Verklaring 4.5: 


Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt 
dat de dieren tussen de 21ste en 90ste dag voorafgaand aan de export met een geïnactiveerd vaccin zijn 
gevaccineerd tegen Equine influenza. 
De overige delen van deze verklaring kunnen worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke 
strekking van de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus. Behandelmethode en 
de datum behandelen moeten worden ingevuld. In geval van een acaricide behandeling of een insecticide 
behandeling moet de toegepaste behandeling worden ingevuld. Indien de dieren geen acaricide 


behandeling of een insecticide behandeling hebben gehad moeten de woorden "not treated" worden 
ingevuld. 
 
Verklaring 4.6: 
Deze verklaring kan na controle van het transportmiddel worden afgegeven op basis van EU- en nationale 
regelgeving. 


 
Verklaring 4.7: 
Ten tijde van de certifiering moet het transportjournaal (journal log) aanwezig zijn. Na controle hiervan 
kan deze verklaring Belanghebbende is zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van het 
transportjournaal (journal log) bij het certificaat. 


5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 


De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat. 


6 TOELICHTING 


In december 2017 is de instructie aangepast. Aangegeven is dat certificaatteksten bestemd voor de 
Russische Federatie niet meer op waardepapier moeten worden geprint. 
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Bijlage 1: certificaat 
 
ORIGINAL / ОРИГИНАЛ  


 


 COPY / КОПИЯ 
 


 Total number of copies issued / Количество 
выданных копий 


 


 


1 Shipment description / Описание поставки 1.6 Certificate № / Сертификат №  ..................................................................................... NL -  
 


1.1 Name and address of consignor: / Название и адрес 
грузоотправителя: 


   


   


 


 
1.2 Name and address of consignee / Название и адрес 


грузополучателя: 


  Veterinary certificate  
for horses/equidae for breeding, utility and sport (with 
the exception of sport horses imported temporarily for 
participation in competitions and circus horses/equidae 


imported temporarily)  
exported from the EU to the Customs Union  


Ветеринарный сертификат  


на экспортируемых из Европейского союза в 
Таможенный союз племенных, пользовательных и 
спортивных лошадей/животных семейства лошадиных 
(за исключением спортивных лошадей, временно 
ввозимых для участия в соревнованиях и временно 
ввозимых цирковых лошадей/ животных семейства 
лошадиных) 


1.3 Number of animals / Количество животных: 
  


1.4 Means of transport / Транспорт:  
(the number of the railway carriage, truck, container, 
flight-number, name of the ship / № вагона, 
автомашины, контейнера, рейс самолета, название 
судна) 
 


1.7 Country of origin / Страна происхождения 
животных 


1.5 Country (s) of transit / Страна (ы) транзита 1.8 Certifying Member State in the EU / Страна-
член ЕС, выдавшая сертификат: 
THE NETHERLANDS 
 


  1.9 Competent authority in the EU: / 
Компетентное ведомство ЕС: 
 


  1.10 Organisation in the EU issuing the certificate: / 
Учреждение ЕС, выдавшее сертификат: 
 
 


1.11 Point of crossing the border of the Customs 
Union: / Пункт пересечения границы 
Таможенного союза: 
 
 
 


2 Identification of animals / Идентификация животных: 
 № Species /  


Вид животного 
Sex / Пол Breed / 


Порода 
Date of birth / Дата 


рождения 
Identification 


Number / 
Идентификацио


нный номер 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      
 


    


 The inventory is made, if more than 5 animals are shipped, it is signed by the State/official veterinarian of 
exporting country and constitutes an integral part of this certificate / При перевозке более 5 животных 
составляется опись животных, которая подписывается государственным ветеринарным врачом 
страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.  


3 Origin of the animals / Происхождение животных: 
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3.1 Place and dates of quarantine / Место и 
время карантинирования 


:  


 
 


3.2 Administrative-territorial unit / 
Административно-территориальная 
единица: 


:  


4  Health status information / Информация о состоянии здоровья: 
 


 I, the undersigned State/official veterinarian, certify that: / Я, нижеподписавшийся государственный/ 
официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: 


4.1 Animals exported to the Customs Union are healthy animals, born and reared in the EU or stayed in the EU for the 
last 6 months and 
Экспортируемые в Таможенный союз здоровые животные, рождены и выращены в ЕС или находились в 
нëм последниe 6 месяцев, и 


 a) originate from premises and/or administrative territory officially free from the following infectious diseases of 
animals: / происходят из хозяйств и/или административных территорий официально свободных от 
следующих заразных болезней животных: 
 


  - Venezuelan equine encephalomyelitis – during the last 24 months in the territory of the EU Member State 
or administrative territory in accordance with regionalisation; / венесуэльского энцефаломиелита 
лошадей – в течение последних 24 месяцев на территории страны-члена EC или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 


  - Japanese encephalomyelitis in equidae – during the last 3 months in the holding; / японского 
энцефаломиелита лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 


  - Eastern and Western equine encephalomyelitis – during the last 3 months in the holding; / восточного и 
западного энцефаломиелитов лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 


  - West Nile fever in equidae – during the last 3 months on the holding; / Западнонильская лихорадка 
лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйстве; 


  - Vesicular stomatitis – during the last 24 months in the territory of the EU Member State or administrative 
territory in accordance with regionalisation; / везикулярного стоматита – в течение последних 24 
месяцев на территории страны-члена EC или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 


  - African horse sickness – during the last 24 months in the territory of the EU Member State or 
administrative territory in accordance with regionalisation; / африканской чумы лошадей,– в течение 
последних 24 месяцев на территории страны-члена EC или административной территории в 
соответствии с регионализацией; 


  - Glanders – during the last 36 months in the territory of the EU Member State or administrative territory in 
accordance with regionalisation; / сапа – в течение последних 36 месяцев на территории страны-
члена EC или административной территории в соответствии с регионализацией; 


  - Equine infectious anaemia – during the last 3 months in the holding; / инфекционной анемии лошадей – 
в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 


  - Anthrax – during the last 20 days in the holding; / сибирской язвы – в течение последних 20 дней в 
хозяйствe;   - Dourine (Trypanosoma equiperdum) – during the last 6 months in the administrative territory in 
accordance with regionalisation or in the holding; / случной болезни (Trypanosoma equiperdum),– в 
течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с 


регионализацией или в хозяйствe; 
 b) originate from a holding where there were no cases of: /происходят из хозяйств, в которых 


отсутствовали случаи заболевания животных: 
  - Equine influenza – during the last 21 days; / гриппом лошадей – в течение последних 21 дня; 
  - Contagious equine metritis – during the last 2 months; / инфекционным метритом лошадей – в 


течение последних 2 месяцев; 
  - Equine rhinopneumonitis (equine herpes virus infection of type 1 in the abortive or paralytic form) – 


during the last 21 days; / ринопневмонией лошадей (герпесвирусной инфекцией типа 1 лошадей в 
абортивной или паралитической форме) – в течение последних 21 дня; 


 c) for Equine viral arteritis: the animals comply with the recommendations of the OIE terrestrial animal health 
code; / по вирусному артерииту лошадей – животные соответствуют рекомендациям Кодекса 
здоровья наземных животных МЭБ; 


 d) for Piroplasmosis (Theileria equi and Babesia caballi) : during the last 30 days, the animals are free from 
potential disease carriers (ticks); / по пироплазмозу (Theileria equi  и Babesia caballi): в течение последних 
30 дней, животные свободны от потенциальных переносчиков (клещи); 


4.2 During a 30 day quarantine under the supervision of the State / official veterinarian of the EU Member State, the 
animals were clinically examined with temperature measurement as appropriate and diagnostic tests were 
carried out using OIE recommended methods, with negative results (indicate the name of the laboratory, date 
and method of testing) for: / Во время 30 дневного карантина под наблюдением государственного / 
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официального ветеринарного врача страны-члена ЕС, проводился клинический осмотр животных с 
термометрией по показаниям, а также проводились диагностические исследования с использованием 
методов, рекомендованных МЭБ с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату 
и метод исследования) на: 


 1Glanders: /caп: :  
 1Dourine (Trypanosoma equiperdum): / 


случную болезнь (Trypanosoma 
equiperdum) 


:  


 Surra (Trypanosoma evansi): / cyppy 
(Trypanosoma evansi) 


:  


 Contagious equine metritis (applies only 
to sexually mature mares and sexually 
mature non castrated males): / 
инфекционный метрит лошадей / 
(только для половозрелых кобыл и 
некастрированных половозрелых 
жеребцов) 


:  


 Equine infectious anaemia:/ 
инфекционную анемию лошадей 


:  


 Equine viral arteritis: date of negative 
results in test (serology or PCR 
confirmatory test) / Вирусный 
артериит лошадей: дата 
негативного результата 
тестирования (серологического или 
ПЦР подтверждающего 
тестирования) 


:  


 Testing may not be conducted for castrated males and for mares, provided no clinical signs were observed during 28 days period, in isolation in 
quarantine station prior to shipment: indicate above "testing not conducted", and indicate dates of isolation: / Тестирование может не 


проводиться для кастрированных жеребцов и кобыл, при условии отсутствия клинических признаков в 28-дневный период 


изолированного содержания на карантинных базах до отправки: указывается, что “исследование не проводилось”, и указывается 
даты изолированного содержания: 


“isolation from / изолированное содержание c                    to/ по                     ” 
4.3 Animals are not vaccinated against equine encephalomyelitis of all types and African horse sickness / Животные 


не вакцинированы против инфекционных энцефаломиелитов всех типов и африканской чумы лошадей. 
4.4 Animals have been 2vaccinated / not 


vaccinated against equine 
rhinopneumonitis and if vaccinated 
indicate date of vaccination and name of 
vaccine: / Животные 


2
вакцинированы / 


не вакцинированы против 
ринопневмонии и если вакцинированы, 
указать дату вакцинации и название 
вакцины 


:  


4.5 Before shipment the animals were subjected to veterinary treatments (indicate the method, date of treatment): / 
Перед отправкой животные были подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод и дату 
обработки): 


 - vaccination against equine 
influenza using inactivated vaccine 
approved conforming to the 
standards specified in the Manual of 
Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals of the OIE, during 
the period between the 21st and the 
90th day prior to dispatching, for the 
first time or repeatedly/ вакцинация 
против гриппа инактивированной 
вакциной разрешенной 
стандартами, указанными в 
Руководстве по диагностическим 
тестам и вакцинам для наземных 
животных МЭБ, в период между 21-
м и 90-м днем до отправки 
первично или повторно 


:  


 - dehelmintization: / 
дегельминтизация 


:  


 - treatment against leptospirosis: / :  
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обработка против лептоспироза 
 - acaricidal treatment or insecticidal 


treatment (if treated indicate used 
treatment or indicate "not treated"): 
/ акарицидная обработка или 
инсектицидная обработка (в 
случае проведения обработки 
указать препарат или указать, 
что обработка не проводилась) 


:  


4.6 The means of transport are treated and prepared in accordance with the requirements approved in the EU. / 
Транспортные средства обработаны и подготовлены в соответствии с принятыми в ЕС требованиями 


4.7 The journey log is attached. / План маршрута прилагается. 
 
 


  
  


Official stamp / Печать: 


Place / Место  ................................................................................................................... 
 Date / Дата  
 
 
 
 
Signature of State/official veterinarian / Подпись государственного/ 
официального ветеринарного врача 
 
 
 
Name and position in capital letters / Ф.И.О. и должность заглавными буквами 
 
Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate /  
Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка  


 


 1 The test may not be carried out if the exporting country is officially free from those diseases according the OIE 
terrestrial animal health code requirements. Veterinarian who provides the certificates must indicate opposite to 
the disease “The country-exporter is officially free from the mentioned disease, tests were not carried out” and 
confirm by signature and stamp / Исследование могут не проводиться, если страна-экспортер официально 
свободна от этих болезней в соответствии с Санитарным Кодексом наземных животных МЭБ. В этом 
случае ветеринарный врач, оформивший этот ветсертификат, должен указать напротив заболевания 
“Страна-экспортер официально свободна по указанному заболеванию, исследования не проводились” и 
заверить эту запись подписью и печатью. 


 2 cross out as appropriate/ненужное вычеркнуть 
 


 







niet iedereen kan. Verzoek is dan om in je agenda te schuiven of voor een vervanger te zorgen.
Als er vragen zijn, laat het me weten!
Groet,

Met vriendelijke groet,

 (regio Noordwest Nederland)
 Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 | 1043 CB Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 | 1040 HD Amsterdam
M:06-
E: @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 |  staatsbosbeheer

Magische momenten: Het zit in onze natuur. Filmpje pakken? Kijk op http://bit.ly/VjXti3
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Goedemorgen,
Hierbij de aangescherpte agenda (en wellicht ten overvloede nogmaals het certificaat) voor ons
afstemmingsoverleg van aanstaande donderdag 4 april, tussen 12:00 en 14:00 uur aan de Kitsweg 1 te Lelystad.
We vergaderen in het oude kantoor (dat zijn de bouwketen aan de linkerzijde van het Buitencentrum en het
nieuwe in aanbouw zijnde kantoor. De ingang zit ongeveer 50 meter links van de ingang naar het
Buitencentrum. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Voor degenen die met de trein komen. Ik haal 

 rond 11:40 uur op bij NS station Lelystad en kan ook anderen meenemen.
Bij de agenda heb ik al een aantal inhoudelijke zaken toegevoegd die eerder al zijn benoemd.
Ik ga er van uit dat de volgende personen aanwezig zijn:
1.  
2.  (FREE Nature)
3.  ( , NVWA)
4.  (  
5.  (
6.  ( , LNV)
7.   Oostvaardersplassen)
8.  , NVWA)?
Hartelijke groet en tot donderdag!

Met vriendelijke groet,

Afdeling Projecten (regio Noordwest Nederland)
 Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 | 1043 CB Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 | 1040 HD Amsterdam
M:06-
E: @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 |  staatsbosbeheer

Magische momenten: Het zit in onze natuur. Filmpje pakken? Kijk op http://bit.ly/VjXti3
Disclaimer Nederlands English
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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 


Deze instructie geldt voor het exporteren van paarden, bestemd voor permanente export naar de landen 
van de Douane-Unie en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer naar de landen van 
de Douane-Unie, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die 


het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. 
Over de certificeringseisen die gelden voor de export van paarden, bestemd voor permanente export 
naar de landen van de Douane-Unie zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken. 


2 WETTELIJKE BASIS 


2.1 EU-regelgeving 


 Richtlijn 90/425/EEG 
 Richtlijn 90/426/EEG 


 Richtlijn 90/427/EEG 
 Richtlijn 92/36/EEG 
 Beschikking 92/130/EEG 
 Beschikking 93/623/EEG 


2.2 Nationale wetgeving 


 Wet Dieren 
 
2.3 Overige 
 Bilaterale afspraken tussen de Douane-Unie en de EU. 


3 DEFINITIES 


Douane-Unie : Geïntegreerde economische samenwerking tussen Belarus, Kazachstan en 
Rusland. Voor diverse producten is met de Douane-Unie een certificaat 
afgesproken waarmee export naar genoemde landen mogelijk is. 


4 WERKWIJZE 


De export van paarden bestemd voor permanente export naar de landen van de Douane-Unie is 
toegestaan. Voor de tijdelijke export van paarden naar de Russische Federatie is een bindend certificaat 
beschikbaar, zie hiervoor de instructie Russische Federatie paarden voor tijdelijke export, PRDUV-11. 
 
Met ingang van 18 december 2017 moeten certificaatteksten bestemd voor de Russische Federatie niet 


meer worden geprint op waardepapier maar op “gewoon” wit papier, formaat A4. Dit is in tegenstelling 
met wat vermeld is in de EXA-01, punt 4.6, tweede opsommingsteken. 
Teksten met bestemming Belarus of Kazachstan blijven onveranderd geprint op waardepapier. 
 
 Certificaat: zie bijlage 
 
Toelichting bij het certificaat: 


 
Het certificaat is beschikbaar in e-CertNL. 
 


Verklaring 4.1: 
Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de gezondheid van de dieren 
door de certificerende NVWA-dierenarts en na controle van de paardenpaspoorten. De dieren moeten 
“born and reared” in de EU zijn of minimaal de laatste 6 maanden hebben verbleven in de EU. 


Deel a van deze verklaring: 
1e Opsommingsteken: Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE)), een virale paardenencefalomyelitis, 
is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van 
de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, 
afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
2e Opsommingsteken: Japanse encephalomyelitis, een virale paardenencefalomyelitis, is een 


aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de 
dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-
intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling.  
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3e Opsommingsteken: Eastern en Western equine encephalomyelitis (EEE en WEE), virale 
paardenencefalomyelitiden, zijn aangifteplichtige dierziekten in Nederland. Deze verklaring kan worden 
afgegeven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
4e Opsommingsteken: West Nile fever, een virale paardenencefalomyelitis, is een aangifteplichtige 


dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie van 
het herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling 
Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
5e Opsommingsteken: Vesiculaire stomatitis is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 


rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
6e Opsommingsteken: African Horse sickness (= Afrikaanse paardepest) is een aangifteplichtige 
dierziekte in Nederland. Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van 
Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en 


Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
7e Opsommingsteken: Glanders (= kwade droes) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de 


dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
8e Opsommingsteken: Equine infectieuze anemie is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
9e Opsommingsteken: Anthrax (= miltvuur) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 


verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
10e Opsommingsteken: Dourine (Trypanosoma equiperdum) is een aangifteplichtige dierziekte in 
Nederland. Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland of van het 
herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en 


Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
Deel b van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van 
de aan het bedrijf verbonden dierenartspracticus. 
Volgens de aanbevelingen van de OIE Terrestrial Animal Health Code moeten de dieren gedurende ten 
minste 28 dagen voorafgaand aan de export in pre-export isolatie, moeten de dieren worden getest op 
EVA, mogen de dieren gedurende ten minste de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export geen 
klinische symptomen van EVA hebben vertoond en mogen de dieren op de dag van export geen klinische 


symptomen van EVA hebben. De aanbevelingen voor een pre-export isolatieperiode van ten minste 28 
dagen en het testen op EVA zijn overgenomen in verklaring 4.2. Voor wat betreft het feit dat de dieren 
gedurende ten minste de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export geen klinische symptomen van 
EVA hebben vertoond kan deel c van deze verklaring worden afgegeven op basis van een verklaring met 
gelijke strekking van de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op 
basis van de logboekgegevens, bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode. Voor wat betreft het 
feit dat de dieren op de dag van export geen klinische symptomen van EVA hebben kan deel c van deze 


verklaring worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-dierenarts. 
Deel d van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van 


de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op basis van de 
logboekgegevens, bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode. 
 
Verklaring 4.2: 


Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren gedurende ten minste de 
laatste 30 dagen voorafgaand aan de export hebben verbleven in een door de NVWA goedgekeurde 
isolatie (zie instructie “pre-export quarantaine en isolatie (HORQU-01)). Over de isolatie worden 
voorafgaand hieraan werkafspraken gemaakt tussen belanghebbende en de NVWA. De startdatum en de 
einddatum van de pre-export isolatieperiode moeten worden ingevuld. 
Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren tijdens de pre-export 
isolatieperiode klinisch worden beoordeeld en waar nodig worden getemperatuurd. Het tweede deel van 


deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het 
pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op basis van de logboekgegevens, 
bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode.  
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Het derde deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren tijdens de pre-export 
isolatieperiode met negatief resultaat worden getest op kwade droes (glanders), dourine (Trypanosoma 
equiperdum), surra, CEM, EIA en EVA. Het derde deel van deze verklaring kan worden afgegeven op 
basis van negatieve laboratoriumuitslagen (WBVR) van de dieren, aan te leveren door belanghebbende.  
De naam van het laboratorium, de testdatum en de testmethode moeten worden ingevuld. 
Ruinen en merries hoeven niet te worden getest op EVA. In dat geval moet "testing not conducted" 


worden ingevuld. 
 
Verklaring 4.3: 
Deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt dat de dieren niet 
zijn gevaccineerd tegen virale paardenencefalomyelitiden en tegen Afrikaanse paardenpest. 
 


Verklaring 4.4: 
Deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt dat de dieren 
wel/niet zijn gevaccineerd tegen Equine rhinopneumonitis. Het niet van toepassing zijnde deel moet 
worden doorgehaald. Als de dieren zijn gevaccineerd tegen Equine rhinopneumonitis moeten de 


vaccinatiedatum en de naam van het vaccin worden ingevuld. 
 
Verklaring 4.5: 


Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt 
dat de dieren tussen de 21ste en 90ste dag voorafgaand aan de export met een geïnactiveerd vaccin zijn 
gevaccineerd tegen Equine influenza. 
De overige delen van deze verklaring kunnen worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke 
strekking van de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus. Behandelmethode en 
de datum behandelen moeten worden ingevuld. In geval van een acaricide behandeling of een insecticide 
behandeling moet de toegepaste behandeling worden ingevuld. Indien de dieren geen acaricide 


behandeling of een insecticide behandeling hebben gehad moeten de woorden "not treated" worden 
ingevuld. 
 
Verklaring 4.6: 
Deze verklaring kan na controle van het transportmiddel worden afgegeven op basis van EU- en nationale 
regelgeving. 


 
Verklaring 4.7: 
Ten tijde van de certifiering moet het transportjournaal (journal log) aanwezig zijn. Na controle hiervan 
kan deze verklaring Belanghebbende is zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van het 
transportjournaal (journal log) bij het certificaat. 


5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 


De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat. 


6 TOELICHTING 


In december 2017 is de instructie aangepast. Aangegeven is dat certificaatteksten bestemd voor de 
Russische Federatie niet meer op waardepapier moeten worden geprint. 


 







 


Douane-Unie, paarden, bestemd voor permanente export 


(PRDUV-46) 13 december 2017 
Versie: 1.0.4 


Bron: NVWA O&O, Team Import en Export Pagina 4 van 7 


Bijlage 1: certificaat 
 
ORIGINAL / ОРИГИНАЛ  


 


 COPY / КОПИЯ 
 


 Total number of copies issued / Количество 
выданных копий 


 


 


1 Shipment description / Описание поставки 1.6 Certificate № / Сертификат №  ..................................................................................... NL -  
 


1.1 Name and address of consignor: / Название и адрес 
грузоотправителя: 


   


   


 


 
1.2 Name and address of consignee / Название и адрес 


грузополучателя: 


  Veterinary certificate  
for horses/equidae for breeding, utility and sport (with 
the exception of sport horses imported temporarily for 
participation in competitions and circus horses/equidae 


imported temporarily)  
exported from the EU to the Customs Union  


Ветеринарный сертификат  


на экспортируемых из Европейского союза в 
Таможенный союз племенных, пользовательных и 
спортивных лошадей/животных семейства лошадиных 
(за исключением спортивных лошадей, временно 
ввозимых для участия в соревнованиях и временно 
ввозимых цирковых лошадей/ животных семейства 
лошадиных) 


1.3 Number of animals / Количество животных: 
  


1.4 Means of transport / Транспорт:  
(the number of the railway carriage, truck, container, 
flight-number, name of the ship / № вагона, 
автомашины, контейнера, рейс самолета, название 
судна) 
 


1.7 Country of origin / Страна происхождения 
животных 


1.5 Country (s) of transit / Страна (ы) транзита 1.8 Certifying Member State in the EU / Страна-
член ЕС, выдавшая сертификат: 
THE NETHERLANDS 
 


  1.9 Competent authority in the EU: / 
Компетентное ведомство ЕС: 
 


  1.10 Organisation in the EU issuing the certificate: / 
Учреждение ЕС, выдавшее сертификат: 
 
 


1.11 Point of crossing the border of the Customs 
Union: / Пункт пересечения границы 
Таможенного союза: 
 
 
 


2 Identification of animals / Идентификация животных: 
 № Species /  


Вид животного 
Sex / Пол Breed / 


Порода 
Date of birth / Дата 


рождения 
Identification 


Number / 
Идентификацио


нный номер 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      
 


    


 The inventory is made, if more than 5 animals are shipped, it is signed by the State/official veterinarian of 
exporting country and constitutes an integral part of this certificate / При перевозке более 5 животных 
составляется опись животных, которая подписывается государственным ветеринарным врачом 
страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.  


3 Origin of the animals / Происхождение животных: 
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3.1 Place and dates of quarantine / Место и 
время карантинирования 


:  


 
 


3.2 Administrative-territorial unit / 
Административно-территориальная 
единица: 


:  


4  Health status information / Информация о состоянии здоровья: 
 


 I, the undersigned State/official veterinarian, certify that: / Я, нижеподписавшийся государственный/ 
официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: 


4.1 Animals exported to the Customs Union are healthy animals, born and reared in the EU or stayed in the EU for the 
last 6 months and 
Экспортируемые в Таможенный союз здоровые животные, рождены и выращены в ЕС или находились в 
нëм последниe 6 месяцев, и 


 a) originate from premises and/or administrative territory officially free from the following infectious diseases of 
animals: / происходят из хозяйств и/или административных территорий официально свободных от 
следующих заразных болезней животных: 
 


  - Venezuelan equine encephalomyelitis – during the last 24 months in the territory of the EU Member State 
or administrative territory in accordance with regionalisation; / венесуэльского энцефаломиелита 
лошадей – в течение последних 24 месяцев на территории страны-члена EC или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 


  - Japanese encephalomyelitis in equidae – during the last 3 months in the holding; / японского 
энцефаломиелита лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 


  - Eastern and Western equine encephalomyelitis – during the last 3 months in the holding; / восточного и 
западного энцефаломиелитов лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 


  - West Nile fever in equidae – during the last 3 months on the holding; / Западнонильская лихорадка 
лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйстве; 


  - Vesicular stomatitis – during the last 24 months in the territory of the EU Member State or administrative 
territory in accordance with regionalisation; / везикулярного стоматита – в течение последних 24 
месяцев на территории страны-члена EC или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 


  - African horse sickness – during the last 24 months in the territory of the EU Member State or 
administrative territory in accordance with regionalisation; / африканской чумы лошадей,– в течение 
последних 24 месяцев на территории страны-члена EC или административной территории в 
соответствии с регионализацией; 


  - Glanders – during the last 36 months in the territory of the EU Member State or administrative territory in 
accordance with regionalisation; / сапа – в течение последних 36 месяцев на территории страны-
члена EC или административной территории в соответствии с регионализацией; 


  - Equine infectious anaemia – during the last 3 months in the holding; / инфекционной анемии лошадей – 
в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 


  - Anthrax – during the last 20 days in the holding; / сибирской язвы – в течение последних 20 дней в 
хозяйствe;   - Dourine (Trypanosoma equiperdum) – during the last 6 months in the administrative territory in 
accordance with regionalisation or in the holding; / случной болезни (Trypanosoma equiperdum),– в 
течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с 


регионализацией или в хозяйствe; 
 b) originate from a holding where there were no cases of: /происходят из хозяйств, в которых 


отсутствовали случаи заболевания животных: 
  - Equine influenza – during the last 21 days; / гриппом лошадей – в течение последних 21 дня; 
  - Contagious equine metritis – during the last 2 months; / инфекционным метритом лошадей – в 


течение последних 2 месяцев; 
  - Equine rhinopneumonitis (equine herpes virus infection of type 1 in the abortive or paralytic form) – 


during the last 21 days; / ринопневмонией лошадей (герпесвирусной инфекцией типа 1 лошадей в 
абортивной или паралитической форме) – в течение последних 21 дня; 


 c) for Equine viral arteritis: the animals comply with the recommendations of the OIE terrestrial animal health 
code; / по вирусному артерииту лошадей – животные соответствуют рекомендациям Кодекса 
здоровья наземных животных МЭБ; 


 d) for Piroplasmosis (Theileria equi and Babesia caballi) : during the last 30 days, the animals are free from 
potential disease carriers (ticks); / по пироплазмозу (Theileria equi  и Babesia caballi): в течение последних 
30 дней, животные свободны от потенциальных переносчиков (клещи); 


4.2 During a 30 day quarantine under the supervision of the State / official veterinarian of the EU Member State, the 
animals were clinically examined with temperature measurement as appropriate and diagnostic tests were 
carried out using OIE recommended methods, with negative results (indicate the name of the laboratory, date 
and method of testing) for: / Во время 30 дневного карантина под наблюдением государственного / 
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официального ветеринарного врача страны-члена ЕС, проводился клинический осмотр животных с 
термометрией по показаниям, а также проводились диагностические исследования с использованием 
методов, рекомендованных МЭБ с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату 
и метод исследования) на: 


 1Glanders: /caп: :  
 1Dourine (Trypanosoma equiperdum): / 


случную болезнь (Trypanosoma 
equiperdum) 


:  


 Surra (Trypanosoma evansi): / cyppy 
(Trypanosoma evansi) 


:  


 Contagious equine metritis (applies only 
to sexually mature mares and sexually 
mature non castrated males): / 
инфекционный метрит лошадей / 
(только для половозрелых кобыл и 
некастрированных половозрелых 
жеребцов) 


:  


 Equine infectious anaemia:/ 
инфекционную анемию лошадей 


:  


 Equine viral arteritis: date of negative 
results in test (serology or PCR 
confirmatory test) / Вирусный 
артериит лошадей: дата 
негативного результата 
тестирования (серологического или 
ПЦР подтверждающего 
тестирования) 


:  


 Testing may not be conducted for castrated males and for mares, provided no clinical signs were observed during 28 days period, in isolation in 
quarantine station prior to shipment: indicate above "testing not conducted", and indicate dates of isolation: / Тестирование может не 


проводиться для кастрированных жеребцов и кобыл, при условии отсутствия клинических признаков в 28-дневный период 


изолированного содержания на карантинных базах до отправки: указывается, что “исследование не проводилось”, и указывается 
даты изолированного содержания: 


“isolation from / изолированное содержание c                    to/ по                     ” 
4.3 Animals are not vaccinated against equine encephalomyelitis of all types and African horse sickness / Животные 


не вакцинированы против инфекционных энцефаломиелитов всех типов и африканской чумы лошадей. 
4.4 Animals have been 2vaccinated / not 


vaccinated against equine 
rhinopneumonitis and if vaccinated 
indicate date of vaccination and name of 
vaccine: / Животные 


2
вакцинированы / 


не вакцинированы против 
ринопневмонии и если вакцинированы, 
указать дату вакцинации и название 
вакцины 


:  


4.5 Before shipment the animals were subjected to veterinary treatments (indicate the method, date of treatment): / 
Перед отправкой животные были подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод и дату 
обработки): 


 - vaccination against equine 
influenza using inactivated vaccine 
approved conforming to the 
standards specified in the Manual of 
Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals of the OIE, during 
the period between the 21st and the 
90th day prior to dispatching, for the 
first time or repeatedly/ вакцинация 
против гриппа инактивированной 
вакциной разрешенной 
стандартами, указанными в 
Руководстве по диагностическим 
тестам и вакцинам для наземных 
животных МЭБ, в период между 21-
м и 90-м днем до отправки 
первично или повторно 


:  


 - dehelmintization: / 
дегельминтизация 


:  


 - treatment against leptospirosis: / :  
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обработка против лептоспироза 
 - acaricidal treatment or insecticidal 


treatment (if treated indicate used 
treatment or indicate "not treated"): 
/ акарицидная обработка или 
инсектицидная обработка (в 
случае проведения обработки 
указать препарат или указать, 
что обработка не проводилась) 


:  


4.6 The means of transport are treated and prepared in accordance with the requirements approved in the EU. / 
Транспортные средства обработаны и подготовлены в соответствии с принятыми в ЕС требованиями 


4.7 The journey log is attached. / План маршрута прилагается. 
 
 


  
  


Official stamp / Печать: 


Place / Место  ................................................................................................................... 
 Date / Дата  
 
 
 
 
Signature of State/official veterinarian / Подпись государственного/ 
официального ветеринарного врача 
 
 
 
Name and position in capital letters / Ф.И.О. и должность заглавными буквами 
 
Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate /  
Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка  


 


 1 The test may not be carried out if the exporting country is officially free from those diseases according the OIE 
terrestrial animal health code requirements. Veterinarian who provides the certificates must indicate opposite to 
the disease “The country-exporter is officially free from the mentioned disease, tests were not carried out” and 
confirm by signature and stamp / Исследование могут не проводиться, если страна-экспортер официально 
свободна от этих болезней в соответствии с Санитарным Кодексом наземных животных МЭБ. В этом 
случае ветеринарный врач, оформивший этот ветсертификат, должен указать напротив заболевания 
“Страна-экспортер официально свободна по указанному заболеванию, исследования не проводились” и 
заверить эту запись подписью и печатью. 


 2 cross out as appropriate/ненужное вычеркнуть 
 


 






Eerste afstemmingsoverleg overdracht en transport circa 150 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland. 



Datum:	4 april 2019

Tijd:	12:00 – 14:00 uur

Locatie:	Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad

Genodigden:

1.	Mark Hoyer (lid expertgroep reset grote grazers Provincie Flevoland) - afgemeld.

2.	Bas Steltenpool (dierenarts)

3.	Tanja de Bode (FREE Nature)

4.	Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA)

5.	Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA) 

6.	Jan de Leeuw/Emilie van Zijl (beleid LNV)

7.	Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV)

8.	Wouter Wubben (projectmanager Oostvaardersplassen)

Optioneel (inschatting gemaakt dat onderstaande personen ook door anderen/op andere momenten kunnen worden geïnformeerd over hetgeen besproken is):

Susan Bonekamp (gebiedsmanager Oostvaardersplassen)

Hans-Erik Kuypers (boswachter Publiek Oostvaardersplassen)

Henk Luten (dierenarts)

Richard Donker (Coördinerend/Specialistisch Inspecteur Dierenwelzijn, NVWA)

Esther Linnartz (Free Nature)

Erik Bosker (ministerie van LNV, team veterinaire markttoegang (TVM))

Doel

Belangrijkste opgave tijdens het overleg is om met elkaar te bespreken wat er nodig is om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland te transporteren, wat haalbaar is, wat de alternatieven zijn als het niet haalbaar is en of die alternatieven dan haalbaar zijn en wat er voor nodig is. 

Ofwel, met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de wetenschap dat we obstakels tegen zullen komen. 

Agenda

· Kennismaking (wie ben je? Waar sta jij voor aan de lat in dit project, vanuit je taak (wat doe je), verantwoordelijkheid (wat moet je), bevoegdheid (wat mag je)?



· Korte beschrijving van de opgave waar we voor staan.



· Doorwerking/uitvoering van certificaat t.b.v. de permanente export van paarden.

· Bloedafname. 

Het nemen van steekproeven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Praktisch zal de bloedafname en de start van de quarantaine moeten plaatsvinden op dezelfde dag, omdat je anders niet kunt verklaren, dat de testen tijdens de quarantaine zijn uitgevoerd.

· Chippen.

· Pré-export isolatie

De te exporteren paarden moeten o.a. gedurende 30 dagen voorafgaand aan de export in pré-export isolatie ter voorkoming van een besmetting van de te exporteren dieren met o.a. EIA. Deze dierziekte kan worden overgebracht door besmet bloed van geïnfecteerde dieren, bijvoorbeeld door bloedzuigende vliegen. Een vangweide als pré-export isolatievoorziening biedt geen afdoende bescherming tegen (bloedzuigende) vliegen. Equine infectious anaemia is (nog redelijk recent: juli 2017) voorgekomen in Nederland. Er kan dus niet meer worden gesteld dat Equine infectious anaemia nog nooit is gerapporteerd in Nederland. Bovendien moeten de te exporteren dieren tijdens de pre-export isolatieperiode klinisch worden beoordeeld (door een dierenartspracticus) en waar nodig worden getemperatuurd. 

Hoe, wie, wat, waar?

· Verklaring 4.1.a., maar m.n. ook verklaring 4.1.b., 4.1.c. en 4.1.d.

Hoe kan van deze konikpaarden door een dierenartspracticus worden gesteld dat in “the holding” (en voor het gemak interpreteren we “the holding” maar even als de kudde) de laatste 21 dagen voorafgaand aan de export geen gevallen van influenza, EHV1 zijn geweest, dat in de laatste 2 maanden voorafgaand aan de export geen gevallen van CEM zijn geweest, dat in de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export de dieren geen klinische symptomen van EVA hebben vertoond en dat de paarden de laatste 30 dagen voorafgaand aan de export vrij zijn geweest van teken?

· Vaccinatie tegen influenza.

· Ontwormen.

· Behandelen tegen leptosprirose. 

· Bacteriologisch onderzoek op CEM (kweek). 

Dat moet intravaginaal bij geslachtsrijpe merries en van de hengsten moeten een aantal onderdelen van de penis bemonsterd worden. In hoeverre is dat uitvoerbaar?

· Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens pré-export isolatie. Ook nog bloed afnemen? Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet pré-export isolatie-periode verlengd worden bij geboorte veulens? 

· (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi op één dag? Of transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de harems.

· Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-Rusland wil voor twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start quarantaine-periode en wanneer de paarden op transport gaan.

· Vervolgafspraken
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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze instructie geldt voor het exporteren van paarden, bestemd voor permanente export naar de landen 
van de Douane-Unie en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer naar de landen van 
de Douane-Unie, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die 

het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. 
Over de certificeringseisen die gelden voor de export van paarden, bestemd voor permanente export 
naar de landen van de Douane-Unie zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken. 

2 WETTELIJKE BASIS 

2.1 EU-regelgeving 

 Richtlijn 90/425/EEG 
 Richtlijn 90/426/EEG 

 Richtlijn 90/427/EEG 
 Richtlijn 92/36/EEG 
 Beschikking 92/130/EEG 
 Beschikking 93/623/EEG 

2.2 Nationale wetgeving 

 Wet Dieren 
 
2.3 Overige 
 Bilaterale afspraken tussen de Douane-Unie en de EU. 

3 DEFINITIES 

Douane-Unie : Geïntegreerde economische samenwerking tussen Belarus, Kazachstan en 
Rusland. Voor diverse producten is met de Douane-Unie een certificaat 
afgesproken waarmee export naar genoemde landen mogelijk is. 

4 WERKWIJZE 

De export van paarden bestemd voor permanente export naar de landen van de Douane-Unie is 
toegestaan. Voor de tijdelijke export van paarden naar de Russische Federatie is een bindend certificaat 
beschikbaar, zie hiervoor de instructie Russische Federatie paarden voor tijdelijke export, PRDUV-11. 
 
Met ingang van 18 december 2017 moeten certificaatteksten bestemd voor de Russische Federatie niet 

meer worden geprint op waardepapier maar op “gewoon” wit papier, formaat A4. Dit is in tegenstelling 
met wat vermeld is in de EXA-01, punt 4.6, tweede opsommingsteken. 
Teksten met bestemming Belarus of Kazachstan blijven onveranderd geprint op waardepapier. 
 
 Certificaat: zie bijlage 
 
Toelichting bij het certificaat: 

 
Het certificaat is beschikbaar in e-CertNL. 
 

Verklaring 4.1: 
Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de gezondheid van de dieren 
door de certificerende NVWA-dierenarts en na controle van de paardenpaspoorten. De dieren moeten 
“born and reared” in de EU zijn of minimaal de laatste 6 maanden hebben verbleven in de EU. 

Deel a van deze verklaring: 
1e Opsommingsteken: Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE)), een virale paardenencefalomyelitis, 
is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van 
de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, 
afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
2e Opsommingsteken: Japanse encephalomyelitis, een virale paardenencefalomyelitis, is een 

aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de 
dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-
intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling.  
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3e Opsommingsteken: Eastern en Western equine encephalomyelitis (EEE en WEE), virale 
paardenencefalomyelitiden, zijn aangifteplichtige dierziekten in Nederland. Deze verklaring kan worden 
afgegeven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
4e Opsommingsteken: West Nile fever, een virale paardenencefalomyelitis, is een aangifteplichtige 

dierziekte in Nederland. Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie van 
het herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling 
Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
5e Opsommingsteken: Vesiculaire stomatitis is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 

rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
6e Opsommingsteken: African Horse sickness (= Afrikaanse paardepest) is een aangifteplichtige 
dierziekte in Nederland. Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van 
Nederland. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en 

Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
7e Opsommingsteken: Glanders (= kwade droes) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland. Informatie over de 

dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
8e Opsommingsteken: Equine infectieuze anemie is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 
verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
9e Opsommingsteken: Anthrax (= miltvuur) is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. Deze 

verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van het herkomstbedrijf. Informatie over de 
dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en Crisisbeheersing (ICb), of is 
rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
10e Opsommingsteken: Dourine (Trypanosoma equiperdum) is een aangifteplichtige dierziekte in 
Nederland. Deze verklaring is af te geven na controle van de dierziektesituatie van Nederland of van het 
herkomstbedrijf. Informatie over de dierziektesituatie is te vinden op NVWA-intranet, afdeling Incident en 

Crisisbeheersing (ICb), of is rechtstreeks opvraagbaar bij deze afdeling. 
Deel b van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van 
de aan het bedrijf verbonden dierenartspracticus. 
Volgens de aanbevelingen van de OIE Terrestrial Animal Health Code moeten de dieren gedurende ten 
minste 28 dagen voorafgaand aan de export in pre-export isolatie, moeten de dieren worden getest op 
EVA, mogen de dieren gedurende ten minste de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export geen 
klinische symptomen van EVA hebben vertoond en mogen de dieren op de dag van export geen klinische 

symptomen van EVA hebben. De aanbevelingen voor een pre-export isolatieperiode van ten minste 28 
dagen en het testen op EVA zijn overgenomen in verklaring 4.2. Voor wat betreft het feit dat de dieren 
gedurende ten minste de laatste 28 dagen voorafgaand aan de export geen klinische symptomen van 
EVA hebben vertoond kan deel c van deze verklaring worden afgegeven op basis van een verklaring met 
gelijke strekking van de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op 
basis van de logboekgegevens, bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode. Voor wat betreft het 
feit dat de dieren op de dag van export geen klinische symptomen van EVA hebben kan deel c van deze 

verklaring worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-dierenarts. 
Deel d van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van 

de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op basis van de 
logboekgegevens, bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode. 
 
Verklaring 4.2: 

Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren gedurende ten minste de 
laatste 30 dagen voorafgaand aan de export hebben verbleven in een door de NVWA goedgekeurde 
isolatie (zie instructie “pre-export quarantaine en isolatie (HORQU-01)). Over de isolatie worden 
voorafgaand hieraan werkafspraken gemaakt tussen belanghebbende en de NVWA. De startdatum en de 
einddatum van de pre-export isolatieperiode moeten worden ingevuld. 
Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren tijdens de pre-export 
isolatieperiode klinisch worden beoordeeld en waar nodig worden getemperatuurd. Het tweede deel van 

deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het 
pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus, alsmede op basis van de logboekgegevens, 
bijgehouden tijdens de pre-export isolatieperiode.  
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Het derde deel van deze verklaring kan worden afgegeven wanneer de dieren tijdens de pre-export 
isolatieperiode met negatief resultaat worden getest op kwade droes (glanders), dourine (Trypanosoma 
equiperdum), surra, CEM, EIA en EVA. Het derde deel van deze verklaring kan worden afgegeven op 
basis van negatieve laboratoriumuitslagen (WBVR) van de dieren, aan te leveren door belanghebbende.  
De naam van het laboratorium, de testdatum en de testmethode moeten worden ingevuld. 
Ruinen en merries hoeven niet te worden getest op EVA. In dat geval moet "testing not conducted" 

worden ingevuld. 
 
Verklaring 4.3: 
Deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt dat de dieren niet 
zijn gevaccineerd tegen virale paardenencefalomyelitiden en tegen Afrikaanse paardenpest. 
 

Verklaring 4.4: 
Deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt dat de dieren 
wel/niet zijn gevaccineerd tegen Equine rhinopneumonitis. Het niet van toepassing zijnde deel moet 
worden doorgehaald. Als de dieren zijn gevaccineerd tegen Equine rhinopneumonitis moeten de 

vaccinatiedatum en de naam van het vaccin worden ingevuld. 
 
Verklaring 4.5: 

Het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven als na controle van het paardenpaspoort blijkt 
dat de dieren tussen de 21ste en 90ste dag voorafgaand aan de export met een geïnactiveerd vaccin zijn 
gevaccineerd tegen Equine influenza. 
De overige delen van deze verklaring kunnen worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke 
strekking van de aan het pre-export isolatiebedrijf verbonden dierenartspracticus. Behandelmethode en 
de datum behandelen moeten worden ingevuld. In geval van een acaricide behandeling of een insecticide 
behandeling moet de toegepaste behandeling worden ingevuld. Indien de dieren geen acaricide 

behandeling of een insecticide behandeling hebben gehad moeten de woorden "not treated" worden 
ingevuld. 
 
Verklaring 4.6: 
Deze verklaring kan na controle van het transportmiddel worden afgegeven op basis van EU- en nationale 
regelgeving. 

 
Verklaring 4.7: 
Ten tijde van de certifiering moet het transportjournaal (journal log) aanwezig zijn. Na controle hiervan 
kan deze verklaring Belanghebbende is zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van het 
transportjournaal (journal log) bij het certificaat. 

5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat. 

6 TOELICHTING 

In december 2017 is de instructie aangepast. Aangegeven is dat certificaatteksten bestemd voor de 
Russische Federatie niet meer op waardepapier moeten worden geprint. 
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Bijlage 1: certificaat 
 
ORIGINAL / ОРИГИНАЛ  

 

 COPY / КОПИЯ 
 

 Total number of copies issued / Количество 
выданных копий 

 

 

1 Shipment description / Описание поставки 1.6 Certificate № / Сертификат №  ..................................................................................... NL -  
 

1.1 Name and address of consignor: / Название и адрес 
грузоотправителя: 

   

   

 

 
1.2 Name and address of consignee / Название и адрес 

грузополучателя: 

  Veterinary certificate  
for horses/equidae for breeding, utility and sport (with 
the exception of sport horses imported temporarily for 
participation in competitions and circus horses/equidae 

imported temporarily)  
exported from the EU to the Customs Union  

Ветеринарный сертификат  

на экспортируемых из Европейского союза в 
Таможенный союз племенных, пользовательных и 
спортивных лошадей/животных семейства лошадиных 
(за исключением спортивных лошадей, временно 
ввозимых для участия в соревнованиях и временно 
ввозимых цирковых лошадей/ животных семейства 
лошадиных) 

1.3 Number of animals / Количество животных: 
  

1.4 Means of transport / Транспорт:  
(the number of the railway carriage, truck, container, 
flight-number, name of the ship / № вагона, 
автомашины, контейнера, рейс самолета, название 
судна) 
 

1.7 Country of origin / Страна происхождения 
животных 

1.5 Country (s) of transit / Страна (ы) транзита 1.8 Certifying Member State in the EU / Страна-
член ЕС, выдавшая сертификат: 
THE NETHERLANDS 
 

  1.9 Competent authority in the EU: / 
Компетентное ведомство ЕС: 
 

  1.10 Organisation in the EU issuing the certificate: / 
Учреждение ЕС, выдавшее сертификат: 
 
 

1.11 Point of crossing the border of the Customs 
Union: / Пункт пересечения границы 
Таможенного союза: 
 
 
 

2 Identification of animals / Идентификация животных: 
 № Species /  

Вид животного 
Sex / Пол Breed / 

Порода 
Date of birth / Дата 

рождения 
Identification 

Number / 
Идентификацио

нный номер 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

    

 The inventory is made, if more than 5 animals are shipped, it is signed by the State/official veterinarian of 
exporting country and constitutes an integral part of this certificate / При перевозке более 5 животных 
составляется опись животных, которая подписывается государственным ветеринарным врачом 
страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.  

3 Origin of the animals / Происхождение животных: 
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3.1 Place and dates of quarantine / Место и 
время карантинирования 

:  

 
 

3.2 Administrative-territorial unit / 
Административно-территориальная 
единица: 

:  

4  Health status information / Информация о состоянии здоровья: 
 

 I, the undersigned State/official veterinarian, certify that: / Я, нижеподписавшийся государственный/ 
официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: 

4.1 Animals exported to the Customs Union are healthy animals, born and reared in the EU or stayed in the EU for the 
last 6 months and 
Экспортируемые в Таможенный союз здоровые животные, рождены и выращены в ЕС или находились в 
нëм последниe 6 месяцев, и 

 a) originate from premises and/or administrative territory officially free from the following infectious diseases of 
animals: / происходят из хозяйств и/или административных территорий официально свободных от 
следующих заразных болезней животных: 
 

  - Venezuelan equine encephalomyelitis – during the last 24 months in the territory of the EU Member State 
or administrative territory in accordance with regionalisation; / венесуэльского энцефаломиелита 
лошадей – в течение последних 24 месяцев на территории страны-члена EC или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

  - Japanese encephalomyelitis in equidae – during the last 3 months in the holding; / японского 
энцефаломиелита лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 

  - Eastern and Western equine encephalomyelitis – during the last 3 months in the holding; / восточного и 
западного энцефаломиелитов лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 

  - West Nile fever in equidae – during the last 3 months on the holding; / Западнонильская лихорадка 
лошадей – в течение последних 3 месяцев в хозяйстве; 

  - Vesicular stomatitis – during the last 24 months in the territory of the EU Member State or administrative 
territory in accordance with regionalisation; / везикулярного стоматита – в течение последних 24 
месяцев на территории страны-члена EC или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

  - African horse sickness – during the last 24 months in the territory of the EU Member State or 
administrative territory in accordance with regionalisation; / африканской чумы лошадей,– в течение 
последних 24 месяцев на территории страны-члена EC или административной территории в 
соответствии с регионализацией; 

  - Glanders – during the last 36 months in the territory of the EU Member State or administrative territory in 
accordance with regionalisation; / сапа – в течение последних 36 месяцев на территории страны-
члена EC или административной территории в соответствии с регионализацией; 

  - Equine infectious anaemia – during the last 3 months in the holding; / инфекционной анемии лошадей – 
в течение последних 3 месяцев в хозяйствe; 

  - Anthrax – during the last 20 days in the holding; / сибирской язвы – в течение последних 20 дней в 
хозяйствe;   - Dourine (Trypanosoma equiperdum) – during the last 6 months in the administrative territory in 
accordance with regionalisation or in the holding; / случной болезни (Trypanosoma equiperdum),– в 
течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с 

регионализацией или в хозяйствe; 
 b) originate from a holding where there were no cases of: /происходят из хозяйств, в которых 

отсутствовали случаи заболевания животных: 
  - Equine influenza – during the last 21 days; / гриппом лошадей – в течение последних 21 дня; 
  - Contagious equine metritis – during the last 2 months; / инфекционным метритом лошадей – в 

течение последних 2 месяцев; 
  - Equine rhinopneumonitis (equine herpes virus infection of type 1 in the abortive or paralytic form) – 

during the last 21 days; / ринопневмонией лошадей (герпесвирусной инфекцией типа 1 лошадей в 
абортивной или паралитической форме) – в течение последних 21 дня; 

 c) for Equine viral arteritis: the animals comply with the recommendations of the OIE terrestrial animal health 
code; / по вирусному артерииту лошадей – животные соответствуют рекомендациям Кодекса 
здоровья наземных животных МЭБ; 

 d) for Piroplasmosis (Theileria equi and Babesia caballi) : during the last 30 days, the animals are free from 
potential disease carriers (ticks); / по пироплазмозу (Theileria equi  и Babesia caballi): в течение последних 
30 дней, животные свободны от потенциальных переносчиков (клещи); 

4.2 During a 30 day quarantine under the supervision of the State / official veterinarian of the EU Member State, the 
animals were clinically examined with temperature measurement as appropriate and diagnostic tests were 
carried out using OIE recommended methods, with negative results (indicate the name of the laboratory, date 
and method of testing) for: / Во время 30 дневного карантина под наблюдением государственного / 
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официального ветеринарного врача страны-члена ЕС, проводился клинический осмотр животных с 
термометрией по показаниям, а также проводились диагностические исследования с использованием 
методов, рекомендованных МЭБ с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату 
и метод исследования) на: 

 1Glanders: /caп: :  
 1Dourine (Trypanosoma equiperdum): / 

случную болезнь (Trypanosoma 
equiperdum) 

:  

 Surra (Trypanosoma evansi): / cyppy 
(Trypanosoma evansi) 

:  

 Contagious equine metritis (applies only 
to sexually mature mares and sexually 
mature non castrated males): / 
инфекционный метрит лошадей / 
(только для половозрелых кобыл и 
некастрированных половозрелых 
жеребцов) 

:  

 Equine infectious anaemia:/ 
инфекционную анемию лошадей 

:  

 Equine viral arteritis: date of negative 
results in test (serology or PCR 
confirmatory test) / Вирусный 
артериит лошадей: дата 
негативного результата 
тестирования (серологического или 
ПЦР подтверждающего 
тестирования) 

:  

 Testing may not be conducted for castrated males and for mares, provided no clinical signs were observed during 28 days period, in isolation in 
quarantine station prior to shipment: indicate above "testing not conducted", and indicate dates of isolation: / Тестирование может не 

проводиться для кастрированных жеребцов и кобыл, при условии отсутствия клинических признаков в 28-дневный период 

изолированного содержания на карантинных базах до отправки: указывается, что “исследование не проводилось”, и указывается 
даты изолированного содержания: 

“isolation from / изолированное содержание c                    to/ по                     ” 
4.3 Animals are not vaccinated against equine encephalomyelitis of all types and African horse sickness / Животные 

не вакцинированы против инфекционных энцефаломиелитов всех типов и африканской чумы лошадей. 
4.4 Animals have been 2vaccinated / not 

vaccinated against equine 
rhinopneumonitis and if vaccinated 
indicate date of vaccination and name of 
vaccine: / Животные 

2
вакцинированы / 

не вакцинированы против 
ринопневмонии и если вакцинированы, 
указать дату вакцинации и название 
вакцины 

:  

4.5 Before shipment the animals were subjected to veterinary treatments (indicate the method, date of treatment): / 
Перед отправкой животные были подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод и дату 
обработки): 

 - vaccination against equine 
influenza using inactivated vaccine 
approved conforming to the 
standards specified in the Manual of 
Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals of the OIE, during 
the period between the 21st and the 
90th day prior to dispatching, for the 
first time or repeatedly/ вакцинация 
против гриппа инактивированной 
вакциной разрешенной 
стандартами, указанными в 
Руководстве по диагностическим 
тестам и вакцинам для наземных 
животных МЭБ, в период между 21-
м и 90-м днем до отправки 
первично или повторно 

:  

 - dehelmintization: / 
дегельминтизация 

:  

 - treatment against leptospirosis: / :  
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обработка против лептоспироза 
 - acaricidal treatment or insecticidal 

treatment (if treated indicate used 
treatment or indicate "not treated"): 
/ акарицидная обработка или 
инсектицидная обработка (в 
случае проведения обработки 
указать препарат или указать, 
что обработка не проводилась) 

:  

4.6 The means of transport are treated and prepared in accordance with the requirements approved in the EU. / 
Транспортные средства обработаны и подготовлены в соответствии с принятыми в ЕС требованиями 

4.7 The journey log is attached. / План маршрута прилагается. 
 
 

  
  

Official stamp / Печать: 

Place / Место  ................................................................................................................... 
 Date / Дата  
 
 
 
 
Signature of State/official veterinarian / Подпись государственного/ 
официального ветеринарного врача 
 
 
 
Name and position in capital letters / Ф.И.О. и должность заглавными буквами 
 
Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate /  
Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка  

 

 1 The test may not be carried out if the exporting country is officially free from those diseases according the OIE 
terrestrial animal health code requirements. Veterinarian who provides the certificates must indicate opposite to 
the disease “The country-exporter is officially free from the mentioned disease, tests were not carried out” and 
confirm by signature and stamp / Исследование могут не проводиться, если страна-экспортер официально 
свободна от этих болезней в соответствии с Санитарным Кодексом наземных животных МЭБ. В этом 
случае ветеринарный врач, оформивший этот ветсертификат, должен указать напротив заболевания 
“Страна-экспортер официально свободна по указанному заболеванию, исследования не проводились” и 
заверить эту запись подписью и печатью. 

 2 cross out as appropriate/ненужное вычеркнуть 
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Hallo alen,
Hierbij mijn op- en aanmerkingen in het verslag (zie bijlage).
Dit verslag kan als basis gebruikt worde richting LNV/CVO, mits er ook duidelijke
vraagstellingen in het verslag worden opgenomen.
Met dit verslag als bijlage kan ik formeel hiertoe per mail een vraagstelling indienen bij
LNV/CVO.
Met vriendelijke groeten | Kind regards,
drs. 

 Team Import en Export |  Team Import and Export
__________________________________________________________________________________________
Directie Keuren | Directorate Inspection
Divisie Ontwerp & Dienstverlening | Design & Services division
Afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning | Development & Support department
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
__________________________________________________________________________________________
T 088 

@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl

Van:  @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: maandag 8 april 2019 19:57
Aan: @nvwa.nl>; 

@freenature.eu>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @minez.nl>;

@minlnv.nl>; '
Onderwerp: Conclusies/verslag eerste afstemmingsoverleg konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Allen,
Allereerst wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie constructieve bijdrage van afgelopen
donderdag! Hierbij ontvangen jullie het verslag/de conclusies van het overleg. Ik wil jullie vragen
het kritisch door te lezen en met wijzigingen bijhouden aan te vullen. Graag met tekstsuggesties
zodat het gemakkelijk en snel verwerkt kan worden. Ik wil jullie reactie graag uiterlijk vrijdag
12 april ontvangen. Vervolgstappen zijn dan dat jullie en de agendaleden het definitieve verslag
ontvangen en dat de afstemming met Wit-Rusland via de CVO ook opgestart wordt.
@ : wat heb jij daar verder nog voor nodig? Volstaat het definitieve verslag om de
afstemming met LNV en de CVO op te starten? Zoniet, dan hoor ik graag wat er verder nog voor
nodig is.
Ik zal een nieuw datumprikker uit doen zodat we een vervolgbijeenkomst kunnen plannen. Die
zal wederom bij de Oostvaardersplassen zijn (in het nieuwe kantoor) waarbij we ook de paarden
en het pre-isolatiegebied zullen bezoeken.
Ik zal mijn contactpersonen bij het Wit-Russische ministerie van Bosbouw informeren over de
stand van zaken.
Groet,

Met vriendelijke groet,

Afdeling Projecten (regio Noordwest Nederland)
 Oostvaardersplassen
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Conclusies eerste afstemmingsoverleg overdracht en transport circa 150 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland. 



Datum:	4 april 2019

Tijd:	12:00 – 14:00 uur

Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad

Aanwezig:

Bas Steltenpool (dierenarts)

Tanja de Bode (FREE Nature)

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA)

Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA) 

Richard Donker (Coördinerend/Specialistisch Inspecteur Dierenwelzijn, NVWA)

Jan de Leeuw (beleid LNV)

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV)

Wouter Wubben (projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter)



Afgemeld:

Mark Hoyer (lid expertgroep reset grote grazers Provincie Flevoland)

Emilie van Zijl (beleid LNV)



Agendalid:

Susan Bonekamp (gebiedsmanager Oostvaardersplassen)

Hans-Erik Kuypers (boswachter Publiek Oostvaardersplassen)

Henk Luten (dierenarts)

Esther Linnartz (Free Nature)

Erik Bosker (ministerie van LNV, team veterinaire markttoegang (TVM))




Doel

De belangrijkste opgave tijdens het overleg is om met elkaar te bespreken wat er nodig is om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland te transporteren, wat haalbaar is, wat de alternatieven zijn als het niet haalbaar is en of die alternatieven dan haalbaar zijn en wat er voor nodig is. 

Ofwel, met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de wetenschap dat we obstakels tegen zullen komen. 

Agendapunten

· Kennismaking (wie ben je? Waar sta jij voor aan de lat in dit project, vanuit je taak (wat doe je), verantwoordelijkheid (wat moet je), bevoegdheid (wat mag je)?

Bas Steltenpool (dierenarts): Zal veel van de uitvoering op zich nemen. 

Tanja de Bode: kuddebeheerder Oostvaardersplassen FREE Nature in opdracht van SBB. Voert een groot deel van de voorbereidingen uit, scant de kudde in de vangweide op sociale structuren zodat de selectie van harems straks soepel verloopt, monitort de kudde, voert uiteindelijk de selectie en vangactie uit.

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA, afdeling veterinaire zorg en exportkeuring). Verantwoordelijk voor uiteindelijke certificering, moet voor het exportcertificaat tekenen. Verzorgt waarschijnlijk, vanuit haar ervaring met de transporten naar Texel en Lauwersmeer en de certificering van het transport naar Spanje, ook de keuring voor Wit-Rusland of zorgt voor een goede overdracht naar een collega.

Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA). Werk met name aan de kant van export. Houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van exportcertificaten naar niet EU landen. Beoordeelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van bestaande de certificaten. Zal dus ook de beoordeling doen of aan het huidige certificaat voor permanente export van paarden (tussen EU en Douane-Unie) voldaan kan worden bij de export van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Indien dit niet het geval is zal Edward daarover in overleg gaan met LNV en adviseren over wat er evt. aangepast moet worden aan het certificaat. Bij LNV onderhandelt team TVM uiteindelijk met (in dit geval) Wit-Rusland over de certificering waar ook de Chief Veterinary Officer (CVO) Christianne Bruschke een rol in speelt. 

Jan de Leeuw (beleid LNV). Afdeling Natuur en Biodiversiteit. Aangesteld om de minister zo veel mogelijk uit de wind te houden op dit dossier. Belang van minister dat het soepel verloopt. Tijdig actie ondernemen indien nodig.

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV). Dossier diertransporten en welzijn onder zich. Afdekken beleidslijn, contacten met CVO, afstemming over dierenwelzijn tijdens transport.

Wouter Wubben (teamleider afdeling Projecten en projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter). Werkt overstijgend als projectmanager op alle projecten die spelen in het Oostvaardersplassengebied en coördineert de buitenlandse transporten van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. 

Richard Donker NVWA, team Levend Vee). National contact point voor de transportverordening. Heeft de lijntjes met de autoriteiten in de andere landen. 

· Wouter heeft een korte beschrijving gegeven van de opgave waar we voor staan om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland te transporteren. Er ligt een contract voor de overdracht van circa 150 konikpaarden welke is getekend door Staatsbosbeheer en de directeur van het Republican Landscape Reserve Naliboksky. Dit reservaat valt onder de verantwoordelijkheid van het Wit-Russische ministerie van Bosbouw. Vanuit Wit-Rusland is aangegeven dat de Wit-Russische veterinaire dienst in Nederland aanwezig wil zijn als de paarden bloed af wordt genomen en de dieren de pre-export isolatie in gaan. Vervolgens wil de veterinaire dienst ook aanwezig zijn als de paarden op transport gaan en wil hij/zij meereizen met het transport. Dit ook met als doel om de grensovergang tussen Polen en Wit-Rusland soepel te laten verlopen. Vooralsnog wordt er voor de planning vanuit gegaan dat de pre-export isolatie eind mei start.  



· Doorwerking/uitvoering van certificaat t.b.v. de permanente export van paarden (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/prduv-46-douane-unie-paarden-bestemd-voor-permanente-export).

Tanja en Bas hebben al gekeken naar wat er mogelijk is in de praktijk. De meeste handelingen die nodig zijn om aan het certificaat te voldoen, lijken uitgevoerd te kunnen worden. Tijd is een belangrijke factor i.c.m. rust voor de dieren. De behandelingen kunnen voor zo’n 20 paarden per dag uitgevoerd worden. Dit betekent dat er zo’n 7 dagen nodig zijn om 150 paarden te behandelen. 

Wat kan:

Bloedafname.

Chippen.

Swops Swabs voor CEM is te doen, maar is risicovol en kost heel veel tijd. Merries minder problemen. Hoe keihard is deze eis? CEM niet tot nauwelijks bezwaarlijk voor paarden in natuurgebieden. Grote voorkeur om dit te laten schrappen. Ook gezien de veiligheid van degene die uit moet voeren. Kan alleen veilig als de paarden zeer zwaar worden verdoofd. En dan nog is het gevaarlijk om uit te voeren bij 150 wilde konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Door CVO kenbaar laten maken aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat, naast de veiligheid voor de uitvoerende dierenartspracticus, ook het dierenwelzijn (het zwaar moeten verdoven) in het gedrang komt. Verder laten benadrukken dat CEM een dekinfectie is die op de langere termijn verminderde fertiliteit (lastig drachtig worden / minder fertiel sperma / vroeg-embryonale sterfte (VES)) kan geven, waardoor CEM een bacteriële ziekte is die vooral van belang is in de  fokkerij en dus niet zozeer voor wilde paarden in natuurgebieden. Indien de autoriteiten van Wit-Rusland ermee akkoord gaan dat het onderzoek op CEM niet hoeft te worden uitgevoerd, moet gevraagd worden wat hier moet worden ingevuld op het certificaat.

4.1.b. Verklaring geen CEM gedurende afgelopen 2 maanden. We kunnen wel verklaren dat we de symptomen niet hebben waargenomen. Tanja neemt dat op voor de monitoringsrondes die de kuddebeheerder en de dierenarts doen.

Symptomen van CEM zijn:
merries: symptoomloos (i.g.v. dragers) of milde tot heftige pusuitvloeiing uit de vulva.
hengst: geen

Ontwormen lukt wel tijdens sedatie, middel moet vermeld worden. Zou voor het transport”before shipment” moeten. “Before chipment shipment” kan geldt ook zijn bij de start van de  pre -export isolatieperiode. Werkzame periode is 12 weken. Kan dus in de werkgang met chippen en afname van bloed.

Vaccinaties: Influenza moet. Rhino is vrijblijvend, is een keuze in het certificaat. Doen we dus niet om de dieren zo min mogelijk toe te dienen.

Behandeling Ttegen teken: Dit is een keuzemogelijkheid in het certificaat. Besloten wordt om niet te behandelen tegen teken, ook omdat er geen geregistreerde middelen tegen teken zijn bij paarden. Ingevuld  moet wordenwe kunnen invullen: not treated. Wel verklaren (4.1.d) dat er, gedurende de pre-export isolatieperiode (30 dagen)  geen teken op de paarden zijn waargenomen zitten. Edward geeft aan: niet behandelen. Er zijn geen goedgekeurde middelen ter behandeling van teken. Afstemmen met CVO van Wit-Rusland. Pyroplasmose Via CVO kenbaar maken aan de autoriteiten van Wit-rusland dat deze paarden gedurende de pre-export isolatieperiode niet gedetailleerd kunnen worden gecontroleerd op teken, maar dat de Oostvaardersplassen een gebied is met weinig teken en dat bovendien piroplasmose in dit gebied niet is vastgesteld, in verband daarmee wordt deze verklaring geëist. En de Oostvaardersplassen is een gebied met weinig teken. Op basis daarvan is er dus geen nauwelijks risico voor piroplasmose. En geen teken vast kunnen stellen is de verwachting. 

Leptospirose: Niet bekend of er een test is (dit zou nog moeten worden uitgezocht). 
Door CVO laten aangeven aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat een Preventief (prophyfilactische) behandeling met  antibiotica spuiten is in Nederland bij wet is verboden. Deze behandeling kan dus niet worden uitgevoerd. Indien de autoriteiten van Wit-Rusland ermee akkoord gaan dat de paarden niet worden behandel tegen leptospirose, moet gevraagd worden wat hier moet worden ingevuld op het certificaat.

Voor de CVO: op onderstaande punten willen we akkoord van de veterinaire dienst van Wit-Rusland.

· CEM: willen kunnen we niet op testen.

· Teken: willen kunnen we de paarden niet voor behandelen.

· Leptospirose: Preventief (Een prophyfilactisch) behandeling met  antibiotica spuiten is in Nederland bij wet verboden. Willen Kunnen we de paarden dan ook niet tegen behandelen. 

· Hoe om te gaan met veulens die tijdens quarantaine geboren worden? Als de moeder vrij is voor de genoemde ziekten, mogen we er dan vanuit gaan dat veulen ook vrij is. Veulens mogen aan de voet van de moeder mee. Conclusie: deze veulens gaan we niet chippen (checkt Annebeth nog).

· Pre-export isolatiegebied ook mee laten nemen om te laten zien: dit is het isolatiegebied. 
pre-export isolatiegebied is weide, waarbij de paarden wel worden behandeld met insecticiden (dit ter voorkoming van de eventuele besmetting met EIA).

Aanvulling op bovenstaande. 

Dourine hoeft niet op getest te worden, Kwade droes (glanders) ook niet. Kwade droes komt in Nederland niet meer voor (informatie site WUR: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Bacteriele-ziekten/Kwade-droes-1.htm).
Nederland is vrij van dourine en kwade droes; hierbij door CVO laten aangeven aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat Nederland NIET officieel vrij is van dourine en kwade droes, maar dat het hier gaat om aangifteplichtige dierziekten waarbij dus aangegeven kan worden dat Nederland de afgelopen periode vrij is geweest van deze dierziekten.	Comment by Wubben, Wouter: Wat is hiervoor de onderbouwing?



Vaccinatie tegen influenza is mogelijk: geldt voor 21 dagen (tijdens isolatieperiode).
Volgens verklaring 4.5 moeten de paarden in de periode tussen de 21ste en de 90ste dag voorafgaand aan de verzending worden gevaccineerd tegen influenza. Vaccineren kan dus bij aanvang van de pre-export isolatieperiode (de 30ste dag voorafgaand aan de export).	Comment by Wubben, Wouter: Graag een verheldering hierop. Kunnen we bij de start van de isolatieperiode en afname van bloed etc. ook vaccineren voor influenza? En is deze dan nog steeds werkzaam/geldig tot overdracht in Wit-Rusland?

Alleen hengsten testen op EVA (serology of PCR test).

Bas heeft al contact met de CVI (WBVR) gehad. 

Equine rhino: als dit vastgesteld wordt tijdens quarantaineperiodepre-export isolatieperiode, dan kan dat het risico in zich hebben dat we niet gaan transporteren. Dit kan in de pre-export isolatieperiode worden getest bij een geaborteerde merrie op een dood veulen. Ook hier gaat tijdens de monitoring op gelet worden. Tanja maakt hier een checklist voor die een aantal keer per week wordt afgetekend. 

WBVR heeft 30 dagen om de resultaten van de testen af te geven. Indien een monster vals negatief is, dan kan het nog een keer bemonsterd worden (WBVR moet de monster namelijk bewaren).

· Bloedafname. 

Het nemen van steekproeven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Dit betekent dus dat van alle te transporteren paarden bloed afgenomen dient te worden. Praktisch zal de bloedafname en de start van de pre-export isolatieperiode van ten minste 30 dagen moeten plaatsvinden op dezelfde dag, omdat je anders niet kunt verklaren, dat de testen tijdens de pre-export isolatieperiode zijn uitgevoerd. Ieder paard dient voor de bloedafname flink verdoofd te worden. De hengsten moet 2 keer bloed afgenomen worden. 
Hengsten hoefen volgens mij niet twee bloed te worden afgenomen.	Comment by Wubben, Wouter: Wat was hier de reden voor? En betekent dat 2 bloedafnames ‘in een werkgang’ of op twee verschillende momenten?

· Chippen.

Chippen vindt gelijktijdig met de bloedafname en andere te verrichten acties plaats.

· Pré-export isolatie

De te exporteren paarden moeten o.a. gedurende 30 dagen voorafgaand aan de export in pré-export isolatie ter voorkoming van besmettingen van de te exporteren dieren. Als de paarden worden behandeld met insecticide, dan kunnen ze in de vangweide blijven staan. Ook dient er extra goed zichtbaar schrikkoord aangebracht te worden waardoor een barrière van minimaal 3 meter ontstaat tussen de dieren in de vangweide en de dieren in de rest van de Oostvaardersplassen ter voorkoming van neus-neus contact en ongewenste dekkingen en ongewenst contact van publiek met de paarden. Conclusie is dat de huidige vangweide in de Oostvaardersplassen als pre-export isolatiegebied wordt gebruikt, de paarden worden behandeld met insecticide en er een barrière van minimaal 3 meter wordt aangebracht. We willen akkoord vanuit Wit-Rusland m.b.t. het gebruik van dit terrein als pre-export isolatiegebied. Inderdaad belangrijk dat hierover van tevoren een akkoord wordt verkregen vanuit Wit-Rusland.

Indien de pre-isolatieperiode langer duurt dan 30 dagen dienen we dit officieel aan de NVWA te laten weten. Er zit geen maximum aan hoe lang de pre-isolatieperiode mag duren. Sturend zou dan de werking van een aantal middelen zijn. 

· Ontwormen.

Kan.	Comment by Wubben, Wouter: Wat is hiervoor nodig?

· Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens pré-export isolatie. Ook nog bloed afnemen? Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet pré-export isolatie-periode verlengd worden bij geboorte veulens? Dit dient gecheckt te worden bij de veterinaire dienst van Wit-Rusland.

· (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi op één dag? Of transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de harems.

Gezien de tijd die het kost om de paarden in de vangkraal te krijgen en vervolgens in de transportwagen is het weinig realistisch om het transport op één dag te plannen. Het meest haalbaar is het om het transport in twee of drie keer uit te voeren. 

We moeten rekening houden met uren oponthoud bij de Pools-Wit-Russische grens geeft de NVWA aan. Dat kan vermoedelijk voorkomen worden door een medewerker van de veterinaire dienst van Wit-Rusland mee te laten reizen met het transport en de grensovergang te laten begeleiden. Met de Wit-Russische autoriteiten moet afgestemd worden hoe dit praktisch vorm gegeven kan worden als het transport in twee of drie keer plaats vindt.



Verder is een belangrijk aandachtspunt hoe het laatste deel van het transport over de onverharde wegen in het Naliboksky reservaat uitgevoerd kan worden. Hier moet niet alleen gedacht worden aan de wegcondities, maar ook aan de hoogte van de transportswagen in relatie tot de boomtakken. Evt. overladen in een wagen die het terrein wel in kan. Suggestie is gedaan of er geen deskundigen vanuit Nederland bij moeten zijn tijdens het overladen. 



Tanja geeft aan al te willen compartimenteren in de vangweide waardoor je wel redelijk snel achter elkaar kan schakelen en transporteren.



De transportduur willen we niet laten afhangen van de chauffeur (vanuit Rijtijdenbesluit), dus met voldoende chauffeurs rijden zodat er niet onnodig stil gestaan hoeft te worden. 



Voorkeur voor 2 transporten, oplegger als laatste. 

We gaan uit van 6 vrachtwagens van 25 dieren. 2 a 3 vrachtwagens per keer. 

Rekening houden met vakantieperiodes om de kans op extra oponthoud te verkleinen.



Planning: 

Half mei weten we of de meeste veulens geboren zijn. Na een week en met de navel dicht mogen veulens vervoerd worden. Bij voorkeur houden we een iets langere periode aan vanwege het lange transport.

Naar verwachting eind mei start pre-isolatieperiode.

Naar verwachting eind juni start met transporteren.



Zorgen voor open water om uit te kunnen drinken tijdens de stops, door bakken in de transportwagens op te hangen.

Om de 8 uur drenken en zorgen voor voldoende hooi en stro.





· Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-Rusland wil voor twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start pre-isolatieperiode en wanneer de paarden op transport gaan.

Overig:

Tanja doet de suggestie om de paarden in een kleine kraal te laten komen na het uitladen in Wit-Rusland. Hierdoor kunnen de paarden goed gecontroleerd worden na het transport. Wellicht mee te nemen vanuit Nederland. Zonder een kleine kraal lopen de paarden direct in een vangweide van een aantal hectare en zijn ze veel lastiger te controleren.

Zorgen dat er geen mensen in het isolatiegebied komen en er niet onnodig stoppen/uitstappen. Instructie hierover voor de medewerkers van de Oostvaardersplassen.

Traces-certificaat dient er te zijn voor de transporten. Zorgt niet voor problemen.

· Vervolgafspraken

· Bas, Tanja en Edward leveren input om de voorgestelde wijzigingen m.b.t. het certificaat inzichtelijk te krijgen. Edward pakt dit vervolgens verder formeel op met een formeel verzoek richting de CVO, Christianne Bruschke.

· Edward neemt dit met Erik Bosker op richting CVO. 

· Eind april/begin mei tot medio weer bij elkaar. Wouter zet een datumprikkerverzoek uit.

· Tanja werkt de planning uit i.r.t. transporten. 

· Quarantaine pre-export isolatieperiode gaat formeel in als het laatste paard de weide in gaat. Daar moet de NVWA bij zijn. 

· SBB heeft geen I-searche-CertNL account. Moeten we aanvragen. Gaat via e-herkenning. Helpdesk bellen: 088-2232100. Keuzemenu: I-searche-CertNL. We willen een account. 
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Eerste afstemmingsoverleg overdracht en 
transport circa 150 konikpaarden vanuit 
de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland.  
 

Datum: 4 april 2019 

Tijd: 12:00 – 14:00 uur 

Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad 

Genodigden: 

1.   afgemeld. 

2.   

3.  (FREE Nature) 

4.  , NVWA) 

5.  (  Team Import en Export, NVWA)  

6.  

7.  ( , LNV) 

8.   Oostvaardersplassen) 

Optioneel (inschatting gemaakt dat onderstaande personen ook door anderen/op andere momenten 
kunnen worden geïnformeerd over hetgeen besproken is): 

 Oostvaardersplassen) 

 Publiek Oostvaardersplassen) 

  

, NVWA) 

 (Free Nature) 

(ministerie van LNV, team veterinaire markttoegang (TVM)) 

Doel 

Belangrijkste opgave tijdens het overleg is om met elkaar te bespreken wat er nodig is om circa 150 
konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland te transporteren, wat haalbaar is, wat de 
alternatieven zijn als het niet haalbaar is en of die alternatieven dan haalbaar zijn en wat er voor 
nodig is.  

Ofwel, met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de wetenschap dat we obstakels tegen zullen 
komen.  
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Agenda 

• Kennismaking (wie ben je? Waar sta jij voor aan de lat in dit project, vanuit je taak (wat doe je), 
verantwoordelijkheid (wat moet je), bevoegdheid (wat mag je)? 
 

• Korte beschrijving van de opgave waar we voor staan. 
 

• Doorwerking/uitvoering van certificaat t.b.v. de permanente export van paarden. 
o Bloedafname.  

Het nemen van steekproeven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Praktisch zal de 
bloedafname en de start van de quarantaine moeten plaatsvinden op dezelfde dag, omdat je 
anders niet kunt verklaren, dat de testen tijdens de quarantaine zijn uitgevoerd. 

o Chippen. 
o Pré-export isolatie 

De te exporteren paarden moeten o.a. gedurende 30 dagen voorafgaand aan de export in pré-
export isolatie ter voorkoming van een besmetting van de te exporteren dieren met o.a. EIA. 
Deze dierziekte kan worden overgebracht door besmet bloed van geïnfecteerde dieren, 
bijvoorbeeld door bloedzuigende vliegen. Een vangweide als pré-export isolatievoorziening biedt 
geen afdoende bescherming tegen (bloedzuigende) vliegen. Equine infectious anaemia is (nog 
redelijk recent: juli 2017) voorgekomen in Nederland. Er kan dus niet meer worden gesteld dat 
Equine infectious anaemia nog nooit is gerapporteerd in Nederland. Bovendien moeten de te 
exporteren dieren tijdens de pre-export isolatieperiode klinisch worden beoordeeld (door een 
dierenartspracticus) en waar nodig worden getemperatuurd.  

Hoe, wie, wat, waar? 

o Verklaring 4.1.a., maar m.n. ook verklaring 4.1.b., 4.1.c. en 4.1.d. 

Hoe kan van deze konikpaarden door een dierenartspracticus worden gesteld dat in “the 
holding” (en voor het gemak interpreteren we “the holding” maar even als de kudde) de laatste 
21 dagen voorafgaand aan de export geen gevallen van influenza, EHV1 zijn geweest, dat in de 
laatste 2 maanden voorafgaand aan de export geen gevallen van CEM zijn geweest, dat in de 
laatste 28 dagen voorafgaand aan de export de dieren geen klinische symptomen van EVA 
hebben vertoond en dat de paarden de laatste 30 dagen voorafgaand aan de export vrij zijn 
geweest van teken? 

o Vaccinatie tegen influenza. 
o Ontwormen. 
o Behandelen tegen leptosprirose.  
o Bacteriologisch onderzoek op CEM (kweek).  

Dat moet intravaginaal bij geslachtsrijpe merries en van de hengsten moeten een aantal 
onderdelen van de penis bemonsterd worden. In hoeverre is dat uitvoerbaar? 

• Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens pré-export isolatie. Ook nog bloed 
afnemen? Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet pré-export isolatie-periode 
verlengd worden bij geboorte veulens?  
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• (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi 
op één dag? Of transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de 
harems. 

• Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-
Rusland wil voor twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start 
quarantaine-periode en wanneer de paarden op transport gaan. 

• Vervolgafspraken 
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Onderwerp: Vervolgoverleg SBB-NVWA-LNV m.b.t. konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: zondag 5 mei 2019 15:02:42
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Allen,
Komende dinsdag 7 mei zien we elkaar voor het tweede afstemmingsoverleg in ons nieuwe kantoor aan de
Kitsweg in Lelystad. Aanwezig zullen in ieder geval zijn:  en ik.
Hierbij ontvangen jullie het verslag van ons eerste overleg. Daarnaast heb ik de documenten toegevoegd die
vervolgens in overleg met de NVWA en LNV zijn opgesteld en naar Wit-Rusland zijn verzonden.
Agenda komende dinsdag:

· Bespreken huidige stand van zaken, waaronder bespreken van de reactie vanuit Wit-Rusland op ons
document.

· Planning.
· Aanbesteding transport.
· Veldbezoek naar vangweide waar de paarden momenteel staan en bespreken werkzaamheden om de

vangweide te kunnen gebruiken als pre-export isolatiegebied.
· Bespreken benodigde acties en vervolgoverleg.

Tot dinsdag!
Groet,

Met vriendelijke groet,

 Projecten (regio Noordwest Nederland)
 Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
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Conclusies eerste afstemmingsoverleg overdracht en transport circa 150 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland. 



Datum:	4 april 2019

Tijd:	12:00 – 14:00 uur

Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad

Aanwezig:

Bas Steltenpool (dierenarts)

Tanja de Bode (FREE Nature)

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA)

Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA) 

Richard Donker (Coördinerend/Specialistisch Inspecteur Dierenwelzijn, NVWA)

Jan de Leeuw (beleid LNV)

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV)

Wouter Wubben (projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter)



Afgemeld:

Mark Hoyer (lid expertgroep reset grote grazers Provincie Flevoland)

Emilie van Zijl (beleid LNV)



Agendalid:

Susan Bonekamp (gebiedsmanager Oostvaardersplassen)

Hans-Erik Kuypers (boswachter Publiek Oostvaardersplassen)

Henk Luten (dierenarts)

Esther Linnartz (Free Nature)

Erik Bosker (ministerie van LNV, team veterinaire markttoegang (TVM))




Doel

De belangrijkste opgave tijdens het overleg is om met elkaar te bespreken wat er nodig is om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland te transporteren, wat haalbaar is, wat de alternatieven zijn als het niet haalbaar is en of die alternatieven dan haalbaar zijn en wat er voor nodig is. 

Ofwel, met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de wetenschap dat we obstakels tegen zullen komen. 

Agendapunten

· Kennismaking (wie ben je? Waar sta jij voor aan de lat in dit project, vanuit je taak (wat doe je), verantwoordelijkheid (wat moet je), bevoegdheid (wat mag je)?

Bas Steltenpool (dierenarts): Zal veel van de uitvoering op zich nemen. 

Tanja de Bode: kuddebeheerder Oostvaardersplassen FREE Nature in opdracht van SBB. Voert een groot deel van de voorbereidingen uit, scant de kudde in de vangweide op sociale structuren zodat de selectie van harems straks soepel verloopt, monitort de kudde, voert uiteindelijk de selectie en vangactie uit.

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA, afdeling veterinaire zorg en exportkeuring). Verantwoordelijk voor uiteindelijke certificering, moet voor het exportcertificaat tekenen. Verzorgt waarschijnlijk, vanuit haar ervaring met de transporten naar Texel en Lauwersmeer en de certificering van het transport naar Spanje, ook de keuring voor Wit-Rusland of zorgt voor een goede overdracht naar een collega.

Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA). Werk met name aan de kant van export. Houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van exportcertificaten naar niet EU landen. Beoordeelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van bestaande de certificaten. Zal dus ook de beoordeling doen of aan het huidige certificaat voor permanente export van paarden (tussen EU en Douane-Unie) voldaan kan worden bij de export van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Indien dit niet het geval is zal Edward daarover in overleg gaan met LNV en adviseren over wat er evt. aangepast moet worden aan het certificaat. Bij LNV onderhandelt team TVM uiteindelijk met (in dit geval) Wit-Rusland over de certificering waar ook de Chief Veterinary Officer (CVO) Christianne Bruschke een rol in speelt. 

Jan de Leeuw (beleid LNV). Afdeling Natuur en Biodiversiteit. Aangesteld om de minister zo veel mogelijk uit de wind te houden op dit dossier. Belang van minister dat het soepel verloopt. Tijdig actie ondernemen indien nodig.

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV). Dossier diertransporten en welzijn onder zich. Afdekken beleidslijn, contacten met CVO, afstemming over dierenwelzijn tijdens transport.

Wouter Wubben (teamleider afdeling Projecten en projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter). Werkt overstijgend als projectmanager op alle projecten die spelen in het Oostvaardersplassengebied en coördineert de buitenlandse transporten van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. 

Richard Donker NVWA, team Levend Vee). National contact point voor de transportverordening. Heeft de lijntjes met de autoriteiten in de andere landen. 

· Wouter heeft een korte beschrijving gegeven van de opgave waar we voor staan om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland te transporteren. Er ligt een contract voor de overdracht van circa 150 konikpaarden welke is getekend door Staatsbosbeheer en de directeur van het Republican Landscape Reserve Naliboksky. Dit reservaat valt onder de verantwoordelijkheid van het Wit-Russische ministerie van Bosbouw. Vanuit Wit-Rusland is aangegeven dat de Wit-Russische veterinaire dienst in Nederland aanwezig wil zijn als de paarden bloed af wordt genomen en de dieren de pre-export isolatie in gaan. Vervolgens wil de veterinaire dienst ook aanwezig zijn als de paarden op transport gaan en wil hij/zij meereizen met het transport. Dit ook met als doel om de grensovergang tussen Polen en Wit-Rusland soepel te laten verlopen. Vooralsnog wordt er voor de planning vanuit gegaan dat de pre-export isolatie eind mei start.  



· Doorwerking/uitvoering van certificaat t.b.v. de permanente export van paarden (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/prduv-46-douane-unie-paarden-bestemd-voor-permanente-export).

Tanja en Bas hebben al gekeken naar wat er mogelijk is in de praktijk. De meeste handelingen die nodig zijn om aan het certificaat te voldoen, lijken uitgevoerd te kunnen worden. Tijd is een belangrijke factor i.c.m. rust voor de dieren. De behandelingen kunnen voor zo’n 20 paarden per dag uitgevoerd worden. Dit betekent dat er zo’n 7 dagen nodig zijn om 150 paarden te behandelen. 

Wat kan:

Bloedafname.

Chippen.

Swabs voor CEM is uit te voeren, is echter zeer risicovol en kost heel veel tijd. Merries minder problemen. Hoe keihard is deze eis? CEM niet tot nauwelijks bezwaarlijk voor paarden in natuurgebieden. Grote voorkeur om dit te laten schrappen. Ook gezien de veiligheid van degene die uit moet voeren. Kan alleen veilig als de paarden zeer zwaar worden verdoofd. En dan nog is het gevaarlijk om uit te voeren bij 150 wilde konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Door CVO kenbaar laten maken aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat, naast de veiligheid voor de uitvoerende dierenartspracticus, ook het dierenwelzijn (het zwaar moeten verdoven) in het gedrang komt. Verder laten benadrukken dat CEM een dekinfectie is die op de langere termijn verminderde fertiliteit (lastig drachtig worden / minder fertiel sperma / vroeg-embryonale sterfte (VES)) kan geven, waardoor CEM een bacteriële ziekte is die vooral van belang is in de  fokkerij en dus niet zozeer voor wilde paarden in natuurgebieden. Indien de autoriteiten van Wit-Rusland ermee akkoord gaan dat het onderzoek op CEM niet hoeft te worden uitgevoerd, moet gevraagd worden wat hier moet worden ingevuld op het certificaat.

4.1.b. Verklaring geen CEM gedurende afgelopen 2 maanden. We kunnen wel verklaren dat we de symptomen niet hebben waargenomen. Tanja neemt dat op voor de monitoringsrondes die de kuddebeheerder en de dierenarts doen.

Symptomen van CEM zijn:
merries: symptoomloos (i.g.v. dragers) of milde tot heftige pusuitvloeiing uit de vulva.
hengst: geen.

Ontwormen lukt wel tijdens sedatie, middel moet vermeld worden. Zou ”before shipment” moeten. “Before shipment” kan  ook zijn bij de start van de  pre-export isolatieperiode. Werkzame periode is 12 weken. Kan dus in de werkgang met chippen en afname van bloed.

Vaccinaties: Influenza moet. Rhino is vrijblijvend, is een keuze in het certificaat. Doen we dus niet om de dieren zo min mogelijk toe te dienen.

Behandeling tegen teken: Dit is een keuzemogelijkheid in het certificaat. Besloten wordt om niet te behandelen tegen teken, ook omdat er geen geregistreerde middelen tegen teken zijn bij paarden. Ingevuld  moet worden: not treated. Wel verklaren (4.1.d) dat er, gedurende de pre-export isolatieperiode (30 dagen) geen teken op de paarden zijn waargenomen  Via CVO kenbaar maken aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat deze paarden gedurende de pre-export isolatieperiode niet gedetailleerd kunnen worden gecontroleerd op teken, maar dat de Oostvaardersplassen een gebied is met weinig teken en dat bovendien piroplasmose in dit gebied niet is vastgesteld, Op basis daarvan is er dus nauwelijks risico voor piroplasmose. 

Leptospirose: Niet bekend of er een test is (dit zou nog moeten worden uitgezocht). 
Door CVO laten aangeven aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat een prophylactische behandeling met antibiotica in Nederland bij wet is verboden. Deze behandeling kan dus niet worden uitgevoerd. Indien de autoriteiten van Wit-Rusland ermee akkoord gaan dat de paarden niet worden behandeld tegen leptospirose, moet gevraagd worden wat hier moet worden ingevuld op het certificaat.

Voor de CVO: op onderstaande punten willen we akkoord van de veterinaire dienst van Wit-Rusland.

· CEM: kunnen we niet op testen.

· Teken: kunnen we de paarden niet voor behandelen.

· Leptospirose: Een prophylactische behandeling met antibiotica is in Nederland bij wet verboden. Kunnen we de paarden dan ook niet tegen behandelen. 

· Hoe om te gaan met veulens die tijdens quarantaine geboren worden? Als de moeder vrij is voor de genoemde ziekten, mogen we er dan vanuit gaan dat veulen ook vrij is. Veulens mogen aan de voet van de moeder mee. Conclusie: deze veulens gaan we niet chippen. 

· Pre-export isolatiegebied ook mee laten nemen om te laten zien: dit is het isolatiegebied. 
Het pre-export isolatiegebied is een weide, waarbij de paarden wel worden behandeld met insecticiden (dit ter voorkoming van de eventuele besmetting met EIA).

Aanvulling op bovenstaande. 

Dourine hoeft niet op getest te worden, Kwade droes (glanders) ook niet. Kwade droes komt in Nederland niet meer voor (informatie site WUR: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Bacteriele-ziekten/Kwade-droes-1.htm).
Nederland is vrij van dourine en kwade droes; hierbij door CVO laten aangeven aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat Nederland NIET officieel vrij is van dourine en kwade droes, maar dat het hier gaat om aangifteplichtige dierziekten waarbij dus aangegeven kan worden dat Nederland de afgelopen periode vrij is geweest van deze dierziekten.

Vaccinatie tegen influenza is mogelijk: geldt voor 21 dagen (tijdens isolatieperiode).
Volgens verklaring 4.5 moeten de paarden in de periode tussen de 21ste en de 90ste dag voorafgaand aan de verzending worden gevaccineerd tegen influenza. Vaccineren kan dus bij aanvang van de pre-export isolatieperiode (de 30ste dag voorafgaand aan de export).

Alleen hengsten testen op EVA (serology of PCR test).

Bas heeft al contact met de CVI (WBVR) gehad. 

Equine rhino: als dit vastgesteld wordt tijdens pre-export isolatieperiode, dan kan dat het risico in zich hebben dat we niet gaan transporteren. Dit kan in de pre-export isolatieperiode worden getest bij een geaborteerde merrie op een dood veulen. Ook hier gaat tijdens de monitoring op gelet worden. Tanja maakt hier een checklist voor die een aantal keer per week wordt afgetekend. 

WBVR heeft 30 dagen om de resultaten van de testen af te geven. Indien een monster vals negatief is, dan kan het nog een keer bemonsterd worden (WBVR moet de monster namelijk bewaren).

· Bloedafname. 

Het nemen van steekproeven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Dit betekent dus dat van alle te transporteren paarden bloed afgenomen dient te worden. Praktisch zal de bloedafname en de start van de pre-export isolatieperiode van ten minste 30 dagen moeten plaatsvinden op dezelfde dag, omdat je anders niet kunt verklaren, dat de testen tijdens de pre-export isolatieperiode zijn uitgevoerd. Ieder paard dient voor de bloedafname flink verdoofd te worden. 

· Chippen.

Chippen vindt gelijktijdig met de bloedafname en andere te verrichten acties plaats.

· Pré-export isolatie

De te exporteren paarden moeten o.a. gedurende 30 dagen voorafgaand aan de export in pré-export isolatie ter voorkoming van besmettingen van de te exporteren dieren. Als de paarden worden behandeld met insecticide, dan kunnen ze in de vangweide blijven staan. Ook dient er extra goed zichtbaar schrikkoord aangebracht te worden waardoor een barrière van minimaal 3 meter ontstaat tussen de dieren in de vangweide en de dieren in de rest van de Oostvaardersplassen ter voorkoming van neus-neus contact en ongewenste dekkingen en ongewenst contact van publiek met de paarden. Conclusie is dat de huidige vangweide in de Oostvaardersplassen als pre-export isolatiegebied wordt gebruikt, de paarden worden behandeld met insecticide en er een barrière van minimaal 3 meter wordt aangebracht. We willen akkoord vanuit Wit-Rusland m.b.t. het gebruik van dit terrein als pre-export isolatiegebied. Inderdaad belangrijk dat hierover van tevoren een akkoord wordt verkregen vanuit Wit-Rusland.

Indien de pre-isolatieperiode langer duurt dan 30 dagen dienen we dit officieel aan de NVWA te laten weten. Er zit geen maximum aan hoe lang de pre-isolatieperiode mag duren. Sturend zou dan de werking van een aantal middelen zijn. 

· Ontwormen.

Kan.

· Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens pré-export isolatie. Ook nog bloed afnemen? Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet pré-export isolatie-periode verlengd worden bij geboorte veulens? Dit dient gecheckt te worden bij de veterinaire dienst van Wit-Rusland.

· (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi op één dag? Of transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de harems.

Gezien de tijd die het kost om de paarden in de vangkraal te krijgen en vervolgens in de transportwagen is het weinig realistisch om het transport op één dag te plannen. Het meest haalbaar is het om het transport in twee of drie keer uit te voeren. 

We moeten rekening houden met uren oponthoud bij de Pools-Wit-Russische grens geeft de NVWA aan. Dat kan vermoedelijk voorkomen worden door een medewerker van de veterinaire dienst van Wit-Rusland mee te laten reizen met het transport en de grensovergang te laten begeleiden. Met de Wit-Russische autoriteiten moet afgestemd worden hoe dit praktisch vorm gegeven kan worden als het transport in twee of drie keer plaats vindt.



Verder is een belangrijk aandachtspunt hoe het laatste deel van het transport over de onverharde wegen in het Naliboksky reservaat uitgevoerd kan worden. Hier moet niet alleen gedacht worden aan de wegcondities, maar ook aan de hoogte van de transportwagen in relatie tot de boomtakken. Evt. overladen in een wagen die het terrein wel in kan. Suggestie is gedaan of er geen deskundigen vanuit Nederland bij moeten zijn tijdens het overladen en of wellicht een ervaren vrachtwagenchauffeur (bij voorkeur de transporteur die het transport zal gaan uitvoeren) van te voren de onverharde route naar het park  zou moeten verkennen ter voorkoming van overladen en onbereikbaarheid.



Tanja geeft aan al te willen compartimenteren in de vangweide waardoor je wel redelijk snel achter elkaar kan schakelen en transporteren.



De transportduur willen we niet laten afhangen van de chauffeur (vanuit Rijtijdenbesluit), dus met voldoende chauffeurs rijden zodat er niet onnodig stil gestaan hoeft te worden. 



Voorkeur voor 2 transporten, oplegger als laatste. 

We gaan uit van 6 vrachtwagens van 25 dieren. 2 a 3 vrachtwagens per keer. 

Rekening houden met vakantieperiodes om de kans op extra oponthoud te verkleinen.



Planning: 

Half mei weten we of de meeste veulens geboren zijn. Na een week en met de navel dicht mogen veulens vervoerd worden. Bij voorkeur houden we een iets langere periode aan vanwege het lange transport.

Naar verwachting eind mei start pre-isolatieperiode.

Naar verwachting eind juni start met transporteren.



Zorgen voor open water om uit te kunnen drinken tijdens de stops, door bakken in de transportwagens op te hangen.

Om de 8 uur drenken en zorgen voor voldoende hooi en stro.



· Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-Rusland wil voor twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start pre-isolatieperiode en wanneer de paarden op transport gaan.

Overig:

Tanja doet de suggestie om de paarden in een kleine kraal te laten komen na het uitladen in Wit-Rusland. Hierdoor kunnen de paarden goed gecontroleerd worden na het transport. Wellicht mee te nemen vanuit Nederland. Zonder een kleine kraal lopen de paarden direct in een vangweide van een aantal hectare en zijn ze veel lastiger te controleren.

Zorgen dat er geen mensen in het isolatiegebied komen en er niet onnodig stoppen/uitstappen. Instructie hierover voor de medewerkers van de Oostvaardersplassen.

Traces-certificaat dient er te zijn voor de transporten. Zorgt niet voor problemen.

· Vervolgafspraken

· Bas, Tanja en Edward leveren input om de voorgestelde wijzigingen m.b.t. het certificaat inzichtelijk te krijgen. Edward pakt dit vervolgens verder formeel op met een formeel verzoek richting de CVO, Christianne Bruschke.

· Edward neemt dit met Erik Bosker op richting CVO. 

· Eind april/begin mei tot medio weer bij elkaar. Wouter zet een datumprikkerverzoek uit.

· Tanja werkt de planning uit i.r.t. transporten. 

· De pre-export isolatieperiode gaat formeel in als het laatste paard de weide in gaat. Daar moet de NVWA bij zijn. 

· SBB heeft geen e-CertNL account. Moeten we aanvragen. Gaat via e-herkenning. Helpdesk bellen: 088-2232100. Keuzemenu: e-CertNL. We willen een account. 




Aanvullening op verslag: Acties dierenarts en WBVR.



Op dag 1 (start pré isolatie) in het bijzijn van de Wit Russische dierenarts verricht de dierenarts de volgende handelingen:

•	Alle dieren verdoven met combinatie detomidine en butorphanol

•	Bloedafname (1 serumbuis)

•	Inbrengen transponder (chippen) en aanvraag paspoort.

•	Vaccinatie met inactief vaccin tegen influenza. (Mogelijk dat ik een combinatievaccin met tetanus gebruik om de paarden zo daar ook tegen te beschermen)

•	Behandeling met insecticide pour on  (Butox of iets vergelijkbaars, nb off label use)

•	Oraal ontwormen met ivermectine (werkzaamheid 6-8 weken, alternatief is het duurdere moxidectine werkzaamheid 12 tot 26 weken)

•	Controle op teken. (Mochten we toch teken zien, wat dan?  Voor noodgevallen alsnog het betreffende dier dan behandelen met een off label pour on tekenmiddel??)

Het bloed wordt bij WBVR (voorheen CVI) getest op:

•	Surra  (CATT methode)

•	EIA  (AGID methode)

•	EVA (hengsten van alle leeftijdden)



· Bij een positieve test wordt WBVR gevraagd het dier nogmaals te testen. Als het dier een tweede maal positief is wordt het dier tijdens het laden uit de groep gehaald en gaat het niet mee op transport. Dit heeft verder  GEEN invloed op de pré isolatieperiode.

· Tijdens de pré isolatie doodgeboren/verworpen veulens worden onderzocht op EHV (Rhinopneumonie).
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Conclusies eerste afstemmingsoverleg 
overdracht en transport circa 150 
konikpaarden vanuit de 
Oostvaardersplassen naar Wit Rusland.  
 

Datum: 4 april 2019 

Tijd: 12:00 – 14:00 uur 

Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad 

Aanwezig: 

  

 (FREE Nature) 

 ( , NVWA) 

 ( Team Import en Export, NVWA)  

, NVWA) 

 

 Dierenwelzijn, LNV) 

 Oostvaardersplassen, voorzitter) 

 

Afgemeld: 

  

  

 

Agendalid: 

  

 Publiek Oostvaardersplassen) 

  

 (Free Nature) 

 (ministerie van LNV, team veterinaire markttoegang (TVM)) 
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Doel 

De belangrijkste opgave tijdens het overleg is om met elkaar te bespreken wat er nodig is om circa 
150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland te transporteren, wat haalbaar is, 
wat de alternatieven zijn als het niet haalbaar is en of die alternatieven dan haalbaar zijn en wat er 
voor nodig is.  

Ofwel, met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de wetenschap dat we obstakels tegen zullen 
komen.  

Agendapunten 

• Kennismaking (wie ben je? Waar sta jij voor aan de lat in dit project, vanuit je taak (wat doe je), 
verantwoordelijkheid (wat moet je), bevoegdheid (wat mag je)? 

  Zal veel van de uitvoering op zich nemen.  

: kuddebeheerder Oostvaardersplassen FREE Nature in opdracht van SBB. Voert een 
groot deel van de voorbereidingen uit, scant de kudde in de vangweide op sociale structuren zodat 
de selectie van harems straks soepel verloopt, monitort de kudde, voert uiteindelijk de selectie en 
vangactie uit. 

 ( , NVWA, afdeling veterinaire zorg en 
exportkeuring). Verantwoordelijk voor uiteindelijke certificering, moet voor het exportcertificaat 
tekenen. Verzorgt waarschijnlijk, vanuit haar ervaring met de transporten naar Texel en 
Lauwersmeer en de certificering van het transport naar Spanje, ook de keuring voor Wit-Rusland of 
zorgt voor een goede overdracht naar een collega. 

 Team Import en Export, NVWA). Werk met name aan 
de kant van export. Houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van exportcertificaten naar niet EU 
landen. Beoordeelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van bestaande de certificaten. Zal dus ook 
de beoordeling doen of aan het huidige certificaat voor permanente export van paarden (tussen EU 
en Douane-Unie) voldaan kan worden bij de export van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. 
Indien dit niet het geval is zal  daarover in overleg gaan met LNV en adviseren over wat er evt. 
aangepast moet worden aan het certificaat. Bij LNV onderhandelt team TVM uiteindelijk met (in dit 
geval) Wit-Rusland over de certificering waar ook de  

 een rol in speelt.  

  Afdeling Natuur en Biodiversiteit. Aangesteld om de minister zo veel 
mogelijk uit de wind te houden op dit dossier. Belang van minister dat het soepel verloopt. Tijdig 
actie ondernemen indien nodig. 

, LNV). Dossier 
diertransporten en welzijn onder zich. Afdekken beleidslijn, contacten met CVO, afstemming over 
dierenwelzijn tijdens transport. 

 (  
 als projectmanager op alle projecten die spelen in het 

Oostvaardersplassengebied en coördineert de buitenlandse transporten van de konikpaarden uit de 
Oostvaardersplassen.  

NVWA, team Levend Vee). . 
Heeft de lijntjes met de autoriteiten in de andere landen.  
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• heeft een korte beschrijving gegeven van de opgave waar we voor staan om circa 150 
konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland te transporteren. Er ligt een contract 
voor de overdracht van circa 150 konikpaarden welke is getekend door Staatsbosbeheer en de 
directeur van het Republican Landscape Reserve Naliboksky. Dit reservaat valt onder de 
verantwoordelijkheid van het Wit-Russische ministerie van Bosbouw. Vanuit Wit-Rusland is 
aangegeven dat de veterinaire dienst in Nederland aanwezig wil zijn als de paarden bloed af 
wordt genomen en de dieren de pre-export isolatie in gaan. Vervolgens wil de veterinaire dienst 
ook aanwezig zijn als de paarden op transport gaan en wil hij/zij meereizen met het transport. Dit 
ook met als doel om de grensovergang tussen Polen en Wit-Rusland soepel te laten verlopen. 
Vooralsnog wordt er voor de planning vanuit gegaan dat de pre-export isolatie eind mei start.   
 

• Doorwerking/uitvoering van certificaat t.b.v. de permanente export van paarden 
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-
producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/prduv-46-douane-unie-
paarden-bestemd-voor-permanente-export). 

 en  hebben al gekeken naar wat er mogelijk is in de praktijk. De meeste handelingen die 
nodig zijn om aan het certificaat te voldoen, lijken uitgevoerd te kunnen worden. Tijd is een 
belangrijke factor i.c.m. rust voor de dieren. De behandelingen kunnen voor zo’n 20 paarden per dag 
uitgevoerd worden. Dit betekent dat er zo’n 7 dagen nodig zijn om 150 paarden te behandelen.  

Wat kan: 

Bloedafname. 

Chippen. 

Swops voor CEM is te doen, maar is risicovol en kost heel veel tijd. Merries minder problemen. Hoe 
keihard is deze eis? CEM niet tot nauwelijks bezwaarlijk voor paarden in natuurgebieden. Grote 
voorkeur om dit te laten schrappen. Ook gezien de veiligheid van degene die uit moet voeren. Kan 
alleen veilig als de paarden zeer zwaar worden verdoofd. En dan nog is het gevaarlijk om uit te 
voeren bij 150 wilde konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. 

4.1.b. Verklaring geen CEM gedurende afgelopen 2 maanden. We kunnen wel verklaren dat we de 
symptomen niet hebben waargenomen.  neemt dat op voor de monitoringsrondes die de 
kuddebeheerder en  doen. 

Ontwormen lukt wel tijdens sedatie, middel moet vermeld worden. Zou voor het transport moeten. 
Before chipment geldt ook bij start van pre export isolatieperiode. Werkzame periode is 12 weken. 
Kan dus in de werkgang met chippen en afname van bloed. 

Vaccinaties: Influenza moet. Rhino is vrijblijvend, is een keuze in het certificaat. Doen we dus niet om 
de dieren zo min mogelijk toe te dienen. 

Tegen teken: we kunnen invullen: not treated. Wel verklaren (4.1.d) dat er geen teken op de paarden 
zitten.  geeft aan: niet behandelen. Er zijn geen goedgekeurde middelen ter behandeling van 
teken. Afstemmen met CVO van Wit-Rusland. Pyroplasmose in dit gebied niet vastgesteld, in verband 
daarmee wordt deze verklaring geëist. En de Oostvaardersplassen is een gebied met weinig teken. 
Op basis daarvan dus geen risico. En geen teken vast kunnen stellen is de verwachting.  

Leptospirose: Niet bekend of er een test is. Preventief (profilactisch) antibiotica spuiten is in 
Nederland bij wet verboden. 
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Voor de CVO: op onderstaande punten willen we akkoord van de veterinaire dienst van Wit-Rusland. 

• CEM: willen we niet op testen. 
• Teken: willen we de paarden niet voor behandelen. 
• Leptospirose: Preventief (profilactisch) antibiotica spuiten is in Nederland bij wet verboden. 

Willen we de paarden dan ook niet tegen behandelen.  
• Hoe om te gaan met veulens die tijdens quarantaine geboren worden? Als de moeder vrij is voor 

de genoemde ziekten, mogen we er dan vanuit gaan dat veulen ook vrij is. Veulens mogen aan de 
voet van de moeder mee. Conclusie: deze veulens gaan we niet chippen (checkt  nog). 

• Pre-export isolatiegebied ook mee laten nemen om te laten zien: dit is het isolatiegebied.  

Aanvulling op bovenstaande.  

Dourine hoeft niet op getest te worden, Kwade droes (glanders) ook niet. Kwade droes komt in 
Nederland niet meer voor (informatie site WUR: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-
Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Bacteriele-ziekten/Kwade-
droes-1.htm). 

Vaccinatie tegen influenza is mogelijk: geldt voor 21 dagen (tijdens isolatieperiode). 

Alleen hengsten testen op EVA (serology of PCR test). 

 heeft al contact met de CVI (WBVR) gehad.  

Equine rhino: als dit vastgesteld wordt tijdens quarantaineperiode, dan kan dat het risico in zich 
hebben dat we niet gaan transporteren. Dit kan worden getest bij een geaborteerde merrie op een 
dood veulen. Ook hier gaat tijdens de monitoring op gelet worden.  maakt hier een checklist 
voor die een aantal keer per week wordt afgetekend.  

WBVR heeft 30 dagen om de resultaten van de testen af te geven. Indien een monster vals negatief 
is, dan kan het nog een keer bemonsterd worden (WBVR moet de monster namelijk bewaren). 

o Bloedafname.  

Het nemen van steekproeven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Dit betekent dus dat 
van alle te transporteren paarden bloed afgenomen dient te worden. Praktisch zal de 
bloedafname en de start van de pre-export isolatieperiode van ten minste 30 dagen moeten 
plaatsvinden op dezelfde dag, omdat je anders niet kunt verklaren, dat de testen tijdens de pre-
export isolatieperiode zijn uitgevoerd. Ieder paard dient voor de bloedafname flink verdoofd te 
worden. De hengsten moet 2 keer bloed afgenomen worden.  

o Chippen. 

Chippen vindt gelijktijdig met de bloedafname en andere te verrichten acties plaats. 

o Pré-export isolatie 

De te exporteren paarden moeten o.a. gedurende 30 dagen voorafgaand aan de export in pré-export 
isolatie ter voorkoming van besmettingen van de te exporteren dieren. Als de paarden worden 
behandeld met insecticide, dan kunnen ze in de vangweide blijven staan. Ook dient er extra goed 
zichtbaar schrikkoord aangebracht te worden waardoor een barrière van minimaal 3 meter ontstaat 
tussen de dieren in de vangweide en de dieren in de rest van de Oostvaardersplassen ter voorkoming 
van neus-neus contact. Conclusie is dat de huidige vangweide in de Oostvaardersplassen als pre-
export isolatiegebied wordt gebruikt, de paarden worden behandeld met insecticide en er een 
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barrière van minimaal 3 meter wordt aangebracht. We willen akkoord vanuit Wit-Rusland m.b.t. het 
gebruik van dit terrein als pre-export isolatiegebied.  

Indien de pre-isolatieperiode langer duurt dan 30 dagen dienen we dit officieel aan de NVWA te laten 
weten. Er zit geen maximum aan hoe lang de pre-isolatieperiode mag duren. Sturend zou dan de 
werking van een aantal middelen zijn.  

o Ontwormen. 

Kan. 

• Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens pré-export isolatie. Ook nog bloed 
afnemen? Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet pré-export isolatie-periode 
verlengd worden bij geboorte veulens? Dit dient gecheckt te worden bij de veterinaire dienst van 
Wit-Rusland. 

• (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi 
op één dag? Of transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de 
harems. 
Gezien de tijd die het kost om de paarden in de vangkraal te krijgen en vervolgens in de 
transportwagen is het weinig realistisch om het transport op één dag te plannen. Het meest 
haalbaar is het om het transport in twee of drie keer uit te voeren.  
We moeten rekening houden met uren oponthoud bij de Pools-Wit-Russische grens geeft de 
NVWA aan. Dat kan vermoedelijk voorkomen worden door een medewerker van de veterinaire 
dienst van Wit-Rusland mee te laten reizen met het transport en de grensovergang te laten 
begeleiden. Met de Wit-Russische autoriteiten moet afgestemd worden hoe dit praktisch vorm 
gegeven kan worden als het transport in twee of drie keer plaats vindt. 
 
Verder is een belangrijk aandachtspunt hoe het laatste deel van het transport over de 
onverharde wegen in het Naliboksky reservaat uitgevoerd kan worden. Hier moet niet alleen 
gedacht worden aan de wegcondities, maar ook aan de hoogte van de transportswagen in relatie 
tot de boomtakken. Evt. overladen in een wagen die het terrein wel in kan. Suggestie is gedaan 
of er geen deskundigen vanuit Nederland bij moeten zijn tijdens het overladen.  
 

 geeft aan al te willen compartimenteren in de vangweide waardoor je wel redelijk snel 
achter elkaar kan schakelen en transporteren. 
 
De transportduur willen we niet laten afhangen van de chauffeur (vanuit Rijtijdenbesluit), dus 
met voldoende chauffeurs rijden zodat er niet onnodig stil gestaan hoeft te worden.  
 
Voorkeur voor 2 transporten, oplegger als laatste.  
We gaan uit van 6 vrachtwagens van 25 dieren. 2 a 3 vrachtwagens per keer.  
Rekening houden met vakantieperiodes om de kans op extra oponthoud te verkleinen. 
 
Planning:  
Half mei weten we of de meeste veulens geboren zijn. Na een week en met de navel dicht mogen 
veulens vervoerd worden. Bij voorkeur houden we een iets langere periode aan vanwege het 
lange transport. 
Naar verwachting eind mei start pre-isolatieperiode. 
Naar verwachting eind juni start met transporteren. 
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Zorgen voor open water om uit te kunnen drinken tijdens de stops, door bakken in de 
transportwagens op te hangen. 
Om de 8 uur drenken en zorgen voor voldoende hooi en stro. 
 
 

• Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-
Rusland wil voor twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start 
pre-isolatieperiode en wanneer de paarden op transport gaan. 

Overig: 

 doet de suggestie om de paarden in een kleine kraal te laten komen na het uitladen in Wit-
Rusland. Hierdoor kunnen de paarden goed gecontroleerd worden na het transport. Wellicht mee te 
nemen vanuit Nederland. Zonder een kleine kraal lopen de paarden direct in een vangweide van een 
aantal hectare en zijn ze veel lastiger te controleren. 

Zorgen dat er geen mensen in het isolatiegebied komen en er niet onnodig stoppen/uitstappen. 
Instructie hierover voor de medewerkers van de Oostvaardersplassen. 

Traces-certificaat dient er te zijn voor de transporten. Zorgt niet voor problemen. 

• Vervolgafspraken 
o  en leveren input om de voorgestelde wijzigingen m.b.t. het certificaat 

inzichtelijk te krijgen.  pakt dit vervolgens verder formeel op met een formeel 
verzoek richting de  

o  neemt dit met  op richting .  
o Eind april/begin mei tot medio weer bij elkaar.  zet een datumprikkerverzoek uit. 
o  werkt de planning uit i.r.t. transporten.  
o Quarantaine periode gaat formeel in als het laatste paard de weide in gaat. Daar moet de 

NVWA bij zijn.  
o heeft geen I-search account. Moeten we aanvragen. Gaat via e-herkenning. 

Helpdesk bellen: 088-2232100. Keuzemenu: I-search. We willen een account.  
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Goedemiddag,
Hierbij ontvangen jullie een update m.b.t. de overdracht van 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar
het Naliboksky natuurreservaat in Wit-Rusland. In de bijlage heb ik mijn aantekeningen toegevoegd van het
tweede overleg dat we op 7 mei ter voorbereiding hebben gevoerd tussen Staatsbosbeheer, NVWA en LNV.
Belangrijkste aandachtspunt was het testen op CEM. Inmiddels hebben we daar overeenstemming over met
Wit-Rusland. Er bestaat een serologische test voor CEM en deze test gaan we dus toepassen. Dit onderzoek kan
worden uitgevoerd door WBVR (Wageningen Bioveterinary Research). Zij voeren ook de overige onderzoeken
uit.
Ik ben momenteel in afwachting van het moment waarop 
naar Nederland kan komen. Dat verwacht ik op korte termijn te vernemen. Zodra bekend is wanneer hij hier is,
kan gestart worden met het testen en chippen. Ik verwacht dat we daar deze of volgende week mee kunnen
starten. Ik stem nog nader met de NVWA, en  af over de vereisten mbt het certificaat en de praktische
vertaling/voorbereiding daarvan.
Groet,

Met vriendelijke groet,

 (regio Noordwest Nederland)
 Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 | 1043 CB Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 | 1040 HD Amsterdam
M:06-
E: W.Wubben@staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 |  staatsbosbeheer

Magische momenten: Het zit in onze natuur. Filmpje pakken? Kijk op http://bit.ly/VjXti3
Disclaimer Nederlands English
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Aantekeningen tweede overleg overdracht en transport circa 150 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland



Datum:		7 mei 2019

Tijd:		14:00 – 17:00 uur

Locatie:		Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad

Aanwezig:	Bas Steltenpool (dierenarts)

Tanja de Bode (FREE Nature)

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA)

Emilie van Zijl (beleid LNV) 

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV)

Mark Hoyer (lid provinciale expertteam reset grote grazers, provincie Flevoland)

Wouter Wubben (projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter)



Afwezig:	Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA) 

Richard Donker (Coördinerend/Specialistisch Inspecteur Dierenwelzijn, NVWA)

Jan de Leeuw (beleid LNV)





Onderwerpen:

· Bespreken huidige stand van zaken, waaronder bespreken van de reactie vanuit Wit-Rusland op ons document m.b.t. de veterinaire eisen.

· Planning.

· Aanbesteding transport.

· Veldbezoek naar vangweide waar de paarden momenteel staan en bespreken werkzaamheden om de vangweide te kunnen gebruiken als pre-export isolatiegebied.

· Bespreken benodigde acties en vervolgoverleg.



Huidige stand van zaken m.b.t. veterinaire eisen

Op basis van ons eerste overleg en de praktijkervaringen van Tanja en Bas is een document opgesteld hoe en in hoeverre we kunnen voldoen aan het veterinaire certificaat voor permanente export van gedomesticeerde paarden tussen de Europese Unie en de Douane-Unie. Vooralsnog willen we werken onder dit certificaat, met een aantal aanpassingen specifiek omdat we hier van doen hebben met wilde paarden. Voor wilde paarden is er geen ‘eigen’ certificaat. 



We kunnen ook toewerken naar een ‘verzoekcertificaat’ die speciaal wordt opgesteld in overleg met de Wit-Russische autoriteiten en met medewerking van de NVWA. We moeten dan eisen en voorwaarden opvragen bij Wit-Rusland voor de ontvangst van de wilde paarden. Deze gelden dan voor ons en deze paarden en voor niemand anders. Die eisen kunnen dan door de afdeling Certificering van de NVWA op afstand beoordeeld worden. NVWA bepaald dan of hieraan voldaan kan worden en onder welke voorwaarden. 

Het lastige is echter dat voor afspraken met de Douane-Unie geldt dat we dit vanuit Nederland niet eigenstandig kunnen doen maar dat dit via de Europese Commissie loopt. Geen aantrekkelijke weg omdat dat naar verwachting veel meer tijd en afstemming zal vragen. 



Streven is dus om onder veterinaire certificaat voor gedomesticeerde paarden te werken. We kunnen nagenoeg aan het gehele certificaat voldoen. Het meest problematische is het testen op CEM (Contagious equine metritis). CEM kan baarmoederontsteking en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Om te testen op CEM moeten swabs genomen worden. Dit houdt in dat er diverse monsters genomen moeten worden bij de geslachtsorganen van geslachtsrijpe merries en hengsten. Uitvoering hiervan is te risicovol voor de dierenarts. De kans dat de dierenarts klem komt te zitten of een trap krijgt tijdens het afnemen van de monsters is simpelweg te groot. Wouter wil dit risico niet nemen als er geen alternatieve veilige werkwijze is en ook de NVWA en LNV hebben aangegeven dat we dit niet moeten willen. De eerste signalen vanuit Wit-Rusland die Wouter vorige week kreeg waren echter niet heel meegaand. Aangegeven werd dat we de test uit moeten voeren. 



Ons voorstel m.b.t. CEM is als volgt:

CEM middels monitoring van de groep voorafgaand en tijdens pre-export isolatieperiode. Test op CEM wordt dan niet uitgevoerd en zo komt het ook op het certificaat.

Hier is dan akkoord vanuit Wit-Rusland en import/export (Edward Oskam, NVWA) voor nodig.



Besproken is dat er 3 opties zijn:

1. Er op aansturen dat we aan alles kunnen voldoen, behalve het testen op CEM. Wat we al wel doen is controle op de klinische symptomen van CEM. Wouter zal op deze aansturen bij zijn contactpersoon bij het Wit-Russische ministerie. Daarnaast zal Wouter bij LNV en bij landbouwraad Meeuwes Brouwer te rade gaan of contact op hoger niveau (onderminister of minister) zinvol is. Er zal dan formeel akkoord moeten komen vanuit Wit-Rusland welke als onderdeel bij het certificaat gevoegd wordt.

2. Toewerken naar een verzoekcertificaat. Echter, bovenstaand inhoudelijk punt zal dan net zo goed discussiepunt zijn. Lost dus naar verwachting niet zo veel op. Tenzij de Wit-Russische autoriteiten aangeven best wel mee te willen werken aan het niet testen op CEM maar dat simpelweg vanuit de Douane-Unie niet kunnen/willen/mogen onder het veterinaire certificaat. Als dat het geval is, dan is zo’n verzoekcertificaat een optie, hoewel de weg er naartoe niet heel eenvoudig lijkt te zijn als we naar de Europese Commissie moeten.

3. Als de discussie rondom CEM niet op wordt gelost, dan is helaas ook een optie om de overeenkomst over de overdracht van paarden te ontbinden met als gevolg dat de paarden niet naar Wit-Rusland gaan. Het is helder dat dit voor niemand een wenselijke variant is, maar helemaal uitsluiten kunnen we het nog niet.



Veiligheid van de uitvoerende dierenarts is het meest cruciale m.b.t. CEM. 



De paarden moeten al flink verdoofd worden voor het afnemen van bloed. Dan kunnen ook de andere handelingen uitgevoerd worden (zoals chippen en toepassing insecticide).

Volledige verdoving voor swaps is te beangstigend en vanuit dierenwelzijn niet gewenst. Ze zullen meerdere keren in de kraal vallen. Deze paarden laten zich niet fixeren en blijven vechten.

Paarden zijn ontzettend lastig te verdoven en zeker deze wilde paarden die weinig tot geen mensen kennen. Ze hebben ook nog nooit in een vangkraal gestaan. Lastiger nog dan bijvoorbeeld olifanten.



We weten niet hoe de dierenarts vanuit Wit-Rusland er in zit, hoe snel de veterinaire dienst tevreden is.


Een positief dier op een bepaalde ziekte betekent dat het harem er uit gaat en dus niet op transport gaat. Er zullen dus ook dieren terug gezet kunnen worden die gechipt zijn.



Ontwormen met moxidectine. Vanuit milieuoverwegingen beter.

Jonge veulens met een ander middel.



Butox werkt als insecticide ook tegen teken.



We hebben afgesproken dat, voor zover we dat kunnen beoordelen, er geen hoogdrachtige dieren op transport gaan richting Wit-Rusland. 



Wouter checkt nog bij de Wit-Russische contactpersoon hoe er op gereageerd wordt als er iets meer of iets minder paarden richting Wit-Rusland gaan.



Transport bij hoge temperaturen is een hot issue. De mogelijkheid moet bestaan om het transport uit te stellen. Voorgesteld wordt om conform het Nationaal Hitteplan niet te transporteren als we op de transportroute langdurig te maken hebben met temperaturen van 27 graden of meer. 



Wanneer kan de Wit-Russische dierenarts hier zijn? Wouter stemt dit af met Wit-Rusland.



Planning

· De planning is nog steeds om in mei te starten met afname bloedmonsters, chippen en de overige handelingen. Uitgaande van circa 25 dieren per dag, kost dit 6 werkdagen. 

· Pas als alle handelingen bij alle paarden zijn verricht kan de pre-isolatieperiode van 30 dagen in gaan. Dit zal dan dus eind mei/begin juni zijn.

· Na 30 dagen kan het eerste transport plaatsvinden. Dit is dan eind juni/begin juli. Het betreft 3 transporten van circa 50 paarden. Aangezien er maximaal 30 paarden op een wagen kunnen, zullen er 2 transportwagens per transport rijden. De verwachting is dat de 3 transporten vanaf het eerste transport in een periode van maximaal 3 weken uitgevoerd kunnen worden.



Bovenstaande is met name afhankelijk van de definitieve afspraken die we met de Wit-Russische autoriteiten kunnen maken over de veterinaire certificering.



In geval van uitstel (bijvoorbeeld omdat de afspraken met de Wit-Russische autoriteiten niet in mei kunnen worden gemaakt):

· Richting september/oktober kunnen de paarden in de vangweide tot problemen leiden als het veel zou gaan regenen. Dan wordt de grond zwart getrapt. Dit kan gevolgen hebben voor de bodem, vochtigheid en beschikbaarheid van vers gras.

· Als we te lang uitstellen komt de winter in Wit-Rusland te snel. Als dat het geval is, dan afspraken maken over extra bijvoeren in Wit-Rusland.



Aanbesteding transport

Eind deze week wordt het transport meervoudig onderhands aanbesteed. Hier worden 4 transportbedrijven voor benaderd. Gunning van de opdracht is eind mei.



Veldbezoek

Na het overleg zijn we het veld in gegaan om de paarden in de vangweide te bekijken en uitleg te geven over de werkzaamheden die nu plaatsvinden om de tijdelijke afrastering te plaatsen. Deze afrastering moet zorgen voor een barrière van ten minste 3 meter om direct contact tussen de paarden binnen en buiten het pre-export isolatiegebied te voorkomen. Vervolgens hebben we nog een ronde door de Oostvaardersplassen gemaakt om het gebied en de vogels, herten, runderen en paarden in het gebied te bekijken. Ook om de condities van de runderen en paarden in het gebied te bekijken en de bijvoerlocaties van de heckrunderen te laten zien. 



Vervolg

Belangrijkste is nu om overeenstemming te bereiken met de Wit-Russische autoriteiten over de veterinaire eisen. Wouter treedt hierover in overleg. 

Tanja en Bas staan paraat om de starten met de benodigde handelingen bij de paarden. 
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Aantekeningen tweede overleg 
overdracht en transport circa 150 
konikpaarden vanuit de 
Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland 

 
Datum:  7 mei 2019 
Tijd:  14:00 – 17:00 uur 
Locatie:  Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad 
Aanwezig:   

 (FREE Nature) 
 ( , NVWA) 

 (beleid LNV)  
 (  Dierenwelzijn, LNV) 

 (lid provinciale expertteam reset grote grazers, provincie Flevoland) 
  Oostvaardersplassen, voorzitter) 

 
Afwezig:   NVWA)  

 Dierenwelzijn, NVWA) 
 (beleid LNV) 

 
 
Onderwerpen: 
• Bespreken huidige stand van zaken, waaronder bespreken van de reactie vanuit Wit-Rusland 

op ons document m.b.t. de veterinaire eisen. 
• Planning. 
• Aanbesteding transport. 
• Veldbezoek naar vangweide waar de paarden momenteel staan en bespreken werkzaamheden 

om de vangweide te kunnen gebruiken als pre-export isolatiegebied. 
• Bespreken benodigde acties en vervolgoverleg. 
 
Huidige stand van zaken m.b.t. veterinaire eisen 
Op basis van ons eerste overleg en de praktijkervaringen van  en  is een document opgesteld 
hoe en in hoeverre we kunnen voldoen aan het veterinaire certificaat voor permanente export van 
gedomesticeerde paarden tussen de Europese Unie en de Douane-Unie. Vooralsnog willen we 
werken onder dit certificaat, met een aantal aanpassingen specifiek omdat we hier van doen hebben 
met wilde paarden. Voor wilde paarden is er geen ‘eigen’ certificaat.  
 
We kunnen ook toewerken naar een ‘verzoekcertificaat’ die speciaal wordt opgesteld in overleg met 
de Wit-Russische autoriteiten en met medewerking van de NVWA. We moeten dan eisen en 
voorwaarden opvragen bij Wit-Rusland voor de ontvangst van de wilde paarden. Deze gelden dan 
voor ons en deze paarden en voor niemand anders. Die eisen kunnen dan door de afdeling 
Certificering van de NVWA op afstand beoordeeld worden. NVWA bepaald dan of hieraan voldaan 
kan worden en onder welke voorwaarden.  
Het lastige is echter dat voor afspraken met de Douane-Unie geldt dat we dit vanuit Nederland niet 
eigenstandig kunnen doen maar dat dit via de Europese Commissie loopt. Geen aantrekkelijke weg 
omdat dat naar verwachting veel meer tijd en afstemming zal vragen.  
 
Streven is dus om onder veterinaire certificaat voor gedomesticeerde paarden te werken. We 
kunnen nagenoeg aan het gehele certificaat voldoen. Het meest problematische is het testen op CEM 
(Contagious equine metritis). CEM kan baarmoederontsteking en vruchtbaarheidsproblemen 
veroorzaken. Om te testen op CEM moeten swabs genomen worden. Dit houdt in dat er diverse 
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monsters genomen moeten worden bij de geslachtsorganen van geslachtsrijpe merries en hengsten. 
Uitvoering hiervan is te risicovol voor de dierenarts. De kans dat de dierenarts klem komt te zitten of 
een trap krijgt tijdens het afnemen van de monsters is simpelweg te groot.  wil dit risico niet 
nemen als er geen alternatieve veilige werkwijze is en ook de NVWA en LNV hebben aangegeven dat 
we dit niet moeten willen. De eerste signalen vanuit Wit-Rusland die vorige week kreeg 
waren echter niet heel meegaand. Aangegeven werd dat we de test uit moeten voeren.  
 
Ons voorstel m.b.t. CEM is als volgt: 
CEM middels monitoring van de groep voorafgaand en tijdens pre-export isolatieperiode. Test op 
CEM wordt dan niet uitgevoerd en zo komt het ook op het certificaat. 
Hier is dan akkoord vanuit Wit-Rusland en import/export , NVWA) voor nodig. 
 
Besproken is dat er 3 opties zijn: 
1. Er op aansturen dat we aan alles kunnen voldoen, behalve het testen op CEM. Wat we al wel 

doen is controle op de klinische symptomen van CEM.  zal op deze aansturen bij zijn 
contactpersoon bij het Wit-Russische ministerie. Daarnaast zal bij LNV en bij 
landbouwraad  te rade gaan of contact op hoger niveau (onderminister of 
minister) zinvol is. Er zal dan formeel akkoord moeten komen vanuit Wit-Rusland welke als 
onderdeel bij het certificaat gevoegd wordt. 

2. Toewerken naar een verzoekcertificaat. Echter, bovenstaand inhoudelijk punt zal dan net zo 
goed discussiepunt zijn. Lost dus naar verwachting niet zo veel op. Tenzij de Wit-Russische 
autoriteiten aangeven best wel mee te willen werken aan het niet testen op CEM maar dat 
simpelweg vanuit de Douane-Unie niet kunnen/willen/mogen onder het veterinaire certificaat. 
Als dat het geval is, dan is zo’n verzoekcertificaat een optie, hoewel de weg er naartoe niet heel 
eenvoudig lijkt te zijn als we naar de Europese Commissie moeten. 

3. Als de discussie rondom CEM niet op wordt gelost, dan is helaas ook een optie om de 
overeenkomst over de overdracht van paarden te ontbinden met als gevolg dat de paarden niet 
naar Wit-Rusland gaan. Het is helder dat dit voor niemand een wenselijke variant is, maar 
helemaal uitsluiten kunnen we het nog niet. 

 
Veiligheid van  is het meest cruciale m.b.t. CEM.  
 
De paarden moeten al flink verdoofd worden voor het afnemen van bloed. Dan kunnen ook de 
andere handelingen uitgevoerd worden (zoals chippen en toepassing insecticide). 
Volledige verdoving voor swaps is te beangstigend en vanuit dierenwelzijn niet gewenst. Ze zullen 
meerdere keren in de kraal vallen. Deze paarden laten zich niet fixeren en blijven vechten. 
Paarden zijn ontzettend lastig te verdoven en zeker deze wilde paarden die weinig tot geen mensen 
kennen. Ze hebben ook nog nooit in een vangkraal gestaan. Lastiger nog dan bijvoorbeeld olifanten. 
 
We weten niet hoe  er in zit, hoe snel de veterinaire dienst tevreden 
is. 
 
Een positief dier op een bepaalde ziekte betekent dat het harem er uit gaat en dus niet op transport 
gaat. Er zullen dus ook dieren terug gezet kunnen worden die gechipt zijn. 
 
Ontwormen met moxidectine. Vanuit milieuoverwegingen beter. 
Jonge veulens met een ander middel. 
 
Butox werkt als insecticide ook tegen teken. 
 
We hebben afgesproken dat, voor zover we dat kunnen beoordelen, er geen hoogdrachtige dieren 
op transport gaan richting Wit-Rusland.  
 

 checkt nog bij de Wit-Russische contactpersoon hoe er op gereageerd wordt als er iets meer 
of iets minder paarden richting Wit-Rusland gaan. 
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Transport bij hoge temperaturen is een hot issue. De mogelijkheid moet bestaan om het transport uit 
te stellen. Voorgesteld wordt om conform het Nationaal Hitteplan niet te transporteren als we op de 
transportroute langdurig te maken hebben met temperaturen van 27 graden of meer.  
 
Wanneer kan  hier zijn?  stemt dit af met Wit-Rusland. 
 
Planning 
• De planning is nog steeds om in mei te starten met afname bloedmonsters, chippen en de 

overige handelingen. Uitgaande van circa 25 dieren per dag, kost dit 6 werkdagen.  
• Pas als alle handelingen bij alle paarden zijn verricht kan de pre-isolatieperiode van 30 dagen in 

gaan. Dit zal dan dus eind mei/begin juni zijn. 
• Na 30 dagen kan het eerste transport plaatsvinden. Dit is dan eind juni/begin juli. Het betreft 3 

transporten van circa 50 paarden. Aangezien er maximaal 30 paarden op een wagen kunnen, 
zullen er 2 transportwagens per transport rijden. De verwachting is dat de 3 transporten vanaf 
het eerste transport in een periode van maximaal 3 weken uitgevoerd kunnen worden. 

 
Bovenstaande is met name afhankelijk van de definitieve afspraken die we met de Wit-Russische 
autoriteiten kunnen maken over de veterinaire certificering. 
 
In geval van uitstel (bijvoorbeeld omdat de afspraken met de Wit-Russische autoriteiten niet in mei 
kunnen worden gemaakt): 
• Richting september/oktober kunnen de paarden in de vangweide tot problemen leiden als het 

veel zou gaan regenen. Dan wordt de grond zwart getrapt. Dit kan gevolgen hebben voor de 
bodem, vochtigheid en beschikbaarheid van vers gras. 

• Als we te lang uitstellen komt de winter in Wit-Rusland te snel. Als dat het geval is, dan afspraken 
maken over extra bijvoeren in Wit-Rusland. 

 
Aanbesteding transport 
Eind deze week wordt het transport meervoudig onderhands aanbesteed. Hier worden 4 
transportbedrijven voor benaderd. Gunning van de opdracht is eind mei. 
 
Veldbezoek 
Na het overleg zijn we het veld in gegaan om de paarden in de vangweide te bekijken en uitleg te 
geven over de werkzaamheden die nu plaatsvinden om de tijdelijke afrastering te plaatsen. Deze 
afrastering moet zorgen voor een barrière van ten minste 3 meter om direct contact tussen de 
paarden binnen en buiten het pre-export isolatiegebied te voorkomen. Vervolgens hebben we nog 
een ronde door de Oostvaardersplassen gemaakt om het gebied en de vogels, herten, runderen en 
paarden in het gebied te bekijken. Ook om de condities van de runderen en paarden in het gebied te 
bekijken en de bijvoerlocaties van de heckrunderen te laten zien.  
 
Vervolg 
Belangrijkste is nu om overeenstemming te bereiken met de Wit-Russische autoriteiten over de 
veterinaire eisen. treedt hierover in overleg.  

 en staan paraat om de starten met de benodigde handelingen bij de paarden.  
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Van:
Aan: ; "

);
" ; )

Onderwerp: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: donderdag 6 juni 2019 15:12:41
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg

Goedemiddag allen,
De afgelopen periode is door onze kuddebeheerder  en  hard gewerkt
om alle voorbereidingen te treffen voor het testen, chippen en uiteindelijk transporteren van de konikpaarden
naar Wit-Rusland. Inmiddels staan de juiste groepen geselecteerd in de vangweide. Er staan in totaal 158 dieren
(verdeeld in groepen van 3-13 dieren) die geschikt zijn voor transport. Dat wil zeggen, rustige, stabiele groepen
met één volwassen hengst en geen risico op hoogdrachtige merries. Alle merries van die 158 dieren hebben
namelijk een veulentje aan de voet. We zetten wel een aantal extra groepen klaar, zodat we bij een eventuele
positieve test een groep kunnen omruilen.
Komende dinsdag 11 juni starten we dan met het door de NVWA laten keuren van het pre-export isolatiegebied
en wordt gestart met het testen en chippen. Daar is  bij
aanwezig.  zal van 11 t/m 14 juni in Nederland verblijven om bij het testen en chippen te zijn.
De pre-export isolatieperiode duurt 30 dagen. Dat houdt in dat we vanaf 11 juli kunnen transporteren. De
transporteur rijdt met 3 chauffeurs per vrachtwagen zodat er niet lang gestopt hoeft te worden, anders dan
gewone pauzes en voeden en drenken van de paarden. Dit betekent dat het transport in 22 uur zou moeten
kunnen. De planning is om iedere week een transport van 50 paarden naar Wit-Rusland te laten rijden, zodat in
een periode van circa 2,5 week alle paarden op de plaats van bestemming zijn.
Ik ben erg blij dat we met elkaar zo ver zijn gekomen! We hebben nog een hele weg te gaan en in die zin
worden het nog spannende weken. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we dit met elkaar tot een goed einde
kunnen brengen!
Voor vragen weten jullie me te vinden!
Groet,

Met vriendelijke groet,

regio Noordwest Nederland)
Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 | 1043 CB Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 | 1040 HD Amsterdam
M:06-
E: @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 |  staatsbosbeheer

Magische momenten: Het zit in onze natuur. Filmpje pakken? Kijk op http://bit.ly/VjXti3
Disclaimer Nederlands English
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Van:
Aan:  

@freenature.nl"; 

Onderwerp: RE: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: vrijdag 12 juli 2019 16:03:27
Bijlagen: image001.png
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Beste ,

Wederom dank voor deze update en blijf graag aangesloten. Voor jullie informatie, ik ben
nu met mijn gezin op vakantie en ben maandag 29 juli weer terug op de ambassade
Moskou. Ben in principe vanaf die week en de maand augustus in de gelegenheid om naar
Wit-Rusland af te reizen. Zou fantastisch zijn als  en ik nog samen de paarden kunnen
bezoeken c.q. verwelkomen. Maar jullie planning en te volgen procedures zijn
vanzelfsprekend leidend.

Hartelijke groet en fijn weekend alvast toegewenst,

Landbouwraad
Nederlandse Ambassade in Moskou

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: @staatsbosbeheer.nl>
Date: Friday, 12 Jul 2019, 2:03 PM
To: @freenature.eu>, 

@nvwa.nl)' < @nvwa.nl>, @nvwa.nl'
@nvwa.nl>, ' @NVWA.nl)' @NVWA.nl>,
@minez.nl' @minez.nl>, @planet.nl>, 

@staatsbosbeheer.nl>, @staatsbosbeheer.nl>,
@freenature.nl' @freenature.nl>, '

@minlnv.nl>, @nvwa.nl)'
< @nvwa.nl>, @minbuza.nl>, 

@minbuza.nl>, @minlnv.nl' @minlnv.nl>
Subject: RE: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland

Allen,
M.b.t. tot Surra kan ik melden dat de bloedmonsters van de 6 merries naar een referentielaboratorium in
Antwerpen zijn gestuurd. We hopen daar volgende week een uitslag van te ontvangen.
Verder zal het eerste transport niet op 16 juli plaatsvinden, maar naar verwachting eind juli/begin augustus. Dit
komt enerzijds doordat de import permit in Wit-Rusland pas aangevraagd kan worden als de definitieve
testresultaten van de te transporteren paarden binnen zijn. Anderzijds werken er inmiddels 3 Wit-Russische
ministeries aan (Forestry, Natural Resources, Economy). De afstemming tussen de verschillende ministeries en
de formele zaken die vastgelegd moeten worden, vragen wat meer tijd dan gedacht. Dit is met name gelegen in
het feit dat het ook voor Wit-Rusland een nieuw en uniek project is.
Zodra er meer duidelijkheid is, dan horen jullie dat uiteraard.
Groet,
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Van:
Aan: ; 

@freenature.nl";

Onderwerp: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: woensdag 31 juli 2019 13:36:40
Bijlagen: image001.png

image002.png
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image005.jpg

Allen,
Hierbij weer een nieuwe update.
Het referentielaboratorium in Antwerpen heeft geconcludeerd dat het om vals-positieve
gevallen gaat. Er is dan ook geen Surra vastgesteld onder de geteste paarden in de vangweide
van de Oostvaardersplassen.
Als het goed is, ontvangen we deze week de import permit. Daarnaast moet het project nog officieel
geregistreerd worden bij het ministerie van Economie. Dit gebeurt 5 of 6 augustus als de ‘project approval
commission’ bijeen komt. Dit zou slechts een formaliteit zijn, waarbij de formalisatie afgerond moet zijn voor de
aankomst van de paarden.
Op basis van bovenstaande heb ik met  afgesproken dat het eerste transport op 9
augustus uit de Oostvaardersplassen vertrekt en op 10 augustus aan komt in het Naliboksky
reserve. De volgende transporten zullen naar verwachting op 14 augustus en 19 /20 augustus
zijn. Dit is dus wel afhankelijk van het definitief verkrijgen van het import permit en de registratie
van het project bij het ministerie van Economie!
Ik willen jullie vragen vertrouwelijk om te gaan met bovenstaande informatie en zeker de
verwachte transportdata niet verder te delen!
Verder van belang om aan te geven dat ik van 1 t/m 23 augustus met verlof ben. 

Oostvaardersplassen vervangt mij. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 06 en emailadres @staatsbosbeheer.nl. Overigens
neem ik mijn telefoon en laptop wel mee op vakantie. In noodgevallen ben ik bereikbaar via
Whatsapp of sms op nummer 06-
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 14:02
Aan: >; @freenature.eu>;
' @nvwa.nl)' @nvwa.nl>;

@nvwa.nl' @nvwa.nl>; @NVWA.nl)'
@NVWA.nl>; @minez.nl' @minez.nl>; 
@planet.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @freenature.nl'
@freenature.nl>; '  @minlnv.nl>; '

@nvwa.nl)' @nvwa.nl>; '
@minbuza.nl>; @minbuza.nl>;

@minlnv.nl' @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Allen,
M.b.t. tot Surra kan ik melden dat de bloedmonsters van de 6 merries naar een referentielaboratorium in
Antwerpen zijn gestuurd. We hopen daar volgende week een uitslag van te ontvangen.
Verder zal het eerste transport niet op 16 juli plaatsvinden, maar naar verwachting eind juli/begin augustus. Dit
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komt enerzijds doordat de import permit in Wit-Rusland pas aangevraagd kan worden als de definitieve
testresultaten van de te transporteren paarden binnen zijn. Anderzijds werken er inmiddels 3 Wit-Russische
ministeries aan (Forestry, Natural Resources, Economy). De afstemming tussen de verschillende ministeries en
de formele zaken die vastgelegd moeten worden, vragen wat meer tijd dan gedacht. Dit is met name gelegen in
het feit dat het ook voor Wit-Rusland een nieuw en uniek project is.
Zodra er meer duidelijkheid is, dan horen jullie dat uiteraard.
Groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 09:41
Aan: ' ; ' @nvwa.nl)' ;
' @nvwa.nl' ;  @NVWA.nl)' ;

@minez.nl' ; '
@freenature.nl' ; '

@nvwa.nl) ; ' 
Onderwerp: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Goedemorgen allen,
Hierbij weer een update m.b.t. de konikpaarden.
In de vorige update gaf ik aan dat de pre-export isolatieperiode gestart is op 11 juni. Dit betekende dat we vanaf
11 juli zouden kunnen transporteren. We gaan het echter niet redden om al direct op 11 juli te transporteren.
De laatste testresultaten kwamen gisteren (9 juli) binnen. Op basis van de testresultaten moet er door de Wit-
Russische autoriteiten een import permit opgesteld worden. De termijn hiervoor is maximaal 14 dagen, maar ze
willen alles op alles zetten om de behandeling en uitgifte van het import permit te bespoedigen.
Bij de allerlaatste testgroep (merries 2+jr) is helaas wel bij 6 merries Surra (Trypanosoma evansi) gedetecteerd.
In het vooroverleg met de NVWA en  hadden we al aangegeven dat we meer
paarden zouden testen en chippen (circa 180) zodat we ruimte hebben om dieren te kiezen en dieren waar een
ziekte is gedetecteerd hier kunnen laten en dus niet op transport laten gaan. Zo is het nu ook gecommuniceerd
naar Wit-Rusland. Deze 6 merries gaan dus niet op transport naar Wit-Rusland. Afhankelijk van de
haremsamenstelling betekent dit dat mogelijk nog meer dieren vanuit de betreffende harems niet naar Wit-
Rusland gaan. Alle testresultaten en chiplijsten zijn gisteren naar Wit-Rusland gestuurd. Ik heb nog geen reactie
van hen ontvangen. Het is vooral afwachten hoe ze reageren op de 6 positieve testen op Surra en of ze de
afgesproken lijn (meer dieren testen en chippen en evt. positief geteste dieren hier laten) blijven volgen.
Of het lukt om het import permit te versnellen, is niet zeker. Toch hebben we een aangepaste planning
opgesteld en met Wit-Rusland gecommuniceerd waar we wel uit gaan van een versnelling. De aangepaste
planning is:
July 16: Loading the first group of 50 horses in the Oostvaardersplassen.
July 17: Unloading the first group of 50 horses in the Naliboksky reserve.
July 22: Loading the second group of 50 horses in the Oostvaardersplassen.
July 23: Unloading the second group of 50 horses in the Naliboksky reserve.
July 26: Loading the third group of 50 horses in the Oostvaardersplassen.
July 27: Unloading the third group of 50 horses in the Naliboksky reserve.
Als het import permit er niet tijdig is, dan verschuift de planning dus. De planning kan ook nog verschuiven door
warm weer (27+°C) op de route. Verder is er binnen Wit-Rusland heel veel overleg nodig tussen en met de
verschillende ministeries (Economy, Natural Resources, Forestry) om de introductie van de konikpaarden t.b.v.
natuurlijke begrazing mogelijk te maken. Er komen veel tussentijdse vragen die ik samen met de projectleider
vanuit the ministry of Forestry goed kan beantwoorden.
Al met al blijft het een flinke en spannende operatie, maar ook een mooie als we hiermee invulling kunnen
geven aan de opdracht van de provincie Flevoland m.b.t. het Beleidskader Oostvaardersplassen en bij kunnen
dragen aan de introductie van konikpaarden t.b.v. natuurlijke begrazing in Wit-Rusland.
Zodra er meer bekend is over de definitieve transportdata, dan laat ik het jullie uiteraard weten. Als er nog
vragen zijn, dan hoor ik het uiteraard graag.
Groet,
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Met vriendelijke groet,

 Afdeling Projecten (regio Noordwest Nederland)
 Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 | 1043 CB Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 | 1040 HD Amsterdam
M:06-
E: @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@staatsbosbeheer | facebook.com/staatsbosbeheer | staatsbosbeheer1 | staatsbosbeheer

Magische momenten: Het zit in onze natuur. Filmpje pakken? Kijk op http://bit.ly/VjXti3
Disclaimer Nederlands English
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Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: Dode merries OVP
Datum: woensdag 14 augustus 2019 15:30:17

Bij deze!

Groet,

---------- Forwarded message ---------
Van:  @freenature.eu>
Date: di 30 jul. 2019 15:18
Subject: Dode merries OVP
To: @staatsbosbeheer.nl>

Hoi 

Bij deze het aangevulde lijstje met dode dieren en genomen maatregelen.

1. Zaterdag 15 juni, dode merrie in poel vak 7. Dier was nog niet gechipt.
Vermoedelijk drachtig. Ivm weekend geen sectie verricht.

2. Vrijdag 21 juni, merrie met oedeem (528210006046762) dood aangetroffen in poel
vak 1. Dier is vrijdag 16 juni gezien, oedeem onder de buik, opgetrokken flank.
Traag, maar bleef bij de groep en at. Overlegd met . Aangekeken. Maandag was
de merrie gewond op het hoofd. We hebben haar behandeld & gechipt + aanvullend
biodyl en meloxidolor gegeven en equest pramox ipv equest. Hart in orde. Merrie
dinsdag, woensdag en donderdag gezien. Oedeem werd minder, gedrag nog altijd
traag. Ze at wel en zoogde haar veulen.

3. Vrijdag 21 juni merrie dood kort na behandeling. Achterbeen door het hek, daarbij
een adertje geraakt. Dat bleef bloeden. Om te kunnen hechten, aanvullend
gesedeerd. Dat ging goed, ze werd ook goed wakker, maar lag na een uur toch dood.
Slijmvliezen erg blauw. Vermoedelijke darmdraaiing. Chipnummer
528210006043607

4. Dinsdag 25 juni, veulen geboren in de kraal en door de paarden onder de voet
gelopen. Been gebroken. Geeuthanaseerd.

5. Vrijdag 28 juni, merrie geeuthanaseerd, chipnummer 528210006041763. Merrie is 25
juni behandeld en na behandeling naar de vangweide teruggebracht. Ze was goed
wakker. Op 27 juni lag ze vast in de poel in vak 6. Daaruit gehaald, hooi en water
erbij. Ze at en dronk goed. Diverse keren gekeerd, maar kwam niet meer in de
benen.

6. Zaterdag 29 juni, dode merrie (528210006041521) aangetroffen in vak 6, met
daarnaast haar pasgeboren, dode veulen. Beide geprobeerd voor sectie te doen, maar
vanwege warm weekend waren de dieren in te verre staat van ontbinding.
Doodsoorzaak vermoedelijk gerelateerd aan bevalling.

7. Maandag 1 juni, dode merrie aangetroffen in de kraal. Nog niet behandeld, dus geen
chipnummer. Sectie gedaan (zie sectieuitslag).

8. Maandag 8 juni drie weesveulens (van merrie 6762, merrie 3607 en merrie van 1
juni) geeuthanaseerd. Veulens waren te klein om het zelfstandig te overleven.

In totaal dus 6 merries en 5 veulens, waarvan er 1 doodgeboren was, 1 een gebroken pootje
had en 3 geeuthanaseerd zijn.
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Groet,
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Stichting stamina 
tav bestuur 

 

iiIIiIiIiiIIiiIIiIIiiIiIuiIIiIiI  

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

directie Handhaven 
divisie Regie & 
expertise/afdeling Expertise 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl  

Datum 30 oktober 2019 
Betreft Besluit handhavingsverzoek Oostvaardersplassen 

Contactpersoon 
 

T 088  
F 088  
info@nvwa.nl  

Onze referentie 
NVWA/  

Datum vaststelling 
30 oktober 2019 

Geachte bestuursleden, 

Op 22 augustus 2019 heeft u per brief, persoonlijk afgegeven, namens de 
Stichting Stamina een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel 
en Warenautoriteit (verder NVWA). 

Uw verzoek 
Uw verzoek ziet kortgezegd toe op het handhavend optreden tegen 
Staatsbosbeheer ten aanzien van de dieren in de Oostvaardersplassen. U verzoekt 
de NVWA op te treden tegen overtredingen van artikel 2.2. lid 8 en lid 10 wet 
dieren gelet op artikel 1.7 onder c besluit houders van dieren. Tevens verzoekt u 
de NVWA handhavend op te treden tegen overtredingen van artikel 2.1 en artikel 
2.2 wet dieren gelet op artikel 1.7 onder e en f besluit houders van dieren. Tevens 
verzoekt u de NVWA handhavend op te treden tegen het afschot met het geweer 
van edelherten omdat u stelt dat het gehouden dieren zijn. 

Besluit 
Ik wijs uw verzoek om handhavend op te treden tegen de door u genoemde 
punten uit de wet Dieren af. Ik zal hieronder motiveren waarom ik uw verzoek 
afwijs. Ten aanzien van de door u aangehaalde punten welke betrekking hebben 
op de Wet Natuurbescherming, namelijk de afschot met het geweer van de 
edelherten, heb ik uw verzoek doorgezonden aan het bevoegd gezag voor de wet 
natuurbescherming in de Oostvaardersplassen, de provincie Flevoland. 

Bij brief van 21 oktober 2019, ontvangen op 22 oktober 2019, heeft u mij in 
gebreke gesteld in de zin van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Aangezien ik alsnog binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling 
het besluit op uw verzoek neem, ben ik u geen dwangsom wegens niet tijdig 
beslissen verschuldigd. 
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Wet dieren 
De Wet dieren (hierna: de Wet) gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier. 
Het betekent dat het dier onafhankelijk van de mens een eigen waarde wordt 
toegekend en dat de belangen van het dier niet meer automatisch ondergeschikt 
zijn aan de belangen van de mens. Gelet daarop dienen dieren, voor zover dat 
redelijkerwijs kan worden verlangd, gevrijwaard te zijn van dorst, honger, 
onjuiste voeding, fysiek en fysiologisch ongerief, pijn, verwonding, ziektes, angst 
en chronische stress en beperking van hun natuurlijk gedrag. Dit betekent dat het 
verboden is om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of 
het welzijn van een dier te benadelen. Een ieder dient voldoende zorg in acht te 
nemen voor dieren, en in het bijzonder is het houders van dieren verboden aan 
deze dieren de nodige zorg te onthouden. 

In artikel 2.1, eerste lid, van de Wet is bepaald dat het verboden is om zonder 
redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel 
toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of 
het welzijn van het dier te benadelen. In het zesde lid van artikel 2.1 van de Wet 
wordt hieraan toegevoegd dat een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg 
verleent. 

De Wet dieren is in beginsel enkel van toepassing van toepassing op gehouden 
dieren (artikel 1.2). De dieren in de Oostvaardersplassen worden volgens vaste 
jurisprudentie gezien als andere dan gehouden dieren (zie onder meer het arrest 
van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 15 februari 2007, 
ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ9246 en het arrest van het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden van 11 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3122). 

De gebieden waarop de Wet dieren van toepassing is op andere dan gehouden 
dieren, te weten ten aanzien van dierlijke producten, diervoeder en 
diergeneesmiddelen, zijn in het geval van uw handhavingsverzoek niet aan de 
orde. 

500 hectare 
U geeft aan dat de stichting Stamina de conclusie van diverse Rechtbanken onjuist 
acht gebaseerd op hetgeen opgenomen is in de nota jacht en wildbeheer ten 
aanzien van afschot van wild (edelherten) in gebieden kleiner dan 5000 hectare. 

Deze nota uit 1993 ziet toe op de Jachtwet welke in 2002 is opgegaan in de Flora-
en faunawet. De Flora- en faunawet is in 2017 opgegaan in de Wet 
Natuurbescherming. In de Wet Natuurbescherming is de 5000 hectare eis voor de 
afschot van wild niet meer opgenomen. Wel zijn de faunabeheerplannen 
gebaseerd op gebieden van minimaal 5000 hectare. De Faunabeheerplannen 
worden goedgekeurd door de Provincies. De NVWA heeft geen taak in het 
beoordelen van de grootte en geschiktheid van het gebied in relatie tot 
fauna beheer. 

directie Handhaven 
divisie Regie & 
expertise/afdeling Expertise 

Datum 
30 oktober 2019 

Onze referentie 
NVWA  
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U voert tevens aan dat de beschikkingsmacht van Staatsbosbeheer groot is daar 
een deel van de Konikpaarden is gevangen en uitgeplaatst. De NVWA deelt uw 
standpunt niet. In het beheer van wilde dieren is het vangen met een vangkraal 
en vervoer van dieren naar andere gebieden een veel toegepaste methode' 
Bothma en Du Toit, 2017). Dit betekent niet dat Staatsbosbeheer een grote 
beschikkingsmacht over de dieren heeft. Het vangen en vervoer vind juist plaats 
via een 'handen af' methode. De dieren worden door middel van natuurlijke 
kuddegedrag en het volgen van de leider cq het ontwijken van externe druk in het 
gebied en vervolgens in de vangkraal gedreven. Ook het laden in de vrachtwagen 
gebeurt niet door het leiden van individuele dieren zoals bij gehouden paarden, 
maar externe druk en kuddegedrag. 

Onbeweidbaar land 
U geeft tevens aan dat artikel 2.1, lid 3 gelet op artikel 1.3 onder e wet dieren 
wordt overtreden. Te weten het beweiden van dieren op onbeweidbaar land, met 
name in het quarantainegebied, door u aangeduid als vangkraal. Hiervoor verwijs 
ik ik u naar de uitspraak van de college van beroep voor het bedrijfsleven 
(ECLI:NL:CBB:2019:85) waarin de rechter aangeeft te twijfelen of dit artikel wel 
van toepassing kan zijn op andere dan gehouden dieren: Voor zover het al 
mogelijk zou zijn dat ook andere dan gehouden dieren worden geweid, acht de 
voorzieningenrechter het minst genomen twijfelachtig dat de hier bedoelde grote 
grazers door Staatsbosbeheer worden geweid in het natuurgebied 
Oost vaarderspiassen. 

Inhoudelijk merk ik op dat de dieren welke in het quarantainegebied staan cq 
stonden onbeperkt beschikking hebben over voer, te weten hooi, en water en dat 
daarmee geen sprake is van een onbeweidbaar gebied. Uit de literatuur2  is bekend 
dat paarden nauwelijks levende Jacobskruiskruid planten eten vanwege de bittere 
smaak. Als het kruid wordt gemaaid en gedroogd in hooi zit, verliest het deze 
smaak en wordt het door paarden gegeten wat kan leiden tot 
vergiftigingsverschijnselen. Het aan de paarden gevoerde hooi is van elders 
afkomstig en niet gewonnen in de Oostvaardersplassen. 

directie Handhaven 
divisie Regie & 
expertise/afdeling Expertise 

Datum 
30 oktober 2019 

Onze referentie 
NVWA/  

1  Game Ranch Management - 6th Edition by J. du P. Bothma & J.G. du Toit (Eds), 
Van Schaik Publishers, Pretoria. 2016. Price ZAR899 (hardcover), 1012 pp. ISBN 
978-0-627-03346-9. 

2  http://www.louisbolk.org/downloads/2809.pdf  
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directie Handhaven 
divisie Regie & 
expertise/afdeling Expertise 

Datum 
30 oktober 2019 

Onze referentie 
NVWA  

Oordeel NVWA 
De NVWA heeft geen overtreding kunnen vaststellen op basis van uw 
handhavingsverzoek. U geeft aan dat artikel 2.2 lid 8 en 10 wet dieren juncto 
artikel 1.7 onder c, e en f besluit houders van dieren worden overtreden. Deze 
artikelen zijn echter enkel van toepassing op gehouden dieren. In bestendigde 
jurisprudentie is vastgesteld dat de dieren in de Oostvaardersplassen geen 
gehouden dieren zijn. Het door u aangehaalde artikel is derhalve niet van 
toepassing op deze dieren. De door u aangehaalde redenen om de dieren in de 
Oostvaardersplassen als gehouden te beschouwen, volgt de NVWA niet. 
U geeft tevens aan dat artikel 2.1, lid 3 gelet op artikel 1.3 onder e wet dieren 
wordt overtreden. Te weten het beweiden van dieren op onbeweidbaar land. De 
dieren in het quarantainegebied hebben onbeperkt toegang tot voer en water 
hierdoor geen sprake is van weiden op een onbeweidbaar gebied. 

Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

de heer drs.  
Divisiehoofd Inspectie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
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Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 
van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. 

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 
Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA 
Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 
• uw naam en adres; 

de datum; 
het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 
rechterkantlijn); 

■ de gronden van bezwaar; 
• uw handtekening. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient dit te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw 
bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.   

directie Handhaven 
divisie Regie & 
expertise/afdeling Expertise 

Datum 
30 oktober 2019 

Onze referentie 
NVWA/2019/6459 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: AKKOORD: KVB_027_NATUUR_Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren_vZijl-Itz_1102
Datum: donderdag 3 maart 2016 14:45:08
Bijlagen: KVB_027_Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren.xlsx

Ter informatie.
 

Van: Helpdesk Natuur [mailto:helpdesk.natuur@wur.nl] 
Verzonden: donderdag 3 maart 2016 12:12
Aan: )
CC:

 Helpdesk Natuur
Onderwerp: AKKOORD: KVB_027_NATUUR_Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren_vZijl-
Itz_1102
 
Geachte mevrouw ,
 
Hiermee laten wij u weten uw aanvraag omtrent "Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren"
(KVB_027_NATUUR) goed te keuren voor een budget van € 6.320 excl. BTW / € 7.647 incl. BTW
(zie bijlage). De uitvoering geschiedt onder leiding van de heer . Wij hopen u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
N.B.  bij oplevering graag een digitale versie van het eindproduct sturen naar de domeintrekker

, de themacoördinator en de helpdesk Natuur. Voor de uitvoering van
dit project is in BAPS een deelproject aangemaakt onder nummer BO-11-019.01-000-ALT-4.
 
Vriendelijke groet,
 

Helpdesk Natuur
tel. 03
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @wur.nl [mailto:helpdesk. @wur.nl] 
Verzonden: donderdag 11 februari 2016 13:41
Aan: Helpdesk Natuur
Onderwerp: KVB_027_NATUUR_Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren_vZijl-
Itz_1102
 
Geachte heer/mevrouw 
 
 
Hartelijk dank voor het indienen van uw vraag.
 
Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk in behandeling nemen.
 
 

@wur.nl
 
 
 
Uw gegevens
:
Beleidsthema: Biodiversiteit (BO-N&R)
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HDkort2016

		KOEPEL NATUUR

		AANMELDINGSFORMULIER kortlopende vragen (2016)

		KVB_027_Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren



		Thematitel				Biodiversiteit terrestrisch						BAPS-nummer		BO-11-019.01

		Naam themacoördinator				Friso van der Zee						akkoord j/n: 



		Naam opdrachtgever:				E.W.A. (Emilie) van Zijl-Itz

		Directie/instelling:				N&B



		Datum:				2/12/16



		Naam medewerker:				Hugh Jansman ism Dennis Lammertsma

		Instituut:				Alterra

		Team:				Dierecologie





		Vraag:





		Vraag en aanleiding:				QuickScan van wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. populatiebeheer d.m.v. geboortebeperking m.n. prikpil bij grote herbivoren.
Aanleiding of (beleids)context van uw vraag. Waarvoor heeft u het antwoord nodig?: Toezegging van de staatssecretaris van EZ om een stand van zakenoverzicht te leveren aan leden TK n.a.v. discussie hierover (AO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen 24/09/2015).





























		Aanpak				Notitie obv literatuuroverzicht samenstellen naar de beschikbare methoden. Daarnaast inschatting van de praktische uitvoerbaarheid per methode incl. of het al met al resulteert in een gewenste beperking van de populatietoename door reproductie. Na basisanalyse vindt afstemming met de opdrachtgever plaats hoe dit nader uit te werken in de eindnotitie.

		Met vraagsteller overeenge-				quick-scan

		komen product dat opgeleverd

		zal worden:



		Datum opleveren product:				4/1/16

		(geeft indien relevant een

		datum per product)













		Kosten personele inzet 2015										Overige kosten 2015



		Cat.		Naam medewerker		Aantal dgn 1)		Tarief 2) 		Kosten 		Omschrijving				Kosten

		II (7-9)		Hugh Jansman, Dennis Lammertsma		10		632		6,320		Publicatiekosten				0

		III (10-11)						792		0		Reiskosten				0

		IV (12)						976		0		Diensten derden (naam medewerkers 				0

		V (13 en 14)						1,144		0		en organisaties)				0

		VI (15 & hoger)						1,376		0		Overige kosten				0





						 		Subtotaal		6,320				Subtotaal		0



		Totale kosten:		6,320						excl. btw

				7,647						incl. btw



		1)alleen in te vullen voor kleine vragen (<10 k€ excl. btw) en max 10 dagen personele inzet; voor grote vragen dient een projectvoorstel volgens

		  instituutformat of BAPS-werkplan ingevuld te worden.

		2) tarief EZ 2016











































Uw kennisvraag. Welke kennis heeft u nodig?: QuickScan van wetenschappelijke stand
van zaken m.b.t. populatiebeheer d.m.v. geboortebeperking m.n. prikpil bij grote
herbivoren.
Aanleiding of (beleids)context van uw vraag. Waarvoor heeft u het antwoord nodig?:
Toezegging van de staatssecretaris van EZ om een stand van zakenoverzicht te leveren
aan leden TK n.a.v. discussie hierover (AO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen
24/09/2015) Welk product wenst u?: Een specifiek kennisproduct Welk kennisproduct
wenst u?: anders, namelijk:
ander kennisproduct: quickscan
:
Aanhef: mevr
Voorletters: 
Naam:
EZ organisatie onderdeel: N&B
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06
Kunt u een inschatting maken van de omvang van uw vraag?: Vul hieronder uw
inschatting in:
Aantal dagen waarop u een beroep doet: een paar dagen bij welk aantal personen:
Heeft u een voorkeur voor een onderzoeker en/of onderzoeksinstituut van Wageningen
UR?:
Waarvoor of hoe wilt u het product gebruiken?: beleidsadvisering Ligt het onderwerp en
de kennisvraag specifiek binnen één domein?: ja, namelijk: Natuur & Ruimte
:
Start (dd-mm-jjjj): 01-03-2016
Eind (dd-mm-jjjj): 01-04-2016
Ingevuld op: Thu Feb 11 2016 13:30:07 GMT+0100 (CET)
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KOEPEL NATUUR

Thematitel BAPS-nummer BO-11-019.01
Naam themacoördinator akkoord j/n: 

Naam opdrachtgever:
Directie/instelling:

Datum:

Naam medewerker:
Instituut:
Team:

Aanpak

Met vraagsteller overeenge-
komen product dat opgeleverd
zal worden:

Datum opleveren product:
(geeft indien relevant een
datum per product)

Kosten personele inzet 2015 Overige kosten 2015

Cat. Naam medewerker Aantal dgn 1) Tarief 2) Kosten Omschrijving Kosten
II (7-9)  6.320 Publicatiekosten 0
III (10-11) 0 Reiskosten 0
IV (12) 0 Diensten derden (naam medewerkers 0
V (13 en 14) 0 en organisaties) 0
VI (15 & hoger) 0 Overige kosten 0

 Subtotaal 6.320 Subtotaal 0

Totale kosten: excl. btw
incl. btw

1)alleen in te vullen voor kleine vragen (<10 k€ excl. btw) en max 10 dagen personele inzet; voor grote vragen dient een projectvoorstel volgens
  instituutformat of BAPS-werkplan ingevuld te worden.
2) tarief EZ 2016

1-4-2016

Notitie obv literatuuroverzicht samenstellen naar de beschikbare methoden. Daarnaast 
inschatting van de praktische uitvoerbaarheid per methode incl. of het al met al resulteert in een 
gewenste beperking van de populatietoename door reproductie. Na basisanalyse vindt 
afstemming met de opdrachtgever plaats hoe dit nader uit te werken in de eindnotitie.

7.647
6.320

AANMELDINGSFORMULIER kortlopende vragen (2016)
KVB_027_Quick Scan populatiebeheer grote herbivoren

QuickScan van wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. populatiebeheer d.m.v. 
geboortebeperking m.n. prikpil bij grote herbivoren.
Aanleiding of (beleids)context van uw vraag. Waarvoor heeft u het antwoord nodig?: Toezegging 
van de staatssecretaris van EZ om een stand van zakenoverzicht te leveren aan leden TK n.a.v. 
discussie hierover (AO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen 24/09/2015).

Vraag en aanleiding:

quick-scan

Biodiversiteit terrestrisch

Alterra
Dierecologie

N&B

12-2-2016

214a
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Van: )
Aan: )
Cc:
Onderwerp: geboortebeperking quickscan notitie stagiaire
Datum: dinsdag 12 april 2016 13:24:56
Bijlagen: Geboortebeperking grote grazers Oostvaarder Plassen.docx

Beste ,
 
Zoals zojuist besproken bijgaand de notitie die gemaakt is door onze stagiaire.
Ik ben benieuwd hoe de heer  zal reageren op jullie verzoek.
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
Van:  [mailto @wur.nl] 
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 11:08
Aan: ); )
CC: 
Onderwerp: RE: geboortebeperking quickscan
 
Beste ,
 
We hebben even naar de artikelen etc van dhr  gekeken en tevens naar de context vanuit de
AO stukken. De vraag vanuit de AO stukken is globaal om de Stas een advies van dhr  te laten
inwinnen. Als we naar zijn expertise kijken dan is die uiteraard prima, maar zijn artikelen voegen weinig
toe aan onze quick scan. Zijn focus ligt vooral op roofdieren / olifanten en gevangenschap situaties.
Informatie m.b.t.  deze soorten vinden wij minder relevant voor een vertaling naar de Nederlandse
situatie / OVP. Vervolgens is hij vrijwel nooit 1e auteur dus is het lastig zijn naam in het stuk te laten
opduiken anders dan in de literatuurlijst. Hem er prominent inschrijven is wat gezocht en voegt wat ons
betreft niets toe aan de strekking van het advies.
 
Kortom, hoe wensen jullie die relatie in het stuk terug te laten komen? Via een subvraag van de HD vraag
of zijn expertise meerwaarde heeft? Is dan wel weer een riskante alinea want gebaseerd op zijn
publicaties. Beter is hem gewoon advies te vragen hoe hij denkt dat het goed op te pakken is (zouden wij
kunnen doen), dan kan daar academisch over gediscussieerd worden.
 
De 2e vraag van  is een vraag die niet op basis van de literatuur is te beantwoorden en met een
populatiedynamisch model onderzocht/uitgewerkt zou moeten worden. Dit vergt een uitgebreide studie
met meerdere scenario’s en een onzekerheidsanalyse. Zoals beschreven in de quick scan zijn er grote
verschillen tussen de effectiviteit van middelen, tussen soorten hoefdieren en zijn de effecten op
populatieniveau onvoldoende bekend. Als we dat goed en helder moeten uitwerken vergt dat een
aanvullende opdracht.
 
 
Regards,  

 
P.O. Box 47, NL-6700 AA Wageningen 
The Netherlands 
Phone: +31-  
Mobile:  0031 (0)6  
Fax: +31  
E-Mail: @wur.nl 
Internet: www.alterra.nl 
Wednesday is my free day
 
From: @minez.nl] 
Sent: dinsdag 5 april 2016 15:04
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Geboortebeperking grote grazers Oostvaarder Plassen



AO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen, 24 september 2015 (Voorlopig verslag)

Voorzitter (Graus): De staatssecretaris zal nagaan wat de wetenschappelijke stand van zaken is betreffende populatiebeheer door middel van geboortebeperking, met name de prikpil. Zij zal de Kamer een reactie hierop sturen.

Immuuncontraceptie

Immuuncontraceptie is het gebruik maken van het immuunsysteem van een dier om nakomelingen te voorkomen. Een van de manieren om immuuncontraceptie toe te passen is via het PZP vaccin. De zona pellucida (ZP) is een glycoproteïne membraan dat alle eicellen van zoogdieren omgeeft. Bepaalde eiwitten in het membraan dienen als het sperma receptor. De vaccinatie maakt gebruik van de ZP van het varken, vandaar de naam porcine zona pellucida (PZP). Wanneer het vaccin wordt geïnjecteerd in de spier van het vrouwelijk dier, stimuleert haar immuunsysteem antistoffen tegen het vaccin. Deze antilichamen hechten zich aan de sperma receptoren op de ZP van haar eigen eicel en blokkeren daarmee de bevruchting.

Controlling wildlife reproduction: Reversible suppression of reproductive function or sex-related behaviour in wildlife species door Hendrik Jan Bertschinger, 2010

In het proefschrift Reversible suppression of reproductive function or sex-related behaviour in wildlife species van de heer Bertschinger staan verschillende onderzoeken beschreven omtrent reversibele beperking van voortplanting bij wilde dieren zoals katachtigen en olifanten. Het gaat hier niet om een prikpil maar een immuuncontraceptie. De effectiviteit van deze methode is al eerder bewezen in een onderzoek waarbij een PZP vaccinatie werd gebruikt op wilde paarden in de Verenigde Staten van Amerika. In het proefschrift wordt de mogelijkheid voor toepassing van de techniek op olifanten en de effectiviteit ervan onderzocht.

Als eerste wordt getest of het PZP vaccin ook gebruikt kan worden als anticonceptie bij vrouwelijke olifanten. Dit is onderzocht bij drie vrouwelijke olifanten uit verschillende dierentuinen. Het onderzoek had positief resultaat en daarmee werd geconcludeerd dat het PZP vaccin toepasbaar is bij olifanten.

In het tweede onderzoek zijn twee veldexperimenten gehouden in Kruger Park waarbij 21 olifanten werden gevaccineerd met het PZP vaccin en 20 olifanten een placebo kregen toegediend. Van de 18 gevaccineerde olifanten die opnieuw gevangen waren, waren er 8 olifanten zwanger. Bij de controle groep waren 16 van de totaal 18 olifanten zwanger. Door het inkorten van de termijn tussen de eerste injectie en de vervolginjectie nam de effectiviteit toe tot 80%.

In het laatste onderzoek zijn 108 vrouwelijke olifanten behandeld en gemonitord voor 4 tot 9 jaar in zeven verschillende privé reservaten. Het vaccin werd op afstand toegediend: in jaar 1 een primaire vaccinatie en twee boosters en vanaf jaar 2 jaarlijkse boosters. Tijdens jaar 1 en 2, werden 38 (35,2%) en 24 (22,2%) kalveren geboren. In jaar 3 werden geen kalveren meer geboren. De resultaten tonen dat het mogelijk is om een contraceptieve werkzaamheid van 100% te bereiken in kleine tot middelgrote populaties van Afrikaanse olifanten.

Four Paws birth control program Romania

Om ervoor te zorgen dat een aantal wilde paarden in Roemenië niet werd afgeschoten heeft Four Paws (Stichting Viervoeters) een anticonceptie project opgezet. Het project houdt in dat dierenartsen merries op afstand verdoven. Wanneer de merrie verdoofd is wordt zij gevaccineerd en wordt er een medische check-up gedaan. Ten slotte krijgt elke gevaccineerde merrie een oormerk zodat het dier later weer geïdentificeerd kan worden. Tussen december 2014 en januari 2015 heeft een veterinair team van Four Paws Roemenië 22 merries verdoofd en gevaccineerd en 16 merries re-gevaccineerd van de 100 dieren, die vorig jaar al zijn ingeënt. Four Paws heeft geen data gepubliceerd over de resultaten van het project.

Robert Hengl, projectleider en Ovidu Rosu, hoofddierenarts hebben bij de ledenbijeenkomst van de PVDD hun licht laten schijnen over het toepassen van deze methode in de Oostvaarders Plassen.

E-mail Esther Ouwehand, PVDD aan Bram Wits politiek assistent staatssecretaris Dijksma (28 oktober 2015): “Robert Hengl en Ovidu Rosu waren binnen het gegeven dat deze pilot de enige kans was om de paarden te behoeden voor afschot positief over hun project met anticonceptie in een groep wilde  paarden, maar maakten ook duidelijk dat er wel degelijk dierenwelzijnseffecten mee gepaard gaan waar je niet lichtzinnig over moet doen. Ook benadrukten ze dat het in Roemenië paarden betreft, die aanzienlijk minder stressgevoelig zijn en lichamelijk minder kwetsbaar dan de grote groep edelherten in de Oostvaardersplassen. Het toedienen van anticonceptie is een ingrijpend proces waarbij de dieren eerst worden verdoofd met een verdovingspijl. Het middel dient per dier meerdere malen te worden toegediend alvorens het werkt. Kort gezegd was hun conclusie dat  anticonceptie vooral voor de herten niet mogelijk is zonder hun welzijn ernstig te schaden. Op de vraag: zou je dit voor je zien in de OVP was hun antwoord: no way.”

Advies ICMO-2

In het rapport van het Second International Commission on the Management of the Oostvaarders plassen (ICMO-2) uit november 2010 werd geadviseerd tegen het gebruik van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaarders Plassen. Hoewel anticonceptie het aantal dieren dat sterft van honger zou kunnen doen afnemen weegt dit niet op tegen de nadelen. Als eerste heeft anticonceptie hoge uitvoeringskosten. Ten tweede is anticonceptie technisch moeilijk toepasbaar omdat de dieren gevangen moeten worden om ze individueel herkenbaar te maken wat bij de dieren tot stress en verwondingen kan leiden. Daarnaast kan contraceptie effect hebben op het natuurlijk gedrag van de dieren (dit is afhankelijk van de methode). Als laatste is dierenleed nog steeds mogelijk bij dieren die sterven van ouderdom. Opgemerkt dient te worden dat ICMO-2 het onderzoek van Bertschinger heeft meegenomen in haar advies.

AO Oostvaardersplassen 5 juni 2013 (32 563, nr. 38)

Staatssecretaris Dijksma: ‘De heer Graus zegt dat er toch echt wel een dierenarts in dit land te vinden is die hormoondarten als vaardigheid beheerst. Ja, ongetwijfeld is dat het geval. Ook hiervoor geldt echter dat de commissie hormoondarten niet adviseert. Dit, ondanks dat de heer Graus met iemand van de commissie heeft gesproken die iets anders zei. Ik ken die persoon niet. Het advies van de commissie luidt, zoals ik al zei, echt anders. Nogmaals, ik heb ook wat dit betreft niet de vrijheid om zelfstandig iets anders te doen. Dat lijkt mij niet goed, dus ik volg ook wat dit betreft de internationale commissie.’

AO Dierenwelzijn 11 oktober 2013 (28 286, nr. 652)

Staatssecretaris Dijksma: ‘Ik bewonder de vasthoudendheid van de heer Graus, die opnieuw hormoondarten aan de orde heeft gesteld. Bijvoeren en hormoondarten zijn niet aan de orde. We hebben eerder gedebatteerd over de adviezen van de commissie. Ik volg die adviezen. Ik heb wel gevraagd om over de stand van zaken te rapporteren. Op basis daarvan kunnen we in de toekomst bekijken wat we nog kunnen verbeteren.’



To: )
Subject: geboortebeperking quickscan
 
Beste  en ,
 
Dank jullie wel voor de QuickScan populatiebeheer grote herbivoren.
Met  heb ik telefonisch afgesproken om nog toe te zenden de link naar het debat in de
Tweede Kamer waarin TK-lid Graus verwijst naar de heer  i.r.t. geboortebeperking.
Die relatie ontbreekt nu nog in de quickscan en omdat we de quickscan willen toezenden aan de
TK (toezegging van staatssecretaris) moeten we daar wel aandacht aan besteden.  Daarnaast
wil ik jullie vragen om hem dan ook in de literatuurlijst op te nemen?
Bijgaand de link naar het debat in kwestie waarin Graus refereert aan de onderzoeken van

:
 
Algemeen overleg: "Natuurbeleid en Oostvaardersplassen " | Tweede Kamer der Staten-
Generaal
 
Natuurbeleid en Oostvaardersplassen
 
 
De vraag van :
 

·          Een beeld van de populatie-ontwikkeling bij het toepassen van de verschillende
middelen; bij eenmalige of meermalige toepassing

·          En daarbij ook hoe de rest van de populatie waarschijnlijk zal gaan reageren als een
deel van de hinden onvruchtbaar is gemaakt tijdens de toepassing van de middelen en
daarna (geboortegolf?).

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Ministerie van Economische Zaken,
Team Soorten
Telefoon: 06 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03961
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03961
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20152016-10-27.html


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Contraception Wild Ungulates Netherlands
Datum: maandag 18 april 2016 11:31:12

Beste ,

Deze week wil ik intern nog even contact hebben over de toegezonden versie en hoe we daarover gaan
communiceren. Je ontvangt dan ook nog een paar opmerkingen van mij.

Met vriendelijke groeten,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  [mailto: @wur.nl]
Verzonden: donderdag 14 april 2016 14:11
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Contraception Wild Ungulates Netherlands

Dag  & 

 

  .

Ik ben komende week extern, korhoenders vangen voor Salland.  is wellicht in staat de eindcomments te
verwerken en de eindversie te mailen! Als PDF maar doen?

Regards, 

P.O. Box 47, NL-6700 AA Wageningen
The Netherlands
Phone: +31-
Mobile:  0031 (0)6 
Fax: +31 
E-Mail: @wur.nl
Internet: www.alterra.nl
Wednesday is my free day

-----Original Message-----
From: @minez.nl]
Sent: donderdag 14 april 2016 9:38
To: 
Subject: RE: Contraception Wild Ungulates Netherlands

OK, Dank je wel. Goed idee om hem zelf te benaderen!

Groeten van 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @wur.nl]
Verzonden: woensdag 13 april 2016 18:34
Aan:
CC: 
Onderwerp: FW: Contraception Wild Ungulates Netherlands
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tkn; gelukkig een realistische kijk qua praktische uitvoering wat ik zo snel lees. Morgen stem ik af met 
en dan verwerken we het.

Groet, 

Alterra - WUR, Animal Ecology Team
P.O. Box 47, NL-6700 AA Wageningen
The Netherlands
Phone: +31-
Mobile:  0031 (0)6 
Fax: +31 
E-Mail: @wur.nl
Internet: www.alterra.nl
Wednesday is my free day

________________________________________
Van:  @tiscali.co.za>
Verzonden: woensdag 13 april 2016 17:43
Aan: 
Onderwerp: RE: Contraception Wild Ungulates Netherlands

Dear 

Thank you for contacting me.

I have been approached for at least 5 years about this subject and have given my opinions regarding two
methods. The method that has been used most in wildlife is the PZP vaccine. There are two formulations. The
one is with Freund's adjuvants and the other is SpayVac which also contains Freund's and liposomes. There are
two things to consider here:
1.      Freund's causes considerable injection site reactions and I refer
you to a recent paper by us with fist author Joone (attached).

2.      The second thing is that you will have to import the PZP from the
USA and I don't know if the EU will allow this since it is a product made from pig tissues. I have mentioned
this as possible major stumbling block previously and suggested that importation possibilities must be
investigated.  thinks that they may be able to produce the vaccine in The Netherlands.
We make our own PZP vaccine here for use in elephants. We are testing a synthetic ZP protein here but the
results will take some time to generate.

An alternative is Improvac which is a GnRH vaccine produced by Zoetis. It is marketed in Europe for use in
pigs and we use it in stallions and mares as well as elephant bulls successfully. I am attaching two papers on
mares which we published.

I have no experience with GonaCon (GnRH) but it does cause injection site reactions which are sometimes
severe.

Administration of the contraceptive is obviously a big issue and, as far as I am concerned requires considerable
planning and probably some pilot trails to see what is possible and what works best. We treat the elephants by
darting from a helicopter. So we do not have capture them for treatment. I have been to the Oostvaardersplassen
so I have some idea about the difficulties that you face. I think that those are things that have to be discussed on
site. I see the use of temporary enclosures as unavoidable.
There is a game reserve in South Africa where they chase hundreds of wild buffalo into temporary capture
camps and there they test them for TB over a period of 72 hours.

Finally, I would be happy to help, especially if you involve the Veterinary Faculty at UU. This would mean a
visit from my side as I believe that it needs onsite discussions to come up with a plan and not simply email
exchanges.

With kind regards
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PO Box 75058
Lynnwood Ridge
0040
tel/fax +27 

-----Original Message-----
From:  [mailto: @wur.nl]
Sent: 13 April 2016 10:35 AM
To: @tiscali.co.za
Cc: 
Subject: FW: Contraception Wild Ungulates Netherlands

________________________________
Van: 
Verzonden: woensdag 13 april 2016 10:31
Aan: @up.ac.za
Onderwerp: Contraception Wild Ungulates Netherlands

Dear Prof. ,

Most likely you are aware about the public discussions in The Netherland how to deal with wild ungulates in
our fragmented landscape, in particular in the Oostvaardersplassen. One of the options we are now exploring for
the ministry of Economic affairs is the use of contraception in order to reduce the growth of the population. We
already did a literature search screening for the options and the practical application in nature reserves. Our
opinion is that it is a method that is promising in enclosures or for wild animals that can relatively easy be
handled and individually recognized. For large herds in nature reserves we think it is not practical without a lot
of disturbance/stress/interference, not to mention the unknown effects on effective population size/genetic
aspects, behaviour etc.

One of the members of parliament, Dion Graus, particularly mentioned you as an expert and that you see
possibilities to apply contraception in a practical way. Therefor we'd like to ask you if you would be willing to
let us know what your ideas are. By the end of this month we have to send in our advice, so there is
unfortunately some urgency.

Thanks already,

PS: we have the idea you can understand Dutch. In that case: the pdf via this link below gives an overview that
we used for our literature scan (among many others & more recent articles). Most of the practical aspects
mentioned in it we still believe are accurate.
https://www.waternet.nl/media/759132/contraceptie_als_methode_in_het_beheer_
van_hoefdierpopulaties_2010.pdf

Kind regards,  (& )

Alterra - WUR, Animal Ecology Team
P.O. Box 47, NL-6700 AA Wageningen
The Netherlands
Phone: +31
Mobile:  0031 (0)
Fax: +31 
E-Mail: @wur.nl
Internet:
www.alterra.nl<https://webmail.wur.nl/owa/redir.aspx?C=a-RmbL7GsUy2U6F_VPB9t
WezKPhjUtAIpCMoS1Mx6h6KwKfAEHmT-hUzSr2YutppBL-61r1c1v4.&URL=http%3a%2f%2fwww
.alterra.nl>
Wednesday is my free day

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
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abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.



Van:
Aan:
Onderwerp: notitie Contraceptie Edelhert - online
Datum: vrijdag 29 juli 2016 09:15:44

Dag & 

deze notitie is inderdaad inmiddels via meerdere bronnen te vinden; link hieronder is van de WUR site!

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/386614

Groet, 

Alterra - WUR, Animal Ecology Team
P.O. Box 47, NL-6700 AA Wageningen
The Netherlands
Phone: +31-
Mobile:  0031 (0)
Fax: +31 
E-Mail: @wur.nl
Internet: www.alterra.nl<https://webmail.wur.nl/owa/redir.aspx?C=a-
RmbL7GsUy2U6F_VPB9tWezKPhjUtAIpCMoS1Mx6h6KwKfAEHmT-hUzSr2YutppBL-
61r1c1v4.&URL=http%3a%2f%2fwww.alterra.nl>
Wednesday is my free day
________________________________
Van: ) < @minez.nl>
Verzonden: maandag 20 juni 2016 12:31
Aan:  drs. 
CC: )
Onderwerp: twee data voor beveroverleg afhankelijk van de vergaderruimte
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp: RE: dioxinen die zijn aangetroffen in het vlees en vet van oerrunderen die in de uiterwaarden grazen
Datum: maandag 2 november 2020 20:03:45

Dag allen,
Er resteert eigen maar een mogelijkheid om dit te bespreken en dat is a.s. woensdag 10:30 – 12:00 uur. Dan kunnen in
elk geval de inhoudelijk deskundigen  en , maar zijn en  helaas verhinderd.
Ik stuur morgen een Webex-uitnodiging.
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 16:44
Aan: @minlnv.nl>; )

@minlnv.nl>; @minvws.nl>; ' .
@nvwa.nl>; @nvwa.nl' @nvwa.nl>;

' @wur.nl>; )
@rws.nl>; @rws.nl>

Onderwerp: dioxinen die zijn aangetroffen in het vlees en vet van oerrunderen die in de
uiterwaarden grazen
Dag allen,
We zijn al een tijdje bezig met de beantwoording van 2 sets Kamervragen over de dioxinen die zijn aangetroffen in het
vlees en vet van oerrunderen die in de uiterwaarden hebben gegraasd. Vraag is o.a. of deze oerrunderen de dioxinen
hebben opgenomen doordat bij overstroming uiterwaarden zwevend uit het rivierwater op de gras in de uiterwaarden is
achtergebleven. Door tussenkomst van  en  zijn er gegevens uitgewisseld tussen de
WUR, , (dioxinen aangetroffen in vlees en vet) en Rijkswaterstaat, , (dioxinen in zwevend
stof in rivierwater).  heeft een vergelijking gemaakt en kan de uitkomsten van zijn analyse volgende week
presenteren. Lijkt mij voor een adequate beantwoording van de vragen, en de afstemming daarvan tussen LNV – VWS –
IenW, van belang dat wij volgende week een overleg (door middel van Webex) inplannen zodat zijn analyse kan
toelichten om tot gelijke beelden te komen.
Graag hoor ik of jullie hier voor in zijn, waarbij ik gelijk een aantal mogelijkheden voorleg:
· Dinsdag 3 november: 9:00 - 10:30 uur;
· Dinsdag 3 november: 10:30 – 12:00 uur;
· Woensdag 4 november: 10:30 – 12:00 uur;
· Donderdag 5 november: 9:30 – 11:00 uur;
· Donderdag 5 november: 11:00 – 12:30 uur.
Mochten het wenselijk zijn dat er nog andere collega’s aansluiten, dan hoor ik dat graag!
Bij voorbaat dank voor jullie reactie en groet,

IenW, DGWB, 06 – 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Aan:

Onderwerp: RE: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden hebben gegraasd
Datum: woensdag 11 november 2020 11:38:06

Beste collega’s,
Tijdens het overleg werd gemeld dat

er meer data zijn van runderen van Free Nature m.b.t. dieren die niet langs rivieren staan.

er uitslagen zijn van dioxines en dl-PCB’s in grond rond Loevestein (opdracht van de gemeente?)
Tijdens een bezoek aan Free Nature enkele maanden terug hebben we een aantal uitslagen gehad van dieren
uit andere gebieden maar mogelijk is er inmiddels meer. NVWA zal dat navragen. Het zou mooi zijn om ook de
uitslagen te zien van de bodemmonsters. Is dat mogelijk. Ik vraag dat ook omdat we zeer binnenkort gaan
starten met het onderzoek voor NVWA-BuRO.
Dr 

Wageningen Food Safety Research, Wageningen UR
Akkermaalsbos 2
Wageningen
+31 (0)
Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de
NVWA een nieuw instituut: Wageningen Food Safety Research (part of Wageningen University &
Research)

From: ) -  @minienw.nl> 
Sent: woensdag 4 november 2020 12:53
To: ' @minlnv.nl>; )'

@minlnv.nl>; @minvws.nl>; .
@nvwa.nl>; @nvwa.nl' @nvwa.nl>;
@wur.nl>; )

@rws.nl>; @rws.nl>; 
@minlnv.nl>; @rws.nl>;

@minvws.nl>; 
@minlnv.nl>

Subject: RE: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
Dag allen,
Bij deze de presentatie van .
Groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 09:48
Aan: 

@nvwa.nl';

Onderwerp: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
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-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode): 
Wachtwoord voor vergadering: 

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+31- ## Netherlands Toll 
+1- ## United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
+31-  Netherlands Toll 
+1-6  United States Toll 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies @rijksvideo.webex.com 
U kunt ook  kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies .rijksvideo@lync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Tijd: woensdag 4 november 2020 10:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Webex
Dag allen,
Bij deze de uitnodiging voor de bijeenkomst morgen.
Agenda:

1. Opening door  en vaststellen agenda

2. Kennismaking

3. Toelichting analyse met presentatie door aangevuld met inbreng van 

4. Vervolgafspraken
Groet,
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Van:
Aan:

Onderwerp: RE: Aandacht in de pers
Datum: woensdag 18 november 2020 14:19:59

Ik heb al even contact gehad met  van RWS en BuRO. We zeggen nog niets over het project dat net
is opgestart maar waarvoor nog geen metingen zijn gedaan. Dat is in opdracht van NVWA-BuRO en het is aan
hun om erover te communiceren. Ik zou wel willen ingaan op eventuele algemene vragen over dioxines en of
het de verwachting is dat er effecten bij dieren optreden bij deze gehaltes. Ook SBB stuurt eventuele
persvragen hierover door naar mij. Mag uiteraard ook iemand anders zijn. Ik heb daar eerder wel iets over
gezegd tegen de Gelderlander, nl dat ik bij deze gehaltes geen effecten verwacht. En ook dat de aangetroffen
gehaltes niet wijzen op een zware besmetting van de grond maar dat er niet veel nodig is voor verhoogde
gehaltes in dieren die daar het hele jaar grazen.

From: @rws.nl> 
Sent: woensdag 18 november 2020 12:49
To: @wur.nl>; 

@minienw.nl>; ' @minlnv.nl>; '
@minlnv.nl>; 

@minvws.nl>; @nvwa.nl>;
@nvwa.nl' @nvwa.nl>; @rws.nl>; '

@minlnv.nl>; 
@rws.nl>; @minvws.nl>; 

@minlnv.nl>; 
@rws.nl>; @minienw.nl>

Subject: RE: Aandacht in de pers

Onderstaande lijkt me niet in lijn met de conclusies uit het overleg, nl. er zijn nog helemaal geen conclusies te trekken.
Lijkt me dat we wel een gemeenschappelijke woordvoeringslijn moeten voeren, ook irt de beantwoording van de
kamervragen.
Groet, 

Van: @wur.nl> 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 12:10
Aan: @minienw.nl>; '

@minlnv.nl>; '
@minlnv.nl>; @minvws.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;
@rws.nl>; 

@rws.nl>; ' @minlnv.nl>;
@rws.nl>; 

@minvws.nl>; '
@minlnv.nl>

Onderwerp: Aandacht in de pers
Beste collega’s,
Ben gisteren gebeld door Nieuwsuur die overwegen om hieraan een uitzending te gaan wijden. Ik hoor nog of
ze dat gaan doen. Ik begreep dat ook SBB al benaderd is. Die zouden voor een aantal zaken willen terugvallen
op mij. Ze vroegen ook hoe het zit met andere dieren van boeren; heb gezegd dat er tot dusver vanuit de
reguliere monitoring geen aanwijzingen zijn dat dit een meer generiek probleem is. En dat die dieren mogelijk
niet het hele jaar in de uiterwaarden staan.
Vanochtend gebeld door een krant uit Gouda die een artikel gaat publiceren hierover.
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-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode): 
Wachtwoord voor vergadering: 

From: @minienw.nl> 
Sent: woensdag 4 november 2020 12:53
To: ' @minlnv.nl>; '

@minlnv.nl>; @minvws.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl' @nvwa.nl>;
@wur.nl>; 

@rws.nl>; @rws.nl>; '
@minlnv.nl>; @rws.nl>;

@minvws.nl>; 
@minlnv.nl>

Subject: RE: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
Dag allen,
Bij deze de presentatie van .
Groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 09:48
Aan: 

@nvwa.nl';
'

Onderwerp: Analyse in vlees/vet aangetroffen dioxinen bij oerrunderen die in de uiterwaarden
hebben gegraasd
Tijd: woensdag 4 november 2020 10:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Webex
Dag allen,
Bij deze de uitnodiging voor de bijeenkomst morgen.
Agenda:

1. Opening door  en vaststellen agenda

2. Kennismaking

3. Toelichting analyse met presentatie door  aangevuld met inbreng van 

4. Vervolgafspraken
Groet,
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Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+31- ## Netherlands Toll 
+1- ## United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
+31- Netherlands Toll 
+1-6 United States Toll 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies @rijksvideo.webex.com 
U kunt ook  kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies .rijksvideo@lync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: )
Cc: )
Onderwerp: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Datum: donderdag 26 november 2020 11:01:08

Dag ,
Vanuit IenW achten wij het van groot belang dat in de keuze van de locaties de overstromingsfrequentie wordt
meegenomen. De WUR, voorheen Alterra, heeft hier ook informatie over begreep ik van RWS. Ik krijg nog een naam van
betrokken onderzoeker door. Dit hangt ook samen met het feit dat bepaalde uiterwaarden ook een status als N2000-
gebied hebben en dat er naast beheer om goede doorstroming bij een hoge rivierafvoer veilig te stellen beheer ook
wordt afgewogen vanuit het behalen van N2000-doelen. Voor die N2000-doelen kan het begreep ik juiste nodig zijn om
grazers in te zetten.
Verder begreep ik dat SBB veel informatie heeft over het beheer, overstroming en begrazing met dieren. Hebben jullie
contact met SBB?
Groet,

Van: @wur.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 21:36
Aan: @minienw.nl>; '

@nvwa.nl>
CC: @minvws.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Beste ,
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alleen de hotspots op te zoeken maar ook te denken in mogelijke
oplossingen. Als er in die gebieden ook delen zijn met lage gehaltes dan kan het een optie zijn om de dieren die
ze willen slachten eerst enige tijd in zo’n schoner gebied te plaatsen. Ik begrijp dat FN dat inmiddels ook
interessant vindt en mogelijk dieren wil verplaatsen naar geheel andere gebieden die niet in de uiterwaarden
liggen. Maar uiteraard wel goed om van elke monsterlocatie te weten of dat regelmatig overstroomt of niet.

From: @minienw.nl> 
Sent: dinsdag 24 november 2020 18:19
To: @wur.nl>; '

@nvwa.nl>
Cc: @minvws.nl>; 

@minlnv.nl>
Subject: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Dag ,
Dank voor de antwoorden. Lijkt mij dan toch wenselijk om in een overleg met RWS de locaties te doorlopen op
overstromingsfrequentie, zodat jullie kunnen monsteren op de plekken waar daadwerkelijk ook met enige regelmaat
sprake is van overstroming en dus kan op neerslag van zwevend stof. Zou jammer zijn om achteraf vast te stellen dat niet
de meest interessante locaties zijn gekozen. Ik kan RWS ook vragen of zij kunnen aangegeven waar op basis van de
overstromingsfrequentie het beste bemonsterd kan worden.
Groet,

Van: @wur.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 11:41
Aan: minienw.nl>; 

@nvwa.nl>
CC: @minvws.nl>; 

@minlnv.nl>
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Onderwerp: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Beste ,
Het is vrij eenvoudig om op de locaties te zien waar de dieren meestal grazen, ofwel omdat ze er staan, door de
mest en door de lengte gewas. Mijn voorkeur zou zijn om de locaties te bezoeken, daar monsters te nemen en
de GPS coördinaten te noteren. Daarna toestemming vragen voordat we ze analyseren. Indien niet akkoord
worden de monsters niet ingeschreven en vernietigd.
De bedoeling is om per locatie op 2 of 3 afstanden t.o.v. de rivier monsters te nemen, dus dichtbij de rivier,
langs de dijk en ergens ertussen. We nemen grondmonsters van de bovenste 2 tot 3 cm en gras op diezelfde
locaties. Ik twijfel om andere gewassen te verzamelen want de meeste zullen ze waarschijnlijk niet eten.
Als voorbeeld Beuningen, coördinaten langs rivier bv 51°52’38” N 5°48’11” O ; langs de dijk 51°52’20” N
5°47’44” O
Loevestein: 51°48’58” N 5°1’39” O zuidkant parkeerplaats, 51°48’58” N 5°1’40” O langs rivier
Zie onder voor andere vragen.

From: @minienw.nl> 
Sent: maandag 23 november 2020 16:41
To: @wur.nl>; 

@nvwa.nl>
Cc: @minvws.nl>; 

@minlnv.nl>
Subject: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Dag ,
Op basis van het overleg met Rijkswaterstaat koppel ik het volgende terug:

· Grond binnen de aangegeven gebieden is bij verschillende instanties in eigendom. Coördinaten zijn nodig om vast te
stellen van welke organisatie toestemming nodig is.

Zie boven twee voorbeelden

· Grensmaas is bijvoorbeeld in afronding waar de grond over 3 instanties verdeeld wordt, namelijk SBB, NM en RWS.
OK

· Bij RWS is wel de nodige informatie aanwezig over het grondeigendom. Kadaster kan eventueel definitief uitsluitsel
geven.

OK

· Vraag kwam ook op of jullie bij de selectie van de locaties ook de overstromingsfrequentie hebben meegenomen. Het
is namelijk bekend dat delen van de genoemde gebieden wel geregeld overstromen en welke niet. Dus mede
daarom is het van belang dat RWS kennis kan nemen van de coördinaten om deze relatie te leggen. Kunnen de
coördinaten met RWS gedeeld worden?

Nog niet maar we proberen wel op meerdere afstanden van de rivier monsters te nemen. Zie boven.

· Daarop aansluitend is de vraag hoe de monsters van de bodem en het gewas worden genomen. Nemen jullie op één
plek een monster of wordt er een verzamelmonsters genomen van het gebied waar de grazers lopen?

Op 5 tot 6 plekken voor één verzamelmonster. Toplaag bodem en gras op 2 tot 3 cm boven de grond afgeknipt.

· Begreep ook dat het ene gebied langer begraasd wordt dan het andere. Ook nog aspect dat relevant voor de selectie
van locaties.

Klopt. Die info zouden we moeten krijgen van FN
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 17:48
Aan: ' @wur.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Dag ,
Ik heb maandagochtend een overleg met Rijkswaterstaat en leg het daar voor. Ik kom er na maandag op terug.
Groet,
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Van: @wur.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 12:13
Aan: @minienw.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uit rwaarden
Beste ,
Weet jij al hoe we toestemming kunnen krijgen om gras- en grondmonsters te nemen op locaties en die te
analyseren. We zijn bezig met monsters van dieren van de locaties:

Loevestein,

Millingen,

Beuningen,

Meinerswijk bij Arnhem,

Koornwaard,

Noordwaard en

Maasvallei bij de Grensmaas.

From: @minienw.nl> 
Sent: vrijdag 13 november 2020 16:49
To: @wur.nl>
Cc: @nvwa.nl>
Subject: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Dag 
Als jullie duidelijk hebben waar jullie exact de bodem willen bemonsteren, laat dat dan even weten alsjeblieft?
Er is vóór Ruimte voor de Rivier een zoneringskaart gemaakt die informatie geeft over de frequentie van overstroming.
We moeten ons realiseren dat de natuurgrazers in dat deel van de uiterwaarden met de meeste dynamiek vanuit de
rivier lopen. Daardoor is het risico op blootstelling met dioxinen aldaar ook het grootst.
Begreep verder dat er mogelijk een correlatie is tussen PCB153 en dioxinen. Nemen jullie deze PCB toevallig mee in jullie
bodemonderzoek?

 stuurde me het rapport waar jij aan hebt bijgedragen met de titel ‘Grond gerelateerde voedselincidenten met
dioxines en PCB’s. Ik kon dit rapport niet vinden op de site van de WUR. Is het wel openbaar gemaakt of is het alleen
toegestuurd aan vertegenwoordigers van EZ, nu LNV, NVWA en RIVM? Vraag me namelijk af of het rapport, en de
aanbeveling over de uiterwaarden, ooit gedeeld is met Rijkswaterstaat en IenW.
Groet,

Van: @wur.nl> 
Verzonden: donderdag 12 november 2020 21:25
Aan: @minienw.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Beste ,
De exacte locaties zijn we nog aan het uitzoeken en hangen ook af van monsters van de koeien die daar lopen.
Daar is NVWA mee bezig. Om aan de slag te kunnen zou ik alvast willen kijken naar Millingen, Beuningen,
Loevestein en Meinerswijk bij Arnhem. Daarna kan ik dan gaan kijken naar die andere locaties, twee langs de
Maas en nog 1 of 2 langs de Rijn/Lek. Van Loevestein en Millingen hebben we ook al wat gegevens over
gehaltes in dieren.
Het gebied in Beuningen ken ik vrij goed en dat stond dit voorjaar onder water. Ik dacht dat dat bij Millingen
ook zo was, maar weet niet hoe het met de andere gebieden zit.
Graag jullie hulp om op korte termijn die monsters te kunnen nemen.

From: @minienw.nl> 
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Sent: donderdag 12 november 2020 18:43
To: @wur.nl>
Subject: RE: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Dag ,
Ik begreep dat het om 9 locaties gaat langs de rivieren met 3 à 5 bemonsteringen per locaties. Uiterwaarden zijn
oppervlaktewater en vallen onder het waterbeheer van Rijkswaterstaat. Betekent niet dat Rijkswaterstaat alles in
eigendom en gebruik heeft. Dat varieert. Kan ook zijn dat de grond in eigendom van het RVB/Rijkswaterstaat is, maar dat
het beheer wordt uitgevoerd door Staatbosbeheer of een andere natuurbeherende organisaties is. Ik veronderstel dat de
grondeigenaar/gebruiker moet instemmen met de bemonstering van de grond. Kan dus zijn dat Rijkswaterstaat
toestemming moet verlenen.
Aangezien niet het gehele areaal uiterwaarden een zelfde frequentie van overstroming heeft, is het sowieso gewenst als
wij weten waar jullie willen gaan bemonsteren. Is die informatie beschikbaar?
Groet,

Van: @wur.nl> 
Verzonden: donderdag 12 november 2020 14:09
Aan: @minienw.nl>
Onderwerp: nemen van grond- en grasmonsters in uiterwaarden
Beste ,
Ik begreep van  dat we voor het nemen van grondmonsters en grasmonsters in de
uiterwaarden mogelijk toestemming moeten hebben. Ik weet niet of dat bij één instantie is of dat er
verschillende beheerders zijn. Ik hoop dat we dit snel kunnen regelen zodat we binnenkort wat eerste uitslagen
hebben. Dit is ook van belang i.v.m. de benodigde capaciteit op het lab. Ik neem aan dat  een aantal
locaties heeft genoemd.
Dr 

Wageningen Food Safety Research, Wageningen UR
Akkermaalsbos 2
Wageningen
+31 (0)
Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de
NVWA een nieuw instituut: Wageningen Food Safety Research (part of Wageningen University &
Research)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: conceptovereenkomst OVP dierenwelzijn
Datum: dinsdag 16 februari 2016 17:31:17
Bijlagen: Overeenkomst Ministerie van Economische Zaken en Provincie Flevoland concept (SG1).docx

,
 
Bijgaand de conceptovereenkomst EZ-Flevoland OVP dierenwelzijn, zoals die vandaag voor
commentaar is voorgelegd aan Flevoland en Staatsbosbeheer.
 
Met het oog op jouw werkbezoek aan de OVP met PS Flevoland medio maart denk ik dat het
goed is om  hiervan op de hoogte te brengen alsook over de stand van zaken
m.b.t. het convenant. Jouw bezoek aan de OVP moet je vooral ook zien in het licht van de
overdracht van de grote grazers.  is vooral betrokken als regioambassadeur en bij de
totstandkoming van N2000-beheerplan.
Voor de duidelijkheid toegevoegd het programma van het werkbezoek.
 
Groet 
 
 
 
Programma:
14.00 - 14.15.uur: Ontvangst
14.15 - 14.30.uur: Introductie Oostvaardersplassen door 
14.30 – 14.45.uur: Grote grazers in de Oostvaardersplassen door 
14.45 – 15.00.uur: Uitleg rol ICMO 1 & 2 en door 
15.00 – 16.30.uur: Veldbezoek met bolderkar 
16.30 – 17.00.uur: Afsluiting in het buitencentrum SBB
 
 
 
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 17:19
Aan: @Staatsbosbeheer.nl'
CC: 

Onderwerp: conceptovereenkomst OVP dierenwelzijn
 
Beste ,  en ,
 
Zoals afgesproken op 22 januari jl. treffen jullie bijgaand aan de conceptovereenkomst (tussen
EZ en Flevoland) ‘Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen’.
Een aantal onderdelen is nog niet ingevuld, maar dat wordt vanzelf duidelijk bij lezing. En ook
zijn er nog enkele bespreekpunten.
We willen jullie vragen om je commentaar en aanvullingen volgende week schriftelijk aan te
leveren bij  en mij.
Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
 

Ministerie van Economische Zaken,
Team Soorten
Telefoon: 06 
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CONCEPT 

Convenant Ministerie van Economische Zaken en Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



PARTIJEN,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de staatssecretaris”



- het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, (te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde Arie Stuivenberg) hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE,



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers heckrund, konikpaard en edelhert geïntroduceerd in het gebied Oostvaardersplassen om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer van de grote grazers.

3. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409//EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:1] [1:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


4. De instandhoudingsdoelstellingen vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de staatssecretaris van Economische Zaken, na instemming van het College van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2015, nr. 40290] 


5. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

6. In het Natura 2000-beheerplan staat vermeld dat het beheerplan en het door Staatsbosbeheer geschreven Managementplan Oostvaardersplassen ten aanzien van de grote grazers nevengeschikt zijn aan elkaar.

7. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:3] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [3:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


8. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:4], waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, zoals overeengekomen tussen Rijk en de provincies, en in overeenstemming met het in 2014 tussen Staatsbosbeheer en het ministerie van Economische Zaken gesloten convenant[footnoteRef:5] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het beheer van de grote grazers. Dit convenant strekt daartoe. [4:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [5:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In dit convenant (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC): bij besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie (Stcrt. 2015, 9730).

· Grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Committee on the Management of large herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.[footnoteRef:6] [6:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: Uitwerking en implementatie van ICMO2- maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016.

· Oostvaardersplassen: gebied begrensd door (uitzoeken coördinaten en begrenzingen) en in eigendom bij Staatsbosbeheer;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Doel van het convenant



Artikel 2



Het doel van dit convenant is afspraken vast te leggen over het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.



Paragraaf 3. Afspraken over het beheer van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 3



1. Het College draagt zorg voor de financiering en maakt afspraken met Staatsbosbeheer die verzekeren dat het beheer van de grote grazers wordt uitgevoerd conform het managementplan Oostvaardersplassengebied .



2. Het College monitort de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt bij het beheer van de grote grazers de aanbevelingen ten aanzien van het beheer van de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen[footnoteRef:7] in acht. [7:  Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014] 




4. Het College laat  3 jaar na inwerkingtreding van dit convenant in overleg met Staatsbosbeheer een onafhankelijke review uitvoeren naar de uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassengebied, de daarmee behaalde resultaten en naar de systemen die bij de uitvoering van het plan worden gebruikt.







Artikel 4



1. Het College stelt in overleg met Staatsbosbeheer onafhankelijke deskundigen aan en geeft opdracht over de wijze van uitvoering van de onafhankelijke review, bedoeld in artikel 3, vierde lid van het convenant. 



2. De uitkomsten van de review kunnen aanleiding zijn om het managementplan Oostvaardersplassengebied, bedoeld in artikel 3, eerste lid van het convenant, en/of het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen aan te passen. Bij het aanpassen van de plannen wordt de toepasselijke regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen.



3. De Staatssecretaris is thans het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvindt het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000- beheerplan. Indien de uitkomsten van de review aanleiding zijn om het Natura 2000- beheerplan te wijzigen, komen partijen overeen dat de Staatssecretaris zijn medewerking zal verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de periode dat de Wet natuurbescherming nog niet in werking is getreden.



4. Aanpassingen in het managementplan Oostvaardersplassengebied en/of het Natura 2000-beheerplan vinden plaats in overleg tussen het College en Staatsbosbeheer.



Paragraaf 4.  Financiële verplichtingen



Artikel 5



1. Het Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer hebben in 2014 afspraken gemaakt over het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage van € 250.000,-  aan Staatsbosbeheer vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 om de extra maatregelen inzake het beheer over de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen te kunnen uitvoeren conform de aanbevelingen van de second International Committee on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). Tussen het Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer is afgesproken dat deze extra maatregelen vanaf  het jaar 2019  bekostigd worden uit het reguliere beheer/de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer. 



2. Het Ministerie van Economische Zaken zal de in het eerste lid gemelde financiële overeenkomst nakomen tot en met 2018. Het jaarlijkse bedrag wordt volgens afspraken met Staatsbosbeheer rechtstreeks overgemaakt naar Staatsbosbeheer.  



3. Het College en Staatsbosbeheer treden met elkaar in overleg vanaf het moment dat de afspraak, bedoeld artikel 5, lid 1, tussen EZ en Staatsbosbeheer komt te vervallen.



Paragraaf 5. Geschillenregeling



Artikel 6



1. Alle geschillen in verband met dit convenant of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Lelystad. Een partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen partijen over een oplossing van het geschil. Elke partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke partij voor een gelijk deel gedragen.



Paragraaf 6. Opzegging en wijziging



Artikel 7 Opzegging (optioneel)



1. Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat dit convenant billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van dit convenant, zullen partijen over (de noodzaak van) wijziging van dit convenant in overleg treden.



2. Partijen treden in overleg binnen ... (termijn) nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld. 



3. Indien het overleg niet binnen ... (termijn) tot overeenstemming heeft geleid, mag elke partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van ... (termijn) schriftelijk opzeggen. 



4. Wanneer een partij het convenant opzegt, bezien partijen of de andere partij in het geval van beëindiging van het convenant nadeel leidt, en of er aanleiding is om compensatie te verlenen voor de eventueel geleden schade.



Artikel 8 Wijziging (optioneel)



1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen …. (termijn) nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij (partijen) schriftelijk heeft medegedeeld.



3. De wijziging en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het convenant gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 7. Slotbepalingen



Artikel 9 Bijlagen 



De volgende bij dit convenant behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit convenant:

· Managementplan Oostvaardersplassen 2016, Staatsbosbeheer

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015

· Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015 en Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016



Artikel 10



Dit convenant, met inbegrip van de bijlagen, omvat het gehele convenant en alle afspraken tussen de partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 11 



1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt op ...(datum).



2. Partijen treden uiterlijk ... voor laatstgenoemde datum in overleg over voortzetting van dit convenant.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



4. Bij wijzigingen in dit convenant vindt het tweede lid overeenkomstige toepassing.





Den Haag,  xx- yy- 2016



Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken



Arie Stuivenberg

Gedeputeerde Staten provincie Flevoland





Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Bezoek Oostvaardersplassen
Datum: dinsdag 15 maart 2016 13:53:44
Bijlagen: DOCUVITP-#1874284-v1-Presentielijst_werkbezoek_Oostvaardersplassen_16-3-....docx

Voorbereiding veldbezoek Oostvaardersplassen maart 2016.docx

Hoi ,
 
Hierbij voor jouw informatie ook de voorbereiding voor 
 
Groeten 
 
Van: Janine Bos van den [mailto:Janine.van.den.Bos@flevoland.nl] 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 9:18
Aan: Zijl-Itz, ing. E.W.A. (Emilie)
Onderwerp: RE: Bezoek Oostvaardersplassen
 
Hallo Emilie,
 
Vraag 1 – Nee, er is geen pers uitgenodigd.
Vraag 2 -  Zie bijlage.
 
In de praktijk zullen niet alle statenleden die nu op de lijst staan ook werkelijk komen, maar dat
zien  we wel.
Vanuit SBB zijn in ieder geval aanwezig:
 
Nick de Snoo
Kees de lange
Hans Breedveld
 
+ externe experts (op uitnodiging SBB)
Ruurd Stolp (voorzitter van voormalige BAC)
Henk Luten (dierenarts, die adviseert in de Oostvaardersplassen)
 
 
Groeten Janine
 
Van: Zijl-Itz, ing. E.W.A. (Emilie) [mailto:e.w.a.vanzijl@minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 9:13
Aan: Janine Bos van den
Onderwerp: Bezoek Oostvaardersplassen
 
Hoi Janine,
 
Met het oog op het bezoek van Lejo aan de OVP woensdag a.s. heb ik twee vragen aan jou.
 

1)    Is er pers aanwezig bij dit bezoek?
2)    Heb je een lijstje met de namen van de mensen die deelnemen?

 
Dank je wel alvast,
 
Groeten van Emilie
Telefoon: 06 46 06 45 50
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

223
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

mailto:e.w.a.vanzijl@minez.nl

Presentielijst werkbezoek Oostvaardersplassen 16-3-2016                                     1874284



		Nr.



		Naam

		Partij

		

		Handtekening



		

		Avoird, A. v.d.

		PvdD



		

		



		1

		Azarkan, R.

		PvdA



		

		



		2

		Bax, M.C



		PvdD

		

		



		3

		Bouma, W.R.

		CDA



		

		



		4

		Boutkan, B.

		PVV



		

		



		5

		Boutkan, W.

		PVV



		

		



		6

		Hofstra, H.J.



		ChristenUnie

		

		



		7

		Hopster,  J.

		CDA



		Vanaf 14.30

		



		8

		Jager, W. de

		PvdA



		

		



		9

		Jansen, C.A.

		PVV



		Misschien 

		



		10

		Jansen, W.

		50PLUS

		Misschien



		



		11

		Laagland, G.



		50PLUS

		Misschien

		



		12

		Linden, H. v.d.

		SP



		

		



		13

		Luyer, M.

		CDA



		

		



		14

		Miske, S.

		GroenLinks



		

		



		15

		Mulckhuijse, W.F.



		SP

		

		



		16

		Papma, M.E.G.

		D66



		

		



		17

		Pels, P.T.J.

		PvdA



		Misschien

		



		18

		Post, L.

		ChristenUnie

		Misschien 



		



		19

		Rotscheid, S.

		D66



		

		



		20

		Schotman, C.J.

		CDA

		Misschien 



		



		21

		Siepel, R.J.

		ChristenUnie

		Misschien 



		



		22

		Simonse, J.N.

		SGP



		

		



		23

		Slooten, J. van

		CDA



		

		



		24

		Smetsers, T.

		D66



		

		



		25

		Staalman, J.

		GroenLinks

		Misschien 



		



		26

		Verbeek, S.

		SP



		

		



		27

		Vermeulen, P.M.S 

		D66



		

		



		28

		Vestering, L.

		PvdD



		

		



		29

		Waal, C.P.M.

		SP



		

		



		30

		Stuivenberg, A.

		Gedeputeerde

		

		





		31

		Vries, A. de

		Bestuursondersteuner



		

		



		 

		Griffie

		



		

		



		1

		Joanna Hagen

		Statengriffie



		

		



		2

		Pieter Liedekerken

		Statengriffie



		

		



		3



		Amanda Kost

		

		

		



		4

		Marieke Hinzen

		Statengriffie



		

		



		5





		Lars Brummer

		Statengriffie

		

		



		6

		Renzo Kalk

		Statengriffie



		

		



		7

		Heiden, L.J. van der



		Ministerie van Economische Zaken,

Directie Natuur en Biodiversiteit



		

		



		

		Ambtelijk



		

		

		



		1

		Margreet Ramaker



		

		

		



		2

		IJsbrand Zwart



		

		

		



		3

		Janine Bos van den



		

		

		








Voorbereiding veldbezoek Oostvaardersplassen, 16 maart 2016

Buitencentrum Staatsbosbeheer/OVP, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad



Deelnemers/sprekers

Nick de Snoo, Hoofd Staatsbosbeheer Flevoland, voorheen o.a. ook MT-lid bij LNV.

Ruurd Stolp is voorzitter geweest van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen, nadat ICMO 1 en 2 zijn uitgebracht.

Henk Luten, dierenarts in de OVP (is tegen contraceptie/prikpil bij de grazers in de OVP, niet perse tegen deze vorm van geboortebeperking in dierentuinen)

Cees de Lange, Henk Breeveld en Jan Griekspoor zijn boswachters van Staatsbosbeheer in de OVP. 

Janine van den Bos, senior adviseur natuur, provincie Flevoland en contactpersoon overdracht grote grazers.



Programma



		14.00 - 14.15 uur:

		Ontvangst



		14.15 - 14.30 uur:

		Introductie Oostvaardersplassen door N. de Snoo, provinciaal manager SBB Flevoland



		14.30 - 14.45 uur:

		Grote grazers in de Oostvaardersplassen door H. Luten, onafhankelijk dierenarts



		14.45 - 15.00 uur:

		Uitleg rol ICMO 1 en 2 door R.Stolp (voorzitter beheeradviescommissie)



		15.00 - 16.30 uur:

		Veldbezoek met bolderkar (C. de Lange, J. Griekspoor, H. Breeveld)



		16.30 - 17.00 uur:

		Afsluiting in het buitencentrum SBB







(Tip: Breng warme kledij, stevig schoeisel , verrekijker mee)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontwikkelingen in beleid en beheer van de grote grazers in de OVP



Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC) en eindrapport BAC (december 2014)

De BAC (2010-2014), ingesteld door de staatssecretaris van EZ/EL&I, kreeg de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen ten aanzien van beheer van de adviescommissie International Commission on the Management of the Oostvaardersplassen  (ICMO2).

De BAC  leverde in december 2014 zijn eindrapport op en gaat er vanuit, dat de aanbevelingen van ICMO2 ook in de toekomst deel uitmaken van planning en uitvoering en komt met een aantal adviezen. Adviezen BAC: Eén integraal managementplan te onderhouden door Staatsbosbeheer, maatschappelijke adviescommissie op te richten door Staatsbosbeheer, wetenschappelijke adviescommissie met niet bindende adviezen voor SBB. En op initiatief van de staatssecretaris een periodieke onafhankelijke review naar onderhoud en ontwikkeling van het SBB-managementplan Oostvaardersplassen, resultaten en uitvoering daarvan.  



Reactie aan de Tweede Kamer op eindrapport  van de BAC  (12 maart 2015)

De staatssecretaris van EZ  heeft het eindrapport van de BAC op 12 maart 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer en aangegeven zich goed te kunnen vinden in de beoordeling van het beheer van de grote grazers in het Oostvaardersplassengebied. 



Korte samenvatting van de reactie van de staatssecretaris op het BAC-rapport:

Staatsbosbeheer gaat zorgvuldig om met de kudden en houdt daarbij voldoende rekening met het welzijn van de grote grazers. De kudden zijn van groot belang voor het behalen van de Natura2000-doelen en het behoud van de vogelpopulaties in het moerasdeel van het gebied. (grote grazers geen N2000-doelstelling, alleen ondersteunend aan de vogeldoelstellingen)

EZ heeft de beleidsverantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en diergezondheid en blijft vanuit die basis verantwoordelijk voor het beheer van de grote grazers. De aanbevelingen van ICMO2 blijven daarbij leidend. (bijlage  ICMO) Het ministerie van EZ onderhoudt een eigenaarsrelatie met Staatsbosbeheer, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. 



Inbreng van EZ in het Schriftelijk Overleg Oostvaardersplassen (3 juli 2015)

In juli 2015 werd een reactie gezonden aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen en opmerkingen over het eindrapport.

 

Natura2000-Beheerplan Oostvaardersplassen

In oktober 2015 is het Natura2000-beheerplan (31 vogeldoelstellingen) definitief vastgesteld. Het plan werd vervolgens  tot eind december 2015 voor beroep bij de Raad van State ter inzage gelegd. Er kwamen vijf reacties op.



Coalitieakkoord Flevoland 2015-2019

In het coalitieakkoord Flevoland is opgenomen dat samen met Staatsbosbeheer een integrale toekomstagenda wordt opgesteld voor de Oostvaardersplassen, gericht op de ontwikkeling tot Nationaal Park. ‘De provincie wil het beheer over de grote grazers overnemen van het rijk, om te komen tot eenduidige verantwoordelijkheid voor de beheerdoelstellingen en maatregelen. Wanneer het rijk dit niet mogelijk zou maken dan zou het rijk ook de kosten moeten dragen die voortvloeien uit de extra afstemming tussen de rijks- en provinciale verantwoordelijkheden binnen het gebied’.



Het College van GS bestaat uit:  Leen Verbeek (CdK), Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA), Michiel Rijsberman (D66/ Nationaal Park Oostvaardersplassen recreatie en toerisme), Arie Stuivenberg (SP/ Natuur&Landschap –OVP en degene die namens Flevoland de overeenkomst m.b.t. de overdracht zal tekenen).



Motie Heerema/Geurts oktober 2015

De uitvoering van de motie wordt thans voorbereid door EZ, Flevoland. Staatsbosbeheer is direct betrokken als adviseur, maar tekent niet mee. Ambtelijk Flevoland liet maandag 14 maart jl. tussen de regels door weten, dat ze niet verwachten dat het conceptconvenant voor de zomer al door de staten besproken zou zijn vanwege een heel drukke agenda.



De voorbereidingen verlopen in harmonie. Gezamenlijk is geconstateerd dat er in feite niets valt over te dragen, omdat de staatssecretaris verantwoordelijk is en blijft vanuit de Wet Dieren voor dierenwelzijn. Het komt er op neer, dat een werkwijze geformaliseerd wordt zoals die na de decentralisatie al voor andere provincies geldt. Bijzonder voor de OVP is de inzet en omgang m.b.t. de grote grazers, waarvoor de adviezen ICMO leidend zijn.



Inhoud motie:

constaterende dat de provincie Flevoland wel verantwoordelijk is voor het natuurbeheer van de Oostvaardersplassen, maar niet voor het dierenwelzijn van de grote grazers in dat gebied; overwegende dat voor een beter beheer van de Oostvaardersplassen het van belang is dat de provincie Flevoland ook verantwoordelijk wordt voor het dierenwelzijn in het betreffende gebied; verzoekt de regering, het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen,



Financieel

EZ heeft aan Staatsbosbeheer in het kader van de ICMO-adviezen tot en met 2018 toegezegd om jaarlijks € 250.000 bij te dragen voor extra maatregelen. Na 2018 moeten deze extra maatregelen bekostigd worden uit het reguliere beheer/de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer. Het gaat concreet om: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helikopter- en grondtellingen), verduurzamen van bosgebieden, inzet externen en extra impuls voor communicatie.



Bij de provincie heerst momenteel ambtelijk de idee, dat EZ extra personeelskosten betaalt aan SBB om ICMO-maatregelen zoals vroeg-reactief beheer te kunnen uitvoeren, wat niet het geval is. Ook zijn ze bang dat als er na 2018 blijkt, dat het niet goed is gelukt de extra maatregelen in te voeren, de rekening bij de provincie wordt gelegd.

Wij hebben aangegeven, dat 1) EZ behalve de € 250.000 geen extra bijdrage geeft voor de OVP aan SBB. Regulier beheer en onderhoud gaat ook in de OVP via de SNL-regeling. 2) Na 2018 moeten de extra maatregelen zijn ingevoerd door SBB. EZ zou ook daarna niet meer mee betalen hieraan.



Openstelling Hollandse Hout

In het najaar van 2015 heeft Staatsbosbeheer de voorbereidingen gestart om een deel van de Hollandse Hout (ca. 300 ha) open te stellen voor edelherten.



Nationaal Park Oostvaardersplassen, haalbaarheidsstudie en Masterplan

In de zomer van 2015 werd de haalbaarheidsstudie NP OVP afgerond. Een van de lessen is dat er een uitwerkingsfase moet komen. Doelstelling van de uitwerkingsfase is dat provincie Flevoland, SBB, de gemeenten Almere en Lelystad tot een invulling van diverse concepten te komen.

Op basis van de uitwerkingsfase wordt er een Masterplan opgesteld, dat de ontwikkeling van het NP OVP voor de komende jaren beschrijft om te komen tot een definitieve status. (recreatie, educatie alsook natuurwaarden/bescherming en onderzoek). Streven is om begin 2017 zover te zijn dat de status zou kunnen worden aangevraagd bij de staatssecretaris van EZ.

IJsbrand Zwart van de provincie Flevoland is actief en nauw betrokken bij de EZ-initiatieven om een nieuw concept voor de Nationale Parken te ontwikkelen.





BIJLAGEN:

· Deenemerslijst

· ICMO2-aanbevelingen

· Kaart OVP-gebied (uit N2000 beheerplan)

· Weekrapportage grote grazers week 10
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Voorbereiding veldbezoek Oostvaardersplassen, 16 maart 2016 
Buitencentrum Staatsbosbeheer/OVP, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad 
 
Deelnemers/sprekers 
Nick de Snoo, Hoofd Staatsbosbeheer Flevoland, voorheen o.a. ook MT-lid bij LNV. 

  
 

(is tegen contraceptie/prikpil bij de grazers in de OVP, niet perse 
tegen deze vorm van geboortebeperking in dierentuinen) 

 van Staatsbosbeheer in de 
OVP.  

,  provincie Flevoland en contactpersoon overdracht grote 
grazers. 
 
Programma 
 
14.00 - 14.15 uur: Ontvangst 
14.15 - 14.30 uur: Introductie Oostvaardersplassen door ,  SBB 

Flevoland 
14.30 - 14.45 uur: Grote grazers in de Oostvaardersplassen door , onafhankelijk  
14.45 - 15.00 uur: Uitleg rol ICMO 1 en 2 door  (voorzitter beheeradviescommissie) 
15.00 - 16.30 uur: Veldbezoek met bolderkar ( ) 
16.30 - 17.00 uur: Afsluiting in het buitencentrum SBB 
 
(Tip: Breng warme kledij, stevig schoeisel , verrekijker mee) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ontwikkelingen in beleid en beheer van de grote grazers in de OVP 
 
Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC) en eindrapport BAC (december 2014) 
De BAC (2010-2014), ingesteld door de staatssecretaris van EZ/EL&I, kreeg de verantwoordelijkheid 
voor het bewaken van de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen ten aanzien van 
beheer van de adviescommissie International Commission on the Management of the 
Oostvaardersplassen  (ICMO2). 
De BAC  leverde in december 2014 zijn eindrapport op en gaat er vanuit, dat de aanbevelingen van 
ICMO2 ook in de toekomst deel uitmaken van planning en uitvoering en komt met een aantal 
adviezen. Adviezen BAC: Eén integraal managementplan te onderhouden door Staatsbosbeheer, 
maatschappelijke adviescommissie op te richten door Staatsbosbeheer, wetenschappelijke 
adviescommissie met niet bindende adviezen voor SBB. En op initiatief van de staatssecretaris een 
periodieke onafhankelijke review naar onderhoud en ontwikkeling van het SBB-managementplan 
Oostvaardersplassen, resultaten en uitvoering daarvan.   
 
Reactie aan de Tweede Kamer op eindrapport  van de BAC  (12 maart 2015) 
De staatssecretaris van EZ  heeft het eindrapport van de BAC op 12 maart 2015 aangeboden aan de 
Tweede Kamer en aangegeven zich goed te kunnen vinden in de beoordeling van het beheer van de 
grote grazers in het Oostvaardersplassengebied.  
 
Korte samenvatting van de reactie van de staatssecretaris op het BAC-rapport: 
Staatsbosbeheer gaat zorgvuldig om met de kudden en houdt daarbij voldoende rekening met het 
welzijn van de grote grazers. De kudden zijn van groot belang voor het behalen van de Natura2000-
doelen en het behoud van de vogelpopulaties in het moerasdeel van het gebied. (grote grazers geen 
N2000-doelstelling, alleen ondersteunend aan de vogeldoelstellingen) 
EZ heeft de beleidsverantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en diergezondheid en blijft vanuit die basis 
verantwoordelijk voor het beheer van de grote grazers. De aanbevelingen van ICMO2 blijven daarbij 
leidend. (bijlage  ICMO) Het ministerie van EZ onderhoudt een eigenaarsrelatie met Staatsbosbeheer, 
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dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beheer van de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen.  
 
Inbreng van EZ in het Schriftelijk Overleg Oostvaardersplassen (3 juli 2015) 
In juli 2015 werd een reactie gezonden aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen en 
opmerkingen over het eindrapport. 
  
Natura2000-Beheerplan Oostvaardersplassen 
In oktober 2015 is het Natura2000-beheerplan (31 vogeldoelstellingen) definitief vastgesteld. Het plan 
werd vervolgens  tot eind december 2015 voor beroep bij de Raad van State ter inzage gelegd. Er 
kwamen vijf reacties op. 
 
Coalitieakkoord Flevoland 2015-2019 
In het coalitieakkoord Flevoland is opgenomen dat samen met Staatsbosbeheer een integrale 
toekomstagenda wordt opgesteld voor de Oostvaardersplassen, gericht op de ontwikkeling tot 
Nationaal Park. ‘De provincie wil het beheer over de grote grazers overnemen van het rijk, om te 
komen tot eenduidige verantwoordelijkheid voor de beheerdoelstellingen en maatregelen. Wanneer 
het rijk dit niet mogelijk zou maken dan zou het rijk ook de kosten moeten dragen die voortvloeien uit 
de extra afstemming tussen de rijks- en provinciale verantwoordelijkheden binnen het gebied’. 
 
Het College van GS bestaat uit:  Leen Verbeek (CdK),  (VVD),  (CDA), 

 (D66/ Nationaal Park Oostvaardersplassen recreatie en toerisme),  
(SP/ Natuur&Landschap –OVP en degene die namens Flevoland de overeenkomst m.b.t. de overdracht 
zal tekenen). 
 
Motie Heerema/Geurts oktober 2015 
De uitvoering van de motie wordt thans voorbereid door EZ, Flevoland. Staatsbosbeheer is direct 
betrokken als adviseur, maar tekent niet mee. Ambtelijk Flevoland liet maandag 14 maart jl. tussen 
de regels door weten, dat ze niet verwachten dat het conceptconvenant voor de zomer al door de 
staten besproken zou zijn vanwege een heel drukke agenda. 
 
De voorbereidingen verlopen in harmonie. Gezamenlijk is geconstateerd dat er in feite niets valt over 
te dragen, omdat de staatssecretaris verantwoordelijk is en blijft vanuit de Wet Dieren voor 
dierenwelzijn. Het komt er op neer, dat een werkwijze geformaliseerd wordt zoals die na de 
decentralisatie al voor andere provincies geldt. Bijzonder voor de OVP is de inzet en omgang m.b.t. de 
grote grazers, waarvoor de adviezen ICMO leidend zijn. 
 
Inhoud motie: 
constaterende dat de provincie Flevoland wel verantwoordelijk is voor het natuurbeheer van de 
Oostvaardersplassen, maar niet voor het dierenwelzijn van de grote grazers in dat gebied; 
overwegende dat voor een beter beheer van de Oostvaardersplassen het van belang is dat de 
provincie Flevoland ook verantwoordelijk wordt voor het dierenwelzijn in het betreffende gebied; 
verzoekt de regering, het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de 
Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen, 
 
Financieel 
EZ heeft aan Staatsbosbeheer in het kader van de ICMO-adviezen tot en met 2018 toegezegd om 
jaarlijks € 250.000 bij te dragen voor extra maatregelen. Na 2018 moeten deze extra maatregelen 
bekostigd worden uit het reguliere beheer/de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer. Het gaat 
concreet om: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers 
(helikopter- en grondtellingen), verduurzamen van bosgebieden, inzet externen en extra impuls voor 
communicatie. 
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Bij de provincie heerst momenteel ambtelijk de idee, dat EZ extra personeelskosten betaalt aan SBB 
om ICMO-maatregelen zoals vroeg-reactief beheer te kunnen uitvoeren, wat niet het geval is. Ook zijn 
ze bang dat als er na 2018 blijkt, dat het niet goed is gelukt de extra maatregelen in te voeren, de 
rekening bij de provincie wordt gelegd. 
Wij hebben aangegeven, dat 1) EZ behalve de € 250.000 geen extra bijdrage geeft voor de OVP aan 
SBB. Regulier beheer en onderhoud gaat ook in de OVP via de SNL-regeling. 2) Na 2018 moeten de 
extra maatregelen zijn ingevoerd door SBB. EZ zou ook daarna niet meer mee betalen hieraan. 
 
Openstelling Hollandse Hout 
In het najaar van 2015 heeft Staatsbosbeheer de voorbereidingen gestart om een deel van de 
Hollandse Hout (ca. 300 ha) open te stellen voor edelherten. 
 
Nationaal Park Oostvaardersplassen, haalbaarheidsstudie en Masterplan 
In de zomer van 2015 werd de haalbaarheidsstudie NP OVP afgerond. Een van de lessen is dat er een 
uitwerkingsfase moet komen. Doelstelling van de uitwerkingsfase is dat provincie Flevoland, SBB, de 
gemeenten Almere en Lelystad tot een invulling van diverse concepten te komen. 
Op basis van de uitwerkingsfase wordt er een Masterplan opgesteld, dat de ontwikkeling van het NP 
OVP voor de komende jaren beschrijft om te komen tot een definitieve status. (recreatie, educatie 
alsook natuurwaarden/bescherming en onderzoek). Streven is om begin 2017 zover te zijn dat de 
status zou kunnen worden aangevraagd bij de staatssecretaris van EZ. 
IJsbrand Zwart van de provincie Flevoland is actief en nauw betrokken bij de EZ-initiatieven om een 
nieuw concept voor de Nationale Parken te ontwikkelen. 
 

 
BIJLAGEN: 

• Deenemerslijst 
• ICMO2-aanbevelingen 
• Kaart OVP-gebied (uit N2000 beheerplan) 
• Weekrapportage grote grazers week 10 



Van:
Aan:  
Cc:  );  

Onderwerp: conceptovereenkomst Dierenwelzijn OVP
Datum: maandag 2 mei 2016 16:46:00
Bijlagen: DOCUVITP-#1894384-v2-

conceptversie_Overeenkomst_Ministerie_van_Economische_Zaken_en_Provincie_Flevoland_concept_(concept
2 mei 2016).docx

 
Beste  en ,
 
Bijgaand stuur ik jullie vertrouwelijk en ter informatie de conceptovereenkomst dierenwelzijn in
de OVP tussen EZ en Provincie Flevoland als resultaat van de besprekingen waar we ambtelijk
uit zijn.  heeft veel meegedacht tijdens de diverse overleggen van EZ met de provincie.
Daarna was het veel schrijf- en opmerkingenwerk, vooral juridisch getint. Ik vraag jullie om
deze conceptovereenkomstovereenkomst niet te verspreiden.
 
Als vervolg ga ik een nota maken voor de staatssecretaris en Flevoland gaat het voorbereidende
bestuurlijke circuit in. Het streven is nog steeds om de overeenkomst rond de zomer getekend
te hebben.
Van  wil ik graag nog een precieze afbakening van het gebied waar het precies om gaat
(zie mijn mail van vandaag), zodat dat gebied in kwestie kan worden gearceerd en als bijlage
bij de overeenkomst gevoegd kan worden.
 
 
 
Ministerie van Economische Zaken,
Team Soorten
Telefoon: 06 
 

224

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e


CONCEPT april 2016 

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



Partijen,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.P.H. van Dam, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de Staatssecretaris”



en



- het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door Gedeputeerde Staten van [datum], [notanummer] hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE:



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers het heckrund, het konikpaard en het edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd.[footnoteRef:1] Het recht om deze dieren te vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet (artikel 1.11 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) en van het ook op in het wilde levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarnaast is het edelhert aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort, waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet (artikelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 en 3.10 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. [1:  Memorie van Toelichting Wetsvoorstel natuurbescherming, Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3, blz. 181] 


3. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer met inbegrip van de hiervoor genoemde zorgplichten in het kader van dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij en in het kader van zijn taken, gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming met het door de Minister van Economische Zaken geformuleerde beleid.

4. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de voormalig Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


5. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:3] [3:  Stcrt. 2015, nr. 40290 en Strcrt. 2015, nr. 40290-n1] 


6. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

7. In 2005 en in 2010 publiceerden twee opvolgende commissies, the International Commission on Management of the Oostvaardersplassen 1 respectievelijk 2, (ICMO), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken adviesrapporten over het welzijn van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen. Het adviesrapport van ICMO 2 is door de voormalig Staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw als leidraad voor zijn beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen overgenomen. Staatsbosbeheer heeft in overeenstemming met dat beleid het advies van ICMO 2 nader uitgewerkt in een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015[footnoteRef:4] en een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform deze Managementplannen. [4:  Bijlage bij Kamerstukken II 2011-2012, 32563, nr. 25] 


8. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:5] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [5:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


9. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:6], waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, zoals overeengekomen tussen de Rijksoverheid en de provincies, en in overeenstemming met het in 2014 tussen Staatsbosbeheer en de Staatssecretaris gesloten convenant[footnoteRef:7] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten Partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het beheer en de verantwoordelijkheid over het dierenwelzijn van de grote grazers. Deze overeenkomst strekt daartoe. [6:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [7:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In deze overeenkomst (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC): bij besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie (Stcrt. 2015, 9730).

· Grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.[footnoteRef:8] [8:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: door Staatsbosbeheer opgestelde uitwerking en implementatie van ICMO2- maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016.

· Oostvaardersplassen: op kaart gemarkeerd en begrensd gebied, waarvan  Staatsbosbeheer eigenaar is;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Doel van de overeenkomst



Artikel 2



Het doel van deze overeenkomst is  de verantwoordelijkheid alsmede het opstellen en ontwikkelen van het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen over te dragen aan het College. Hierbij neemt het College de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen,de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht en houdt rekening met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen aan de hand van het adviesrapport ICMO 2.



Paragraaf 3. Afspraken over het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 3



1. Na inwerkingtreding van deze overeenkomst is het College verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers.



2. Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht bij het toezien op de uitvoering van het beheer.



4. Het College laat na inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg met Staatsbosbeheer periodiek een onafhankelijke review uitvoeren naar het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn, de daarmee behaalde resultaten en naar de systemen die bij de uitvoering worden gebruikt.



Artikel 4



1. De uitkomsten van de review, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze overeenkomst kunnen aanleiding zijn om het beleid voortkomend uit de ICMO-adviezen en de aanbevelingen van de BAC aan te scherpen of aan te passen.  Bij aanpassing van beleid wordt de toepasselijke regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen evenals de instandhoudingsdoelstellingen en eventuele consequenties die voortvloeien uit het Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen.



2. De Staatssecretaris is thans het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvindt het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000- beheerplan. Partijen komen overeen dat de Staatssecretaris zijn medewerking zal verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de periode dat de Wet natuurbescherming nog niet in werking is getreden en de Staatssecretaris het bevoegde gezag is, indien de uitkomsten van de review aanleiding zijn om het Natura 2000- beheerplan te wijzigen.



Paragraaf 4.  Financiële verplichtingen



Artikel 5



1. Op grond van artikel 18 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer worden jaarlijks aan Staatsbosbeheer ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken geldmiddelen ter beschikking gesteld. In 2014 is in een overleg tussen de voormalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer conform artikel 17 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer afgesproken dat een jaarlijkse bijdrage van € 250.000,- aan Staatsbosbeheer wordt verstrekt om maatregelen inzake het beheer over de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen te kunnen uitvoeren  conform de aanbevelingen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). Deze maatregelen inzake het beheer over de grote grazers zijn: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helicopter- en grondtellingen), verduurzamen bosgebieden, inzet externen en het geven van een extra impuls voor communicatie.



2. De jaarlijkse bijdrage van € 250.000,- wordt vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 verstrekt aan Staatsbosbeheer en wordt, ook na inwerkingtreding van deze overeenkomst, rechtstreeks overgemaakt naar Staatsbosbeheer.



3. Tussen de voormalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer is in 2014 afgesproken dat deze maatregelen ten behoeve van het dierenwelzijn van de grote grazers vanaf het jaar 2019 geïntegreerd moeten zijn in het reguliere beheer dan wel de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer.



4. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000 beheerplan op grond van de decentralisatieafspraken[footnoteRef:9] en zorgt met het beschikbare gestelde budget voor de financiering van het natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en landschap. [9:  Zie voetnoot 6] 




Paragraaf 5. Geschillenregeling



Artikel 6



1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Een Partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere Partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van Partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door Partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een gelijk deel gedragen.



Artikel 7 Wijziging



1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij  schriftelijk heeft medegedeeld.



3. Indien het in het tweede lid genoemde overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.



4. Indien tussen Partijen overeenstemming is bereikt over het wijzigen van de overeenkomst worden de wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming in afschrift als bijlagen aan de overeenkomst gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 6. Slotbepalingen



Artikel 8 Bijlagen 



De volgende bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen;

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015;

· Kaart met gemarkeerd gebied Oostvaardersplassen in eigendom bij Staatsbosbeheer.



Artikel 9



Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen omvat alle afspraken tussen de Partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 10 



1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.



2. Elke Partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



Den Haag,  xx- yy- 2016



De Staatssecretaris van Economische Zaken







Martijn van Dam





De Commissaris van de Koning provincie Flevoland







Leen Verbeek


CONCEPT april 2016 

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



Partijen,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.P.H. van Dam, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de Staatssecretaris”



en



- het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door Gedeputeerde Staten van [datum], [notanummer] hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE:



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers het heckrund, het konikpaard en het edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd.[footnoteRef:1] Het recht om deze dieren te vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet (artikel 1.11 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) en van het ook op in het wilde levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarnaast is het edelhert aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort, waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet (artikelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 en 3.10 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. [1:  Memorie van Toelichting Wetsvoorstel natuurbescherming, Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3, blz. 181] 


3. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer met inbegrip van de hiervoor genoemde zorgplichten in het kader van dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij en in het kader van zijn taken, gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming met het door de Minister van Economische Zaken geformuleerde beleid.

4. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de voormalig Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


5. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:3] [3:  Stcrt. 2015, nr. 40290 en Strcrt. 2015, nr. 40290-n1] 


6. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

7. In 2005 en in 2010 publiceerden twee opvolgende commissies, the International Commission on Management of the Oostvaardersplassen 1 respectievelijk 2, (ICMO), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken adviesrapporten over het welzijn van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen. Het adviesrapport van ICMO 2 is door de voormalig Staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw als leidraad voor zijn beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen overgenomen. Staatsbosbeheer heeft in overeenstemming met dat beleid het advies van ICMO 2 nader uitgewerkt in een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015[footnoteRef:4] en een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform deze Managementplannen. [4:  Bijlage bij Kamerstukken II 2011-2012, 32563, nr. 25] 


8. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:5] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [5:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


9. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:6], waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, zoals overeengekomen tussen de Rijksoverheid en de provincies, en in overeenstemming met het in 2014 tussen Staatsbosbeheer en de Staatssecretaris gesloten convenant[footnoteRef:7] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten Partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het beheer en de verantwoordelijkheid over het dierenwelzijn van de grote grazers. Deze overeenkomst strekt daartoe. [6:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [7:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In deze overeenkomst (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC): bij besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie (Stcrt. 2015, 9730).

· Grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.[footnoteRef:8] [8:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: door Staatsbosbeheer opgestelde uitwerking en implementatie van ICMO2- maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016.

· Oostvaardersplassen: op kaart gemarkeerd en begrensd gebied, waarvan  Staatsbosbeheer eigenaar is;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Doel van de overeenkomst



Artikel 2



Het doel van deze overeenkomst is  de verantwoordelijkheid alsmede het opstellen en ontwikkelen van het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen over te dragen aan het College. Hierbij neemt het College de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen,de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht en houdt rekening met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen aan de hand van het adviesrapport ICMO 2.



Paragraaf 3. Afspraken over het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 3



1. Na inwerkingtreding van deze overeenkomst is het College verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers.



2. Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht bij het toezien op de uitvoering van het beheer.



4. Het College laat na inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg met Staatsbosbeheer periodiek een onafhankelijke review uitvoeren naar het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn, de daarmee behaalde resultaten en naar de systemen die bij de uitvoering worden gebruikt.



Artikel 4



1. De uitkomsten van de review, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze overeenkomst kunnen aanleiding zijn om het beleid voortkomend uit de ICMO-adviezen en de aanbevelingen van de BAC aan te scherpen of aan te passen.  Bij aanpassing van beleid wordt de toepasselijke regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen evenals de instandhoudingsdoelstellingen en eventuele consequenties die voortvloeien uit het Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen.



2. De Staatssecretaris is thans het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvindt het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000- beheerplan. Partijen komen overeen dat de Staatssecretaris zijn medewerking zal verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de periode dat de Wet natuurbescherming nog niet in werking is getreden en de Staatssecretaris het bevoegde gezag is, indien de uitkomsten van de review aanleiding zijn om het Natura 2000- beheerplan te wijzigen.



Paragraaf 4.  Financiële verplichtingen



Artikel 5



1. Op grond van artikel 18 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer worden jaarlijks aan Staatsbosbeheer ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken geldmiddelen ter beschikking gesteld. In 2014 is in een overleg tussen de voormalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer conform artikel 17 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer afgesproken dat een jaarlijkse bijdrage van € 250.000,- aan Staatsbosbeheer wordt verstrekt om maatregelen inzake het beheer over de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen te kunnen uitvoeren  conform de aanbevelingen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). Deze maatregelen inzake het beheer over de grote grazers zijn: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helicopter- en grondtellingen), verduurzamen bosgebieden, inzet externen en het geven van een extra impuls voor communicatie.



2. De jaarlijkse bijdrage van € 250.000,- wordt vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 verstrekt aan Staatsbosbeheer en wordt, ook na inwerkingtreding van deze overeenkomst, rechtstreeks overgemaakt naar Staatsbosbeheer.



3. Tussen de voormalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer is in 2014 afgesproken dat deze maatregelen ten behoeve van het dierenwelzijn van de grote grazers vanaf het jaar 2019 geïntegreerd moeten zijn in het reguliere beheer dan wel de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer.



4. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000 beheerplan op grond van de decentralisatieafspraken[footnoteRef:9] en zorgt met het beschikbare gestelde budget voor de financiering van het natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en landschap. [9:  Zie voetnoot 6] 




Paragraaf 5. Geschillenregeling



Artikel 6



1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Een Partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere Partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van Partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door Partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een gelijk deel gedragen.



Artikel 7 Wijziging



1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij  schriftelijk heeft medegedeeld.



3. Indien het in het tweede lid genoemde overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.



4. Indien tussen Partijen overeenstemming is bereikt over het wijzigen van de overeenkomst worden de wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming in afschrift als bijlagen aan de overeenkomst gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 6. Slotbepalingen



Artikel 8 Bijlagen 



De volgende bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen;

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015;

· Kaart met gemarkeerd gebied Oostvaardersplassen in eigendom bij Staatsbosbeheer.



Artikel 9



Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen omvat alle afspraken tussen de Partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 10 



1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.



2. Elke Partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



Den Haag,  xx- yy- 2016



De Staatssecretaris van Economische Zaken







Martijn van Dam





De Commissaris van de Koning provincie Flevoland







Leen Verbeek


CONCEPT april 2016 

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



Partijen,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.P.H. van Dam, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de Staatssecretaris”



en



- het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze door de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door Gedeputeerde Staten van [datum], [notanummer] hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE:



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers het heckrund, het konikpaard en het edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd.[footnoteRef:1] Het recht om deze dieren te vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet (artikel 1.11 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) en van het ook op in het wilde levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarnaast is het edelhert aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort, waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet (artikelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 en 3.10 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. [1:  Memorie van Toelichting Wetsvoorstel natuurbescherming, Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3, blz. 181] 


3. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer met inbegrip van de hiervoor genoemde zorgplichten in het kader van dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij en in het kader van zijn taken, gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming met het door de Minister van Economische Zaken geformuleerde beleid.

4. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de voormalig Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


5. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:3] [3:  Stcrt. 2015, nr. 40290 en Strcrt. 2015, nr. 40290-n1] 


6. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

7. In 2005 en in 2010 publiceerden twee opvolgende commissies, the International Commission on Management of the Oostvaardersplassen 1 respectievelijk 2, (ICMO), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken adviesrapporten over het welzijn van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen. Het adviesrapport van ICMO 2 is door de voormalig Staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw als leidraad voor zijn beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen overgenomen. Staatsbosbeheer heeft in overeenstemming met dat beleid het advies van ICMO 2 nader uitgewerkt in een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015[footnoteRef:4] en een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform deze Managementplannen. [4:  Bijlage bij Kamerstukken II 2011-2012, 32563, nr. 25] 


8. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:5] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [5:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


9. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:6], waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, zoals overeengekomen tussen de Rijksoverheid en de provincies, en in overeenstemming met het in 2014 tussen Staatsbosbeheer en de Staatssecretaris gesloten convenant[footnoteRef:7] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten Partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het beheer en de verantwoordelijkheid over het dierenwelzijn van de grote grazers. Deze overeenkomst strekt daartoe. [6:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [7:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In deze overeenkomst (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC): bij besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie (Stcrt. 2015, 9730).

· Grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.[footnoteRef:8] [8:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: door Staatsbosbeheer opgestelde uitwerking en implementatie van ICMO2- maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016.

· Oostvaardersplassen: op kaart gemarkeerd en begrensd gebied, waarvan  Staatsbosbeheer eigenaar is;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Doel van de overeenkomst



Artikel 2



Het doel van deze overeenkomst is  de verantwoordelijkheid alsmede het opstellen en ontwikkelen van het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen over te dragen aan het College. Hierbij neemt het College de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen,de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht en houdt rekening met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen aan de hand van het adviesrapport ICMO 2.



Paragraaf 3. Afspraken over het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 3



1. Na inwerkingtreding van deze overeenkomst is het College verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers.



2. Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht bij het toezien op de uitvoering van het beheer.



4. Het College laat na inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg met Staatsbosbeheer periodiek een onafhankelijke review uitvoeren naar het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn, de daarmee behaalde resultaten en naar de systemen die bij de uitvoering worden gebruikt.



Artikel 4



1. De uitkomsten van de review, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze overeenkomst kunnen aanleiding zijn om het beleid voortkomend uit de ICMO-adviezen en de aanbevelingen van de BAC aan te scherpen of aan te passen.  Bij aanpassing van beleid wordt de toepasselijke regelgeving (Wet dieren, Flora- en faunawet, en na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen evenals de instandhoudingsdoelstellingen en eventuele consequenties die voortvloeien uit het Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen.



2. De Staatssecretaris is thans het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvindt het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000- beheerplan. Partijen komen overeen dat de Staatssecretaris zijn medewerking zal verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de periode dat de Wet natuurbescherming nog niet in werking is getreden en de Staatssecretaris het bevoegde gezag is, indien de uitkomsten van de review aanleiding zijn om het Natura 2000- beheerplan te wijzigen.



Paragraaf 4.  Financiële verplichtingen



Artikel 5



1. Op grond van artikel 18 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer worden jaarlijks aan Staatsbosbeheer ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken geldmiddelen ter beschikking gesteld. In 2014 is in een overleg tussen de voormalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer conform artikel 17 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer afgesproken dat een jaarlijkse bijdrage van € 250.000,- aan Staatsbosbeheer wordt verstrekt om maatregelen inzake het beheer over de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen te kunnen uitvoeren  conform de aanbevelingen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). Deze maatregelen inzake het beheer over de grote grazers zijn: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helicopter- en grondtellingen), verduurzamen bosgebieden, inzet externen en het geven van een extra impuls voor communicatie.



2. De jaarlijkse bijdrage van € 250.000,- wordt vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 verstrekt aan Staatsbosbeheer en wordt, ook na inwerkingtreding van deze overeenkomst, rechtstreeks overgemaakt naar Staatsbosbeheer.



3. Tussen de voormalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer is in 2014 afgesproken dat deze maatregelen ten behoeve van het dierenwelzijn van de grote grazers vanaf het jaar 2019 geïntegreerd moeten zijn in het reguliere beheer dan wel de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer.



4. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000 beheerplan op grond van de decentralisatieafspraken[footnoteRef:9] en zorgt met het beschikbare gestelde budget voor de financiering van het natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en landschap. [9:  Zie voetnoot 6] 




Paragraaf 5. Geschillenregeling



Artikel 6



1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Een Partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere Partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van Partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door Partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een gelijk deel gedragen.



Artikel 7 Wijziging



1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij  schriftelijk heeft medegedeeld.



3. Indien het in het tweede lid genoemde overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.



4. Indien tussen Partijen overeenstemming is bereikt over het wijzigen van de overeenkomst worden de wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming in afschrift als bijlagen aan de overeenkomst gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 6. Slotbepalingen



Artikel 8 Bijlagen 



De volgende bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen;

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015;

· Kaart met gemarkeerd gebied Oostvaardersplassen in eigendom bij Staatsbosbeheer.



Artikel 9



Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen omvat alle afspraken tussen de Partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 10 



1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.



2. Elke Partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



Den Haag,  xx- yy- 2016



De Staatssecretaris van Economische Zaken







Martijn van Dam





De Commissaris van de Koning provincie Flevoland







Leen Verbeek



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: kaart overeenkomst
Datum: donderdag 12 mei 2016 14:44:42
Bijlagen: DOCUVITP-#1894384-v2-

conceptversie_Overeenkomst_Ministerie_van_Economische_Zaken_en_Provincie_Flevoland_concept_(concept
12 mei 2016 WJZ).docx

Ik zag dat er in de overwegingen iets niet goed was gegaan met wijzigingen bijhouden. Deze
versie is goed!
De versie van de vorige mail (van zojuist) dus niet.
 
Groet, 
 
 

Van:  
Verzonden: donderdag 12 mei 2016 14:42
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: kaart overeenkomst
 
Ha ,
 
Hierbij de aangepaste overeenkomst voor de Oostvaardersplassen. Deze versie, waar vandaag
nog de laatste hand aan gelegd is, is afgestemd met  en  van
WJZ.
Als je de nota opstelt, dan graag een medeparaaf voor .
 
Zorg jij voor alle bijlagen bij de overeenkomst en de verdere communicatie met de provincie?
 
Over één artikellid in de overeenkomst zouden we graag zien dat de beleidsdirectie (dus jij en
Annegien, Ruben) nadenkt: artikel 3 lid 2.
Daar staat nu: ‘De Staatssecretaris zal zijn medewerking verlenen aan het wijzigen van het
huidige Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen in de periode dat de
Staatssecretaris nog het bevoegde gezag is voor het Natura 2000- beheerplan, indien dit
voortvloeit uit de toepassing van het eerste lid.”
Deze zin kan ook zo aangepast worden dat er staat dat ‘de Staatssecretaris in overleg met het
College beziet of het huidige Natura 2000-beheerplan gewijzigd dient te worden.’
In de eerste variant geeft de Staatssecretaris klakkeloos vooraf zijn akkoord voor het wijzigen
en in de tweede variant houdt hij nog de ruimte om hierover in overleg te treden en dan een
beslissing te nemen.
Ik laat dit aan jullie om hier over na te denken en zonodig deze zin aan te passen.
 
Groet, 
 
P.s. Deze week en volgende week ben ik aan het werk. Daarna ben ik van 22 mei tot en met 9
juni op vakantie.
…………………………………………………………
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken
C-Zuid 2
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
………………………………………………………….
T:+3170

@minez.nl
………………………………………………………….
 

Van:  
Verzonden: donderdag 12 mei 2016 14:20
Aan: 
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CONCEPT 12 mei 2016 

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



Partijen,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.P.H. van Dam, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de Staatssecretaris”



en



- Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door Gedeputeerde Staten van [datum], [notanummer] hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE:



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers het heckrund, het konikpaard en het edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd.[footnoteRef:1] Het recht om deze dieren te vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet (artikel 1.11 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) en van het ook op in het wilde levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarnaast is het edelhert aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort, waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet (artikel 3.10 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. [1:  Memorie van Toelichting Wetsvoorstel natuurbescherming, Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3, blz. 181] 


3. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer met inbegrip van de hiervoor genoemde zorgplichten in het kader van dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij in het kader van zijn taken, gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming met het door de Minister van Economische Zaken geformuleerde beleid.

4. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


5. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:3] [3:  Stcrt. 2015, nr. 40290 en Strcrt. 2015, nr. 40290-n1] 


6. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

7. De Staatssecretaris is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland op grond van de artikelen 2.3 en 9.2, derde lid, van die wet het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000-beheerplan, nadat het eerste beheerplan voor dat gebied door de Staatssecretaris is vastgesteld.

8. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan en zorgt met de op grond van het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:4] en het Natuurpact[footnoteRef:5] beschikbare middelen voor de financiering van het natuurbeheer binnen het natuurnetwerk Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en landschap. [4:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [5:  TK 2013-2014, 33576, nr. 6] 


9. In 2005 en in 2010 publiceerden twee opvolgende commissies, the International Commission on Management of the Oostvaardersplassen 1 respectievelijk 2, (ICMO), in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit respectievelijk de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie adviesrapporten over het welzijn van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen. Het adviesrapport van ICMO 2 is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw als leidraad voor zijn beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen overgenomen. Staatsbosbeheer heeft in overeenstemming met dat beleid het advies van ICMO 2 nader uitgewerkt in een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015[footnoteRef:6] en een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform deze Managementplannen. [6:  Bijlage bij Kamerstukken II 2011-2012, 32563, nr. 25] 


10. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:7] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [7:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


11. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het tussen de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies gesloten Bestuursakkoord natuur, waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, en het in 2014 tussen de toenmalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer gesloten convenant,[footnoteRef:8] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten Partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het overdragen aan het College van de verantwoordelijkheid voor (het opstellen en ontwikkelen van) het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers. Deze overeenkomst strekt daartoe. [8:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In deze overeenkomst wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen: bij besluit van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie[footnoteRef:9]; [9:  Stcrt. 2012, nr. 26297 en Stcrt. 2015, nr. 9730] 


· grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;[footnoteRef:10] [10:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: door Staatsbosbeheer opgestelde uitwerking en implementatie van ICMO2-maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016;[footnoteRef:11] [11:  http://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/over-het-gebied/beheer] 


· Oostvaardersplassen: op kaart gemarkeerd en begrensd gebied, waarvan  Staatsbosbeheer eigenaar is;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Afspraken over het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 2



1. Het College is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers.



2. Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht en houdt rekening met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen aan de hand van het adviesrapport ICMO 2 bij het toezien op de uitvoering van het beheer.



4. Het College laat na inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg met Staatsbosbeheer periodiek een onafhankelijke review uitvoeren van het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn, de daarmee behaalde resultaten en de systemen die bij de uitvoering worden gebruikt.



Artikel 3



1. De uitkomsten van de review, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze overeenkomst kunnen aanleiding zijn om het in artikel 2, derde lid, bedoelde beleid aan te scherpen of aan te passen. Bij aanpassing van beleid wordt de toepasselijke regelgeving (in het bijzonder de Wet dieren, de Flora- en faunawet, en, na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen, evenals de instandhoudingsdoelstellingen als opgenomen in het aanwijzingsbesluit, bedoeld in artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 en, na inwerkingtreding, artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming, voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen alsook het voor dat gebied vastgestelde beheerplan, bedoeld in artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998 en, na inwerkingtreding, artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming.



2. De Staatssecretaris zal zijn medewerking verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen in de periode dat de Staatssecretaris nog het bevoegde gezag is voor het Natura 2000- beheerplan, indien dit voortvloeit uit de toepassing van het eerste lid.



Paragraaf 3.  Financiële verplichtingen



Artikel 4



De Staatssecretaris maakt op grond van artikel 18 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer jaarlijks vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 rechtstreeks aan Staatsbosbeheer een bijdrage van € 250.000,- over voor maatregelen inzake het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen die conform de aanbevelingen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) worden uitgevoerd. Deze maatregelen inzake het beheer van de grote grazers zijn: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helicopter- en grondtellingen), verduurzamen bosgebieden, inzet externen en het geven van een extra impuls voor communicatie. Vanaf het jaar 2019 zullen de maatregelen ten behoeve van het beheer van de grote grazers geïntegreerd zijn in het reguliere beheer dan wel de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer.



Paragraaf 4. Geschillenregeling



Artikel 5



1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Een Partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere Partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van Partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door Partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een gelijk deel gedragen.



Artikel 6 Wijziging



1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij  schriftelijk heeft medegedeeld.



3. Indien het in het tweede lid genoemde overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.



4. Indien tussen Partijen overeenstemming is bereikt over het wijzigen van de overeenkomst worden de wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming in afschrift als bijlagen aan de overeenkomst gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 5. Slotbepalingen



Artikel 7 Bijlagen 



De volgende bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen;

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015;

· Kaart met gemarkeerd gebied Oostvaardersplassen in eigendom bij Staatsbosbeheer.



Artikel 8



Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen omvat alle afspraken tussen de Partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 9 



1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.



2. Elke Partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



Den Haag,  xx- yy- 2016



De Staatssecretaris van Economische Zaken







Martijn van Dam





De Commissaris van de Koning provincie Flevoland







Leen Verbeek


CONCEPT 12 mei 2016 

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



Partijen,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.P.H. van Dam, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de Staatssecretaris”



en



- Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door Gedeputeerde Staten van [datum], [notanummer] hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE:



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers het heckrund, het konikpaard en het edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd.[footnoteRef:1] Het recht om deze dieren te vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet (artikel 1.11 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) en van het ook op in het wilde levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarnaast is het edelhert aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort, waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet (artikel 3.10 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. [1:  Memorie van Toelichting Wetsvoorstel natuurbescherming, Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3, blz. 181] 


3. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer met inbegrip van de hiervoor genoemde zorgplichten in het kader van dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij in het kader van zijn taken, gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming met het door de Minister van Economische Zaken geformuleerde beleid.

4. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


5. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:3] [3:  Stcrt. 2015, nr. 40290 en Strcrt. 2015, nr. 40290-n1] 


6. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

7. De Staatssecretaris is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland op grond van de artikelen 2.3 en 9.2, derde lid, van die wet het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000-beheerplan, nadat het eerste beheerplan voor dat gebied door de Staatssecretaris is vastgesteld.

8. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan en zorgt met de op grond van het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:4] en het Natuurpact[footnoteRef:5] beschikbare middelen voor de financiering van het natuurbeheer binnen het natuurnetwerk Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en landschap. [4:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [5:  TK 2013-2014, 33576, nr. 6] 


9. In 2005 en in 2010 publiceerden twee opvolgende commissies, the International Commission on Management of the Oostvaardersplassen 1 respectievelijk 2, (ICMO), in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit respectievelijk de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie adviesrapporten over het welzijn van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen. Het adviesrapport van ICMO 2 is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw als leidraad voor zijn beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen overgenomen. Staatsbosbeheer heeft in overeenstemming met dat beleid het advies van ICMO 2 nader uitgewerkt in een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015[footnoteRef:6] en een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform deze Managementplannen. [6:  Bijlage bij Kamerstukken II 2011-2012, 32563, nr. 25] 


10. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:7] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [7:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


11. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het tussen de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies gesloten Bestuursakkoord natuur, waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, en het in 2014 tussen de toenmalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer gesloten convenant,[footnoteRef:8] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten Partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het overdragen aan het College van de verantwoordelijkheid voor (het opstellen en ontwikkelen van) het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers. Deze overeenkomst strekt daartoe. [8:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In deze overeenkomst wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen: bij besluit van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie[footnoteRef:9]; [9:  Stcrt. 2012, nr. 26297 en Stcrt. 2015, nr. 9730] 


· grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;[footnoteRef:10] [10:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: door Staatsbosbeheer opgestelde uitwerking en implementatie van ICMO2-maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016;[footnoteRef:11] [11:  http://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/over-het-gebied/beheer] 


· Oostvaardersplassen: op kaart gemarkeerd en begrensd gebied, waarvan  Staatsbosbeheer eigenaar is;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Afspraken over het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 2



1. Het College is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers.



2. Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht en houdt rekening met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen aan de hand van het adviesrapport ICMO 2 bij het toezien op de uitvoering van het beheer.



4. Het College laat na inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg met Staatsbosbeheer periodiek een onafhankelijke review uitvoeren van het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn, de daarmee behaalde resultaten en de systemen die bij de uitvoering worden gebruikt.



Artikel 3



1. De uitkomsten van de review, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze overeenkomst kunnen aanleiding zijn om het in artikel 2, derde lid, bedoelde beleid aan te scherpen of aan te passen. Bij aanpassing van beleid wordt de toepasselijke regelgeving (in het bijzonder de Wet dieren, de Flora- en faunawet, en, na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen, evenals de instandhoudingsdoelstellingen als opgenomen in het aanwijzingsbesluit, bedoeld in artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 en, na inwerkingtreding, artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming, voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen alsook het voor dat gebied vastgestelde beheerplan, bedoeld in artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998 en, na inwerkingtreding, artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming.



2. De Staatssecretaris zal zijn medewerking verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen in de periode dat de Staatssecretaris nog het bevoegde gezag is voor het Natura 2000- beheerplan, indien dit voortvloeit uit de toepassing van het eerste lid.



Paragraaf 3.  Financiële verplichtingen



Artikel 4



De Staatssecretaris maakt op grond van artikel 18 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer jaarlijks vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 rechtstreeks aan Staatsbosbeheer een bijdrage van € 250.000,- over voor maatregelen inzake het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen die conform de aanbevelingen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) worden uitgevoerd. Deze maatregelen inzake het beheer van de grote grazers zijn: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helicopter- en grondtellingen), verduurzamen bosgebieden, inzet externen en het geven van een extra impuls voor communicatie. Vanaf het jaar 2019 zullen de maatregelen ten behoeve van het beheer van de grote grazers geïntegreerd zijn in het reguliere beheer dan wel de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer.



Paragraaf 4. Geschillenregeling



Artikel 5



1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Een Partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere Partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van Partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door Partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een gelijk deel gedragen.



Artikel 6 Wijziging



1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij  schriftelijk heeft medegedeeld.



3. Indien het in het tweede lid genoemde overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.



4. Indien tussen Partijen overeenstemming is bereikt over het wijzigen van de overeenkomst worden de wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming in afschrift als bijlagen aan de overeenkomst gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 5. Slotbepalingen



Artikel 7 Bijlagen 



De volgende bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen;

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015;

· Kaart met gemarkeerd gebied Oostvaardersplassen in eigendom bij Staatsbosbeheer.



Artikel 8



Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen omvat alle afspraken tussen de Partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 9 



1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.



2. Elke Partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



Den Haag,  xx- yy- 2016



De Staatssecretaris van Economische Zaken







Martijn van Dam





De Commissaris van de Koning provincie Flevoland







Leen Verbeek


CONCEPT 12 mei 2016 

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, 



Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen



Partijen,



- De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.P.H. van Dam, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: “de Staatssecretaris”



en



- Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze de commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit door Gedeputeerde Staten van [datum], [notanummer] hierna te noemen: “het College”



OVERWEGEN HET VOLGENDE:



1. Vanaf 1983 zijn grote grazers het heckrund, het konikpaard en het edelhert geïntroduceerd in het natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

2. De grote grazers bevinden zich op een terrein groter dan 5 000 hectare en worden om deze reden als in het wild levende dieren beschouwd.[footnoteRef:1] Het recht om deze dieren te vangen of te doden komt aan de eigenaar of gebruiker van de grond toe. De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet (artikel 1.11 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) en van het ook op in het wilde levende dieren toepasselijke artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarnaast is het edelhert aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort, waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet (artikel 3.10 van de thans nog niet in werking getreden Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. [1:  Memorie van Toelichting Wetsvoorstel natuurbescherming, Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3, blz. 181] 


3. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen en is belast met de uitvoering van het beheer met inbegrip van de hiervoor genoemde zorgplichten in het kader van dierenwelzijn van de grote grazers. Staatsbosbeheer handelt daarbij in het kader van zijn taken, gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, in overeenstemming met het door de Minister van Economische Zaken geformuleerde beleid.

4. Het gebied Oostvaardersplassen is bij het op 17 februari 2010 in werking getreden besluit van de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als een speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn).[footnoteRef:2] [2:  Stcrt. 2010, nr. 2212] 


5. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone vormen het uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.[footnoteRef:3] [3:  Stcrt. 2015, nr. 40290 en Strcrt. 2015, nr. 40290-n1] 


6. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.

7. De Staatssecretaris is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000 beheerplan. Zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden zijn de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland op grond van de artikelen 2.3 en 9.2, derde lid, van die wet het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het Natura 2000-beheerplan, nadat het eerste beheerplan voor dat gebied door de Staatssecretaris is vastgesteld.

8. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan en zorgt met de op grond van het Bestuursakkoord natuur[footnoteRef:4] en het Natuurpact[footnoteRef:5] beschikbare middelen voor de financiering van het natuurbeheer binnen het natuurnetwerk Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en landschap. [4:  Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid als het «bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijlage), TK 30 825 nr. 143 (incl. bijlage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijlagen)]  [5:  TK 2013-2014, 33576, nr. 6] 


9. In 2005 en in 2010 publiceerden twee opvolgende commissies, the International Commission on Management of the Oostvaardersplassen 1 respectievelijk 2, (ICMO), in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit respectievelijk de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie adviesrapporten over het welzijn van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen. Het adviesrapport van ICMO 2 is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw als leidraad voor zijn beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen overgenomen. Staatsbosbeheer heeft in overeenstemming met dat beleid het advies van ICMO 2 nader uitgewerkt in een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015[footnoteRef:6] en een Managementplan Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform deze Managementplannen. [6:  Bijlage bij Kamerstukken II 2011-2012, 32563, nr. 25] 


10. Op 13 oktober 2015 is de motie Heerema/Geurts[footnoteRef:7] aangenomen waarin de regering wordt verzocht het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan de provincie Flevoland en dit indien nodig juridisch te borgen. [7:  TK 2015-2016, 32563 nr, 58] 


11. Ter uitvoering van de motie, en in overeenstemming met het tussen de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies gesloten Bestuursakkoord natuur, waarin de afspraken over decentralisatie van natuurbeleid zijn vastgelegd, en het in 2014 tussen de toenmalige Staatssecretaris en Staatsbosbeheer gesloten convenant,[footnoteRef:8] waarin is afgesproken dat Staatsbosbeheer met iedere provincie afspraken maakt over het uitvoeren van het gebiedsgerichte beleid, achten Partijen het wenselijk om specifieke afspraken te maken over het overdragen aan het College van de verantwoordelijkheid voor (het opstellen en ontwikkelen van) het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers. Deze overeenkomst strekt daartoe. [8:  Stcrt. 2014, nr. 35709] 




SPREKEN HET VOLGENDE AF:



Paragraaf 1.  Begripsomschrijvingen



Artikel 1



In deze overeenkomst wordt verstaan onder:



· Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen: bij besluit van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 maart 2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ingestelde adviescommissie[footnoteRef:9]; [9:  Stcrt. 2012, nr. 26297 en Stcrt. 2015, nr. 9730] 


· grote grazers: Heckrunderen, konikpaarden en edelherten;

· International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2): commissie evaluatie beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingesteld door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;[footnoteRef:10] [10:  Stcrt. 2010, 11191 ] 


· Managementplan Oostvaardersplassengebied: door Staatsbosbeheer opgestelde uitwerking en implementatie van ICMO2-maatregelen, monitoring en communicatie 2011-2015 en 2016;[footnoteRef:11] [11:  http://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/over-het-gebied/beheer] 


· Oostvaardersplassen: op kaart gemarkeerd en begrensd gebied, waarvan  Staatsbosbeheer eigenaar is;

· Staatsbosbeheer: zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. 



Paragraaf 2. Afspraken over het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers, review van uitvoering en ontwikkeling van het managementplan Oostvaardersplassen



Artikel 2



1. Het College is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers.



2. Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.



3. Het College neemt de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht en houdt rekening met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen aan de hand van het adviesrapport ICMO 2 bij het toezien op de uitvoering van het beheer.



4. Het College laat na inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg met Staatsbosbeheer periodiek een onafhankelijke review uitvoeren van het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn, de daarmee behaalde resultaten en de systemen die bij de uitvoering worden gebruikt.



Artikel 3



1. De uitkomsten van de review, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van deze overeenkomst kunnen aanleiding zijn om het in artikel 2, derde lid, bedoelde beleid aan te scherpen of aan te passen. Bij aanpassing van beleid wordt de toepasselijke regelgeving (in het bijzonder de Wet dieren, de Flora- en faunawet, en, na inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) in acht genomen, evenals de instandhoudingsdoelstellingen als opgenomen in het aanwijzingsbesluit, bedoeld in artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 en, na inwerkingtreding, artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming, voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen alsook het voor dat gebied vastgestelde beheerplan, bedoeld in artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998 en, na inwerkingtreding, artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming.



2. De Staatssecretaris zal zijn medewerking verlenen aan het wijzigen van het huidige Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen in de periode dat de Staatssecretaris nog het bevoegde gezag is voor het Natura 2000- beheerplan, indien dit voortvloeit uit de toepassing van het eerste lid.



Paragraaf 3.  Financiële verplichtingen



Artikel 4



De Staatssecretaris maakt op grond van artikel 18 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer jaarlijks vanaf 2015 tot en met het jaar 2018 rechtstreeks aan Staatsbosbeheer een bijdrage van € 250.000,- over voor maatregelen inzake het beheer van de grote grazers in het gebied Oostvaardersplassen die conform de aanbevelingen van de second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) worden uitgevoerd. Deze maatregelen inzake het beheer van de grote grazers zijn: uitvoering vroeg-reactief beheer, monitoring en tellingen van de grote grazers (helicopter- en grondtellingen), verduurzamen bosgebieden, inzet externen en het geven van een extra impuls voor communicatie. Vanaf het jaar 2019 zullen de maatregelen ten behoeve van het beheer van de grote grazers geïntegreerd zijn in het reguliere beheer dan wel de reguliere bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer.



Paragraaf 4. Geschillenregeling



Artikel 5



1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Een Partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost.



2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.



3. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere Partij.



4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien een van Partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door Partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter.



5. Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een gelijk deel gedragen.



Artikel 6 Wijziging



1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.



2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij  schriftelijk heeft medegedeeld.



3. Indien het in het tweede lid genoemde overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.



4. Indien tussen Partijen overeenstemming is bereikt over het wijzigen van de overeenkomst worden de wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming in afschrift als bijlagen aan de overeenkomst gehecht.



5. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Paragraaf 5. Slotbepalingen



Artikel 7 Bijlagen 



De volgende bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

· ICMO2, 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing rapport 039. Wing Process Consultancy, Wageningen;

· Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied, 2 december 2014, Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

· Natura-2000 beheerplan Oostvaardersplassen, vastgesteld op 14 oktober 2015;

· Kaart met gemarkeerd gebied Oostvaardersplassen in eigendom bij Staatsbosbeheer.



Artikel 8



Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen omvat alle afspraken tussen de Partijen aangaande het beheer en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de konikpaarden, heckrunderen en edelherten in het gebied Oostvaardersplassen. 



Artikel 9 



1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.



2. Elke Partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.



3. Binnen 6 weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.



Den Haag,  xx- yy- 2016



De Staatssecretaris van Economische Zaken







Martijn van Dam





De Commissaris van de Koning provincie Flevoland







Leen Verbeek



Onderwerp: FW: kaart overeenkomst
 
Hoi ,
 
Hierbij het eerdere kaartje op basis waarvan Flevoland dus het gebied heeft gemarkeerd.
 
Groten 
 

Van: @staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 11 mei 2016 12:23
Aan: @flevoland.nl
CC: 
Onderwerp: kaart overeenkomst
 
Hoi 
 
Bij deze de kaart. De begraasde gebieden zijn:
 
Geel: Oostvaardersbos
Cyan: Oostvaarderplassen Natura 2000 gebied
Zwart: Kotterbos-Oost
Rood: Oostvaardersveld
Blauw: Hollandse Hout onder de Torenvalkweg.
 
Groet
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Staatsbosbeheer aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
Staatsbosbeheer is gevestigd te Amersfoort, Handelsregister nummer: 30263544. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. Staatsbosbeheer accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Staatsbosbeheer has its seat at Amersfoort, Commercial Register number: 30263544.     
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Van:
Aan:

Onderwerp: Vervolgoverleg SBB-NVWA-LNV m.b.t. konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: zondag 5 mei 2019 15:02:42
Bijlagen: image001.png
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2019 04 04 definitief verslag eerste afstemmingsoverleg SBB-LNV-NVWA inzake Wit-Rusland.docx
2019_example of veterinary certificate for the konik horses.pdf
Specification of veterinarian requirements for the transfer of rewilded konik horses from the Netherlands to
Belarus.pdf

Allen,
Komende dinsdag 7 mei zien we elkaar voor het tweede afstemmingsoverleg in ons nieuwe kantoor aan de
Kitsweg in Lelystad. Aanwezig zullen in ieder geval zijn:  en ik.
Hierbij ontvangen jullie het verslag van ons eerste overleg. Daarnaast heb ik de documenten toegevoegd die
vervolgens in overleg met de NVWA en LNV zijn opgesteld en naar Wit-Rusland zijn verzonden.
Agenda komende dinsdag:

· Bespreken huidige stand van zaken, waaronder bespreken van de reactie vanuit Wit-Rusland op ons
document.

· Planning.
· Aanbesteding transport.
· Veldbezoek naar vangweide waar de paarden momenteel staan en bespreken werkzaamheden om de

vangweide te kunnen gebruiken als pre-export isolatiegebied.
· Bespreken benodigde acties en vervolgoverleg.

Tot dinsdag!
Groet,

Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 | 1043 CB Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 | 1040 HD Amsterdam
M:06
E: @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 |  staatsbosbeheer

Magische momenten: Het zit in onze natuur. Filmpje pakken? Kijk op http://bit.ly/VjXti3
Disclaimer Nederlands English

226
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

http://www.staatsbosbeheer.nl/
https://twitter.com/staatsbosbeheer
http://www.facebook.com/staatsbosbeheer
http://www.youtube.com/user/Staatsbosbeheer1
https://www.instagram.com/staatsbosbeheer/
http://bit.ly/VjXti3
https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838






Conclusies eerste afstemmingsoverleg overdracht en transport circa 150 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland. 



Datum:	4 april 2019

Tijd:	12:00 – 14:00 uur

Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad

Aanwezig:

Bas Steltenpool (dierenarts)

Tanja de Bode (FREE Nature)

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA)

Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA) 

Richard Donker (Coördinerend/Specialistisch Inspecteur Dierenwelzijn, NVWA)

Jan de Leeuw (beleid LNV)

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV)

Wouter Wubben (projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter)



Afgemeld:

Mark Hoyer (lid expertgroep reset grote grazers Provincie Flevoland)

Emilie van Zijl (beleid LNV)



Agendalid:

Susan Bonekamp (gebiedsmanager Oostvaardersplassen)

Hans-Erik Kuypers (boswachter Publiek Oostvaardersplassen)

Henk Luten (dierenarts)

Esther Linnartz (Free Nature)

Erik Bosker (ministerie van LNV, team veterinaire markttoegang (TVM))




Doel

De belangrijkste opgave tijdens het overleg is om met elkaar te bespreken wat er nodig is om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit Rusland te transporteren, wat haalbaar is, wat de alternatieven zijn als het niet haalbaar is en of die alternatieven dan haalbaar zijn en wat er voor nodig is. 

Ofwel, met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de wetenschap dat we obstakels tegen zullen komen. 

Agendapunten

· Kennismaking (wie ben je? Waar sta jij voor aan de lat in dit project, vanuit je taak (wat doe je), verantwoordelijkheid (wat moet je), bevoegdheid (wat mag je)?

Bas Steltenpool (dierenarts): Zal veel van de uitvoering op zich nemen. 

Tanja de Bode: kuddebeheerder Oostvaardersplassen FREE Nature in opdracht van SBB. Voert een groot deel van de voorbereidingen uit, scant de kudde in de vangweide op sociale structuren zodat de selectie van harems straks soepel verloopt, monitort de kudde, voert uiteindelijk de selectie en vangactie uit.

Annebeth van Aartsen (senior inspecteur veterinair, NVWA, afdeling veterinaire zorg en exportkeuring). Verantwoordelijk voor uiteindelijke certificering, moet voor het exportcertificaat tekenen. Verzorgt waarschijnlijk, vanuit haar ervaring met de transporten naar Texel en Lauwersmeer en de certificering van het transport naar Spanje, ook de keuring voor Wit-Rusland of zorgt voor een goede overdracht naar een collega.

Edward Oskam (Senior Inspecteur Dierenarts Team Import en Export, NVWA). Werk met name aan de kant van export. Houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van exportcertificaten naar niet EU landen. Beoordeelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van bestaande de certificaten. Zal dus ook de beoordeling doen of aan het huidige certificaat voor permanente export van paarden (tussen EU en Douane-Unie) voldaan kan worden bij de export van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Indien dit niet het geval is zal Edward daarover in overleg gaan met LNV en adviseren over wat er evt. aangepast moet worden aan het certificaat. Bij LNV onderhandelt team TVM uiteindelijk met (in dit geval) Wit-Rusland over de certificering waar ook de Chief Veterinary Officer (CVO) Christianne Bruschke een rol in speelt. 

Jan de Leeuw (beleid LNV). Afdeling Natuur en Biodiversiteit. Aangesteld om de minister zo veel mogelijk uit de wind te houden op dit dossier. Belang van minister dat het soepel verloopt. Tijdig actie ondernemen indien nodig.

Sanna Mesman (coördinerend senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn, LNV). Dossier diertransporten en welzijn onder zich. Afdekken beleidslijn, contacten met CVO, afstemming over dierenwelzijn tijdens transport.

Wouter Wubben (teamleider afdeling Projecten en projectmanager Oostvaardersplassen, voorzitter). Werkt overstijgend als projectmanager op alle projecten die spelen in het Oostvaardersplassengebied en coördineert de buitenlandse transporten van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. 

Richard Donker NVWA, team Levend Vee). National contact point voor de transportverordening. Heeft de lijntjes met de autoriteiten in de andere landen. 

· Wouter heeft een korte beschrijving gegeven van de opgave waar we voor staan om circa 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland te transporteren. Er ligt een contract voor de overdracht van circa 150 konikpaarden welke is getekend door Staatsbosbeheer en de directeur van het Republican Landscape Reserve Naliboksky. Dit reservaat valt onder de verantwoordelijkheid van het Wit-Russische ministerie van Bosbouw. Vanuit Wit-Rusland is aangegeven dat de Wit-Russische veterinaire dienst in Nederland aanwezig wil zijn als de paarden bloed af wordt genomen en de dieren de pre-export isolatie in gaan. Vervolgens wil de veterinaire dienst ook aanwezig zijn als de paarden op transport gaan en wil hij/zij meereizen met het transport. Dit ook met als doel om de grensovergang tussen Polen en Wit-Rusland soepel te laten verlopen. Vooralsnog wordt er voor de planning vanuit gegaan dat de pre-export isolatie eind mei start.  



· Doorwerking/uitvoering van certificaat t.b.v. de permanente export van paarden (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/prduv-46-douane-unie-paarden-bestemd-voor-permanente-export).

Tanja en Bas hebben al gekeken naar wat er mogelijk is in de praktijk. De meeste handelingen die nodig zijn om aan het certificaat te voldoen, lijken uitgevoerd te kunnen worden. Tijd is een belangrijke factor i.c.m. rust voor de dieren. De behandelingen kunnen voor zo’n 20 paarden per dag uitgevoerd worden. Dit betekent dat er zo’n 7 dagen nodig zijn om 150 paarden te behandelen. 

Wat kan:

Bloedafname.

Chippen.

Swabs voor CEM is uit te voeren, is echter zeer risicovol en kost heel veel tijd. Merries minder problemen. Hoe keihard is deze eis? CEM niet tot nauwelijks bezwaarlijk voor paarden in natuurgebieden. Grote voorkeur om dit te laten schrappen. Ook gezien de veiligheid van degene die uit moet voeren. Kan alleen veilig als de paarden zeer zwaar worden verdoofd. En dan nog is het gevaarlijk om uit te voeren bij 150 wilde konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Door CVO kenbaar laten maken aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat, naast de veiligheid voor de uitvoerende dierenartspracticus, ook het dierenwelzijn (het zwaar moeten verdoven) in het gedrang komt. Verder laten benadrukken dat CEM een dekinfectie is die op de langere termijn verminderde fertiliteit (lastig drachtig worden / minder fertiel sperma / vroeg-embryonale sterfte (VES)) kan geven, waardoor CEM een bacteriële ziekte is die vooral van belang is in de  fokkerij en dus niet zozeer voor wilde paarden in natuurgebieden. Indien de autoriteiten van Wit-Rusland ermee akkoord gaan dat het onderzoek op CEM niet hoeft te worden uitgevoerd, moet gevraagd worden wat hier moet worden ingevuld op het certificaat.

4.1.b. Verklaring geen CEM gedurende afgelopen 2 maanden. We kunnen wel verklaren dat we de symptomen niet hebben waargenomen. Tanja neemt dat op voor de monitoringsrondes die de kuddebeheerder en de dierenarts doen.

Symptomen van CEM zijn:
merries: symptoomloos (i.g.v. dragers) of milde tot heftige pusuitvloeiing uit de vulva.
hengst: geen.

Ontwormen lukt wel tijdens sedatie, middel moet vermeld worden. Zou ”before shipment” moeten. “Before shipment” kan  ook zijn bij de start van de  pre-export isolatieperiode. Werkzame periode is 12 weken. Kan dus in de werkgang met chippen en afname van bloed.

Vaccinaties: Influenza moet. Rhino is vrijblijvend, is een keuze in het certificaat. Doen we dus niet om de dieren zo min mogelijk toe te dienen.

Behandeling tegen teken: Dit is een keuzemogelijkheid in het certificaat. Besloten wordt om niet te behandelen tegen teken, ook omdat er geen geregistreerde middelen tegen teken zijn bij paarden. Ingevuld  moet worden: not treated. Wel verklaren (4.1.d) dat er, gedurende de pre-export isolatieperiode (30 dagen) geen teken op de paarden zijn waargenomen  Via CVO kenbaar maken aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat deze paarden gedurende de pre-export isolatieperiode niet gedetailleerd kunnen worden gecontroleerd op teken, maar dat de Oostvaardersplassen een gebied is met weinig teken en dat bovendien piroplasmose in dit gebied niet is vastgesteld, Op basis daarvan is er dus nauwelijks risico voor piroplasmose. 

Leptospirose: Niet bekend of er een test is (dit zou nog moeten worden uitgezocht). 
Door CVO laten aangeven aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat een prophylactische behandeling met antibiotica in Nederland bij wet is verboden. Deze behandeling kan dus niet worden uitgevoerd. Indien de autoriteiten van Wit-Rusland ermee akkoord gaan dat de paarden niet worden behandeld tegen leptospirose, moet gevraagd worden wat hier moet worden ingevuld op het certificaat.

Voor de CVO: op onderstaande punten willen we akkoord van de veterinaire dienst van Wit-Rusland.

· CEM: kunnen we niet op testen.

· Teken: kunnen we de paarden niet voor behandelen.

· Leptospirose: Een prophylactische behandeling met antibiotica is in Nederland bij wet verboden. Kunnen we de paarden dan ook niet tegen behandelen. 

· Hoe om te gaan met veulens die tijdens quarantaine geboren worden? Als de moeder vrij is voor de genoemde ziekten, mogen we er dan vanuit gaan dat veulen ook vrij is. Veulens mogen aan de voet van de moeder mee. Conclusie: deze veulens gaan we niet chippen. 

· Pre-export isolatiegebied ook mee laten nemen om te laten zien: dit is het isolatiegebied. 
Het pre-export isolatiegebied is een weide, waarbij de paarden wel worden behandeld met insecticiden (dit ter voorkoming van de eventuele besmetting met EIA).

Aanvulling op bovenstaande. 

Dourine hoeft niet op getest te worden, Kwade droes (glanders) ook niet. Kwade droes komt in Nederland niet meer voor (informatie site WUR: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Bacteriele-ziekten/Kwade-droes-1.htm).
Nederland is vrij van dourine en kwade droes; hierbij door CVO laten aangeven aan de autoriteiten van Wit-Rusland dat Nederland NIET officieel vrij is van dourine en kwade droes, maar dat het hier gaat om aangifteplichtige dierziekten waarbij dus aangegeven kan worden dat Nederland de afgelopen periode vrij is geweest van deze dierziekten.

Vaccinatie tegen influenza is mogelijk: geldt voor 21 dagen (tijdens isolatieperiode).
Volgens verklaring 4.5 moeten de paarden in de periode tussen de 21ste en de 90ste dag voorafgaand aan de verzending worden gevaccineerd tegen influenza. Vaccineren kan dus bij aanvang van de pre-export isolatieperiode (de 30ste dag voorafgaand aan de export).

Alleen hengsten testen op EVA (serology of PCR test).

Bas heeft al contact met de CVI (WBVR) gehad. 

Equine rhino: als dit vastgesteld wordt tijdens pre-export isolatieperiode, dan kan dat het risico in zich hebben dat we niet gaan transporteren. Dit kan in de pre-export isolatieperiode worden getest bij een geaborteerde merrie op een dood veulen. Ook hier gaat tijdens de monitoring op gelet worden. Tanja maakt hier een checklist voor die een aantal keer per week wordt afgetekend. 

WBVR heeft 30 dagen om de resultaten van de testen af te geven. Indien een monster vals negatief is, dan kan het nog een keer bemonsterd worden (WBVR moet de monster namelijk bewaren).

· Bloedafname. 

Het nemen van steekproeven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Dit betekent dus dat van alle te transporteren paarden bloed afgenomen dient te worden. Praktisch zal de bloedafname en de start van de pre-export isolatieperiode van ten minste 30 dagen moeten plaatsvinden op dezelfde dag, omdat je anders niet kunt verklaren, dat de testen tijdens de pre-export isolatieperiode zijn uitgevoerd. Ieder paard dient voor de bloedafname flink verdoofd te worden. 

· Chippen.

Chippen vindt gelijktijdig met de bloedafname en andere te verrichten acties plaats.

· Pré-export isolatie

De te exporteren paarden moeten o.a. gedurende 30 dagen voorafgaand aan de export in pré-export isolatie ter voorkoming van besmettingen van de te exporteren dieren. Als de paarden worden behandeld met insecticide, dan kunnen ze in de vangweide blijven staan. Ook dient er extra goed zichtbaar schrikkoord aangebracht te worden waardoor een barrière van minimaal 3 meter ontstaat tussen de dieren in de vangweide en de dieren in de rest van de Oostvaardersplassen ter voorkoming van neus-neus contact en ongewenste dekkingen en ongewenst contact van publiek met de paarden. Conclusie is dat de huidige vangweide in de Oostvaardersplassen als pre-export isolatiegebied wordt gebruikt, de paarden worden behandeld met insecticide en er een barrière van minimaal 3 meter wordt aangebracht. We willen akkoord vanuit Wit-Rusland m.b.t. het gebruik van dit terrein als pre-export isolatiegebied. Inderdaad belangrijk dat hierover van tevoren een akkoord wordt verkregen vanuit Wit-Rusland.

Indien de pre-isolatieperiode langer duurt dan 30 dagen dienen we dit officieel aan de NVWA te laten weten. Er zit geen maximum aan hoe lang de pre-isolatieperiode mag duren. Sturend zou dan de werking van een aantal middelen zijn. 

· Ontwormen.

Kan.

· Geboorte veulens. Gevolgen van geboorte veulens tijdens pré-export isolatie. Ook nog bloed afnemen? Risico op vertraging door wachten op uitslagen? Moet pré-export isolatie-periode verlengd worden bij geboorte veulens? Dit dient gecheckt te worden bij de veterinaire dienst van Wit-Rusland.

· (Voorbereiding van) transport. Verkennen en afwegen mogelijkheden. Alle paarden in konvooi op één dag? Of transport opdelen? En daarmee samenhangend de vangactie en opdeling van de harems.

Gezien de tijd die het kost om de paarden in de vangkraal te krijgen en vervolgens in de transportwagen is het weinig realistisch om het transport op één dag te plannen. Het meest haalbaar is het om het transport in twee of drie keer uit te voeren. 

We moeten rekening houden met uren oponthoud bij de Pools-Wit-Russische grens geeft de NVWA aan. Dat kan vermoedelijk voorkomen worden door een medewerker van de veterinaire dienst van Wit-Rusland mee te laten reizen met het transport en de grensovergang te laten begeleiden. Met de Wit-Russische autoriteiten moet afgestemd worden hoe dit praktisch vorm gegeven kan worden als het transport in twee of drie keer plaats vindt.



Verder is een belangrijk aandachtspunt hoe het laatste deel van het transport over de onverharde wegen in het Naliboksky reservaat uitgevoerd kan worden. Hier moet niet alleen gedacht worden aan de wegcondities, maar ook aan de hoogte van de transportwagen in relatie tot de boomtakken. Evt. overladen in een wagen die het terrein wel in kan. Suggestie is gedaan of er geen deskundigen vanuit Nederland bij moeten zijn tijdens het overladen en of wellicht een ervaren vrachtwagenchauffeur (bij voorkeur de transporteur die het transport zal gaan uitvoeren) van te voren de onverharde route naar het park  zou moeten verkennen ter voorkoming van overladen en onbereikbaarheid.



Tanja geeft aan al te willen compartimenteren in de vangweide waardoor je wel redelijk snel achter elkaar kan schakelen en transporteren.



De transportduur willen we niet laten afhangen van de chauffeur (vanuit Rijtijdenbesluit), dus met voldoende chauffeurs rijden zodat er niet onnodig stil gestaan hoeft te worden. 



Voorkeur voor 2 transporten, oplegger als laatste. 

We gaan uit van 6 vrachtwagens van 25 dieren. 2 a 3 vrachtwagens per keer. 

Rekening houden met vakantieperiodes om de kans op extra oponthoud te verkleinen.



Planning: 

Half mei weten we of de meeste veulens geboren zijn. Na een week en met de navel dicht mogen veulens vervoerd worden. Bij voorkeur houden we een iets langere periode aan vanwege het lange transport.

Naar verwachting eind mei start pre-isolatieperiode.

Naar verwachting eind juni start met transporteren.



Zorgen voor open water om uit te kunnen drinken tijdens de stops, door bakken in de transportwagens op te hangen.

Om de 8 uur drenken en zorgen voor voldoende hooi en stro.



· Afstemming/contact met Wit-Rusland m.b.t. veterinaire zaken. De veterinaire dienst van Wit-Rusland wil voor twee gebeurtenissen naar Nederland komen. Voor de bloedafname en start pre-isolatieperiode en wanneer de paarden op transport gaan.

Overig:

Tanja doet de suggestie om de paarden in een kleine kraal te laten komen na het uitladen in Wit-Rusland. Hierdoor kunnen de paarden goed gecontroleerd worden na het transport. Wellicht mee te nemen vanuit Nederland. Zonder een kleine kraal lopen de paarden direct in een vangweide van een aantal hectare en zijn ze veel lastiger te controleren.

Zorgen dat er geen mensen in het isolatiegebied komen en er niet onnodig stoppen/uitstappen. Instructie hierover voor de medewerkers van de Oostvaardersplassen.

Traces-certificaat dient er te zijn voor de transporten. Zorgt niet voor problemen.

· Vervolgafspraken

· Bas, Tanja en Edward leveren input om de voorgestelde wijzigingen m.b.t. het certificaat inzichtelijk te krijgen. Edward pakt dit vervolgens verder formeel op met een formeel verzoek richting de CVO, Christianne Bruschke.

· Edward neemt dit met Erik Bosker op richting CVO. 

· Eind april/begin mei tot medio weer bij elkaar. Wouter zet een datumprikkerverzoek uit.

· Tanja werkt de planning uit i.r.t. transporten. 

· De pre-export isolatieperiode gaat formeel in als het laatste paard de weide in gaat. Daar moet de NVWA bij zijn. 

· SBB heeft geen e-CertNL account. Moeten we aanvragen. Gaat via e-herkenning. Helpdesk bellen: 088-2232100. Keuzemenu: e-CertNL. We willen een account. 




Aanvullening op verslag: Acties dierenarts en WBVR.



Op dag 1 (start pré isolatie) in het bijzijn van de Wit Russische dierenarts verricht de dierenarts de volgende handelingen:

•	Alle dieren verdoven met combinatie detomidine en butorphanol

•	Bloedafname (1 serumbuis)

•	Inbrengen transponder (chippen) en aanvraag paspoort.

•	Vaccinatie met inactief vaccin tegen influenza. (Mogelijk dat ik een combinatievaccin met tetanus gebruik om de paarden zo daar ook tegen te beschermen)

•	Behandeling met insecticide pour on  (Butox of iets vergelijkbaars, nb off label use)

•	Oraal ontwormen met ivermectine (werkzaamheid 6-8 weken, alternatief is het duurdere moxidectine werkzaamheid 12 tot 26 weken)

•	Controle op teken. (Mochten we toch teken zien, wat dan?  Voor noodgevallen alsnog het betreffende dier dan behandelen met een off label pour on tekenmiddel??)

Het bloed wordt bij WBVR (voorheen CVI) getest op:

•	Surra  (CATT methode)

•	EIA  (AGID methode)

•	EVA (hengsten van alle leeftijdden)



· Bij een positieve test wordt WBVR gevraagd het dier nogmaals te testen. Als het dier een tweede maal positief is wordt het dier tijdens het laden uit de groep gehaald en gaat het niet mee op transport. Dit heeft verder  GEEN invloed op de pré isolatieperiode.

· Tijdens de pré isolatie doodgeboren/verworpen veulens worden onderzocht op EHV (Rhinopneumonie).
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Testing not conducted


WBVR, 01/04/2019 to 04/04/2019, AGIDT


WBVR, 01/04/2019 to 04/04/2019, serology 
Testing not conducted on mares
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injection, 01/04/2019 to 04/04/2019
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Aanvullening op verslag: Acties  en WBVR. 
 

Op dag 1 (start pré isolatie) in het bijzijn van  verricht  de 
volgende handelingen: 

• Alle dieren verdoven met combinatie detomidine en butorphanol 

• Bloedafname (1 serumbuis) 

• Inbrengen transponder (chippen) en aanvraag paspoort. 

• Vaccinatie met inactief vaccin tegen influenza. (Mogelijk dat ik een combinatievaccin met 
tetanus gebruik om de paarden zo daar ook tegen te beschermen) 

• Behandeling met insecticide pour on  (Butox of iets vergelijkbaars, nb off label use) 

• Oraal ontwormen met ivermectine (werkzaamheid 6-8 weken, alternatief is het duurdere 
moxidectine werkzaamheid 12 tot 26 weken) 

• Controle op teken. (Mochten we toch teken zien, wat dan?  Voor noodgevallen alsnog het 
betreffende dier dan behandelen met een off label pour on tekenmiddel??) 

Het bloed wordt bij WBVR (voorheen CVI) getest op: 

• Surra  (CATT methode) 

• EIA  (AGID methode) 

• EVA (hengsten van alle leeftijdden) 

 

• Bij een positieve test wordt WBVR gevraagd het dier nogmaals te testen. Als het dier een tweede 
maal positief is wordt het dier tijdens het laden uit de groep gehaald en gaat het niet mee op 
transport. Dit heeft verder  GEEN invloed op de pré isolatieperiode. 

• Tijdens de pré isolatie doodgeboren/verworpen veulens worden onderzocht op EHV 
(Rhinopneumonie). 
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