
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: aanwezigheid gedeputeerde Stuivenberg bij werkbezoek staatssecretaris EZ as maandag
Datum: vrijdag 3 juni 2016 14:20:49

,

Zojuist nog eens met  over gehad waar de interpretatieverschillen tussen de gedeputeerde, zijn ambtelijk
apparaat en ons zouden kunnen zitten.
Ik denk toch dat de gedeputeerde andere verwachtingen heeft gehad als ik onderstaande nog eens goed bekijk,
maar wellicht dat  daar nog een draai aan kan geven maandag a.s.

Groeten van 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2016 14:11
Aan: 
Onderwerp: FW: aanwezigheid gedeputeerde Stuivenberg bij werkbezoek staatssecretaris EZ as maandag

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Patty Laan [mailto:Patty.Laan@flevoland.nl]
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 14:55
Aan: Post, drs. R. (Ruben)
CC: Krommenhoek, drs. R.C. (Renate); Helmens, drs. A.A. (Annegien); Zijl-Itz, ing. E.W.A. (Emilie);
Koenders, Harry; Margreet Ramaker
Onderwerp: Re: aanwezigheid gedeputeerde Stuivenberg bij werkbezoek staatssecretaris EZ as maandag

Beste Ruben,

Dank voor je duidelijke bericht. Gedeputeerde Stuivenberg maakt inderdaad graag gebruik van de gelegenheid
om informeel kennis te maken. We hebben voldoende informatie en de status van het overleg is ons helder. De
gedeputeerde is zojuist op de hoogte gebracht en hij heeft ingestemd. Margreet Ramaker (senior
beleidsmedewerkster) zal ambtelijk namens de provincie aanwezig zijn. Mocht je nog vragen hebben dan kun je
contact met haar opnemen (zie cc.).

Alvast een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,
Patty Laan

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 20 mei 2016 om 13:41 heeft Post, drs. R. (Ruben) <r.post1@minez.nl<mailto:r.post1@minez.nl>> het
volgende geschreven:

Beste Patty,

As. maandag bezoekt staatssecretaris Van Dam Staatsbosbeheer in de provincie Flevoland. Ik heb begrepen dat
gedeputeerde Stuivenberg graag gebruik maakt van de gelegenheid om de staatssecretaris te ontmoeten en kort
met hem van gedachten te wisselen over de as. decentralisatie van het beheer van de grote grazers in de
Oostvaardersplassen. De staatssecretaris vindt dit ook een goed idee. Waarschijnlijk ten overvloede: het gaat
hierbij om een informele kennismaking tijdens het al geplande bezoek aan de Oostvaardersplassen (ze gaan,
begrijp ik, met een jeep het gebied in). Het programma voorziet niet in een apart overleg tussen gedeputeerde
Stuivenberg en de staatssecretaris.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Verzoek uitbrengen offerte vertegenwoordiging provincie [PRDF-11009775]
Datum: vrijdag 14 september 2018 09:09:57

Wat mij betreft stellen we ons heel terughoudend op. Beheer is zaak SBB en provincie. LNV is in beeld als
SBB haar wettelijke taken verzuimt of bij de uitoefening daarvan in strijd handelt met de wettelijke kaders. Er
zijn geen aanwijzingen dat daar in dit geval sprake van is.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 9:07
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Verzoek uitbrengen offerte vertegenwoordiging provincie [PRDF-11009775]

Kun jij vast de 2 aan ons gestelde vragen beantwoorden?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 8:58
Aan: 
Onderwerp: RE: Verzoek uitbrengen offerte vertegenwoordiging provincie [PRDF-11009775]

Kunnen jullie dinsdag?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 8:39
Aan: 
Onderwerp: RE: Verzoek uitbrengen offerte vertegenwoordiging provincie [PRDF-11009775]

Goedemorgen ,

Ik ben vandaag toch in Den Haag en kan dus bij een eventueel overleg aanwezig zijn.
Onze directie N&B heeft maandag a.s. het jaarlijks uitje. Ik zit in de organisatie en  heeft ook een rol,
maar als het moet dan kan een van ons bij een overleg zijn.

Groet 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Haije, mr. R. (Rudolf)
Verzonden: donderdag 13 september 2018 17:10
Aan: 'Egmond, Marjolijn van'; 'Langbroek, Jeroen'; Helmens, drs. A.A. (Annegien)
CC: Daniël Tuitert; Anita Wolf; Gerritsen, mr. S.F. (Sjoukje); Zijl-Itz, ing. E.W.A. (Emilie); Heiden, L.J. van
der (Lejo); Brans, Edward
Onderwerp: RE: Verzoek uitbrengen offerte vertegenwoordiging provincie [PRDF-11009775]

We moeten het een beetje praktisch houden. De vragen die Jeroen stelt betreffen het beleid, dus NenB.
Specifieke vragen over de Wet dieren zijn niet mijn domein, maar die van een andere jurist en beleidsdirectie
DAD. En ik denk niet dat het doelmatig is voor een startbijeenkomst daarom maar met zijn vieren vanuit LNV
te komen. Ik neem aan dat we het daar ook niet meteen over de Wet dieren en runderen gaan hebben. Beheer
van grote grazers Ovp is primair een zaak van SBB en provincies, en dat geldt dus ook voor ondersteuning in
juridische procedures. Graag gerichte vragen dus voor zover de bijstand echt van ons moet komen.
Gr. Rudolf

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Egmond, Marjolijn van [mailto:M.Egmond@staatsbosbeheer.nl]
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Van:
Aan: " "; 
Cc: " "
Onderwerp: RE: Transport  vanuit Polen naar Lelystad
Datum: maandag 13 juli 2020 09:32:12
Bijlagen: image001.png

Hallo ,
Alles goed met jou? Hier gaat alles prima.
Wat betreft jouw vraag. In de transportverordening zijn geen maximum transporttijden voor
herten vastgelegd; alleen voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen,
schapen, geiten en varkens. De vervoerder moet verder wel een vergunning, een certificaat van
goedkeuring (gebruikte vervoermiddel) en een getuigschrift van vakbekwaamheid (chauffeur)
hebben. Ook een journaal hoeft niet gebruikt te worden tijdens de reis. Tussentijds uitladen is
voor dit transport dan ook niet nodig. Wel moet er rekening gehouden worden met eventueel
vereiste speciale verzorging. Wat dit is, wordt niet nader omschreven. Maar jullie kunnen zelf
waarschijnlijk het beste bedenken, hoe je dit dier met zo min mogelijk aantasting van het
dierenwelzijn kunt verplaatsen.
Over het gebruik van kalmerende middelen wordt het volgende vermeld: “aan te vervoeren
dieren mogen alleen kalmerende middelen worden verstrekt als dat voor het welzijn van de
dieren strikt noodzakelijk is; deze middelen mogen alleen worden gebruikt onder toezicht van
een dierenarts.”
Verder staat in de transportverordening m.b.t. drenken en voederen, dat ze tenminste om de
24 uur gevoerd en tenminste om de 12 uur gedrenkt moeten worden.
Ik hoop dat je hier voldoende aan hebt?
Met vriendelijke groet,

………………………………………………………………………………………………………………
Directie Keuren | Divisie Veterinair en Import
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 DA | Utrecht
………………………………………………………………………………………………………………
T: (088) 

@nvwa.nl
www.nvwa.nl

Van:  > 
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 14:40
Aan: @minlnv.nl>; 
< @nvwa.nl>
CC: ' @flevolandschap.nl>
Onderwerp: Transport  vanuit Polen naar Lelystad
Geachte dames, collegae,
Hopelijk treft deze mail jullie in goede gezondheid.
Vorig jaar rond deze tijd waren we druk met het voorbereiden van het transport van de
Konikpaarden naar Wit-Rusland. Een uniek en uiteindelijk zeer geslaagd project.
De koniks gedijen goed in Belarus en leveren daar een substantiële bijdrage aan een uniek eco
systeem.

 hebben we een kleine kudde , een rode lijst
diersoort. Al jaren getroosten de beheerders, het management van het Park en ondergetekende
zich de nodige moeite om deze kleine populatie vitaal te houden, en zo een bijdrage te leveren
aan het in standhouden van de soort.
Omwille van het zo veel mogelijk voorkomen van inteelt, zijn we al geruime tijd op zoek naar een
nieuw mannelijk hert voor de broodnodige bloedverversing. Deze leek gevonden in Duitsland,
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echter, vóór dat het transport geregeld was, overleed dit dier.
Na lang zoeken hebben we nu een hert in Polen gevonden. De afstand is zo’n 850 km. En, net als
met de koniks, onderweg uitladen en dan na een rust weer inladen is geen reële optie.
Nu lopen we tegen de volgende vragen aan: Wat is toegestaan vwb de lengte van het transport
van deze rode lijst soort? Waar en bij wie kan ik correcte informatie hieromtrent inwinnen?
Jullie medewerking in deze wordt bijzonder gewaardeerd!
Met vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: FW: Q&A"s over grazers in Oostvaardersplassen en over proef met kadavers in Oostvaardersplassen
Datum: dinsdag 21 februari 2017 10:06:54

Beste ,
Op verzoek van  heb ik gekeken naar de vragen die je had.
Voor een deel liggen die op het terrein van DAD (en mijn suggestie is ze daar voor te leggen)
en daar waar het de OVP betreft is het zo, dat EZ de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn
OVP in december 2016 heeft overgedragen aan de provincie Flevoland. (zie de link in jouw
vragen en mijn aanvullingen daarbij)
Ik heb in rood aangegeven wat er in de betreffende overeenkomst is opgenomen over het
beheer i.r.t. dierenwelzijn en verantwoordelijkheden.
Ik stel voor, dat je je vragen over de OVP dan ook nog een keer voorlegt aan de
gebiedsmanager OVP van Staatsbosbeheer . Zij heeft waarschijnlijk nog wel
aanvullingen op mijn opmerkingen.
Bijgaand de gegevens van : Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06-  | @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
Met vriendelijke groet,

Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Tel. 06 
NB> Onderaan bij de antwoorden bij 1) en 2) stonden al enkele passages in rood aangegeven.
Van:  
Verzonden: maandag 20 februari 2017 11:08
Aan: 
Onderwerp: FW: Q&A's over grazers in Oostvaardersplassen en over proef met kadavers in
Oostvaardersplassen
Hallo ,
Wil jij deze vragen van NVWA beantwoorden?
Met vriendelijke groeten,

Clusterleider Soorten
Directie Natuur & Biodiversiteit
Tel. 070-  / 06 
Werktijden: ma t/m do van 8.30 – 18.00 uur
Van:  
Verzonden: maandag 20 februari 2017 10:59
Aan: 
CC: 

Onderwerp: FW: Q&A's over grazers in Oostvaardersplassen en over proef met kadavers in
Oostvaardersplassen
Beste EZ collegae,
Vanuit KCC-NVWA is verzoek gekomen tbv update Q&A’s mbt Oostvaardersplassen.
Naar ik van  begrepen heb zijn deze Q en A’s vorig jaar na afstemming met
EZ/ , opgesteld.
Graag wil ik deze bij jullie verifiëren.
Daarnaast is er in december n.a.v. een twitterbericht/vraag over een proef met zogeheten
onmachtelijke kadavers een antwoord opgesteld, waarover KCC ook tot Q en A wil opmaken. 
Graag ook jullie evt. aanvullingen mbt deze informatie.
Beleidsverantwoordelijkheid voor het natuurgebied ligt bij de Provincie Flevoland lees ik in
stukken. Ja, in december 2017 werd een overdrachtsdocument getekend door de
staatssecretaris van EZ en Commissaris van de Koning.
Dat betreft het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. Zie bijgevoegde link:
Oostvaardersplassen | Tweede Kamer der Staten-Generaal
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer
Voor dierenwelzijn blijft EZ eindverantwoordelijk en is Wet dieren leidend?! Ik heb twee
artikelen uit de overeenkomst tussen EZ en de provincie Fleovland gekopieerd:
1.Het College is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers in het gebied
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Oostvaardersplassen.
2.Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.
Voorts is het juridisch kader bindend:
Zie onderstaande uit de overeenkomst overgenomen tekst.

· Vanaf 1983 zijn de grote grazers heckrund, konikpaard en edelhert geïntroduceerd in het
natuurgebied Oostvaardersplassen in de provincie Flevoland om op een natuurlijke
manier te zorgen voor kort grasland voor foeragerende ganzen.

· 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.

· De dieren vallen daarnaast onder de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet
(met ingang van 1 januari 2017: artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) en van
het ook op in het wild 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 (met
ingang van 1 januari 2017: artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming) van toepassing
zijn.

· 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.

· 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).

· De instandhoudingsdoelstellingen voor deze speciale beschermingszone vormen het
uitgangspunt voor het op 14 oktober 2015 door de Staatssecretaris, na instemming van
het College, vastgestelde Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen.

· 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.

· De Staatssecretaris is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het Natura-2000
beheerplan. Met ingang van 1 januari 2017 is het College op grond van artikel 2.3 van
de Wet natuurbescherming het bevoegde gezag voor het vaststellen en wijzigen van het
Natura 2000-beheerplan.

· Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan en
zorgt met de op grond van het Bestuursakkoord natuur4 en het Natuurpact5 beschikbare
middelen voor de financiering van het natuurbeheer binnen het natuurnetwerk
Nederland conform de kaders en uitgangspunten van het subsidiestelsel voor natuur en
landschap.

Toezicht op de algemene zorgplicht voor dieren (gehouden én wilde dieren) die hierin is
opgenomen valt onder verantwoordelijkheid EZ? Zie bovenstaand.
Is Staatsbosbeheer in deze echter eerste aanspreekpunt voor vragen? Klopt genoemde
telefoonnummer nog? Ja, als beheerder van het gebied. Telefoonnummer is ongewijzigd.

Groet, 
Proef met kadavers 
In drie grote natuurgebieden komt er een 2-jarige proef waarbij een klein aantal kadavers van
grote grazers mogen blijven liggen als ze op een plek liggen waar moeilijk bij te komen is
(onmachtelijke kadavers). Deze kadavers worden dan niet bij Rendac Son B.V. gemeld. Rendac
Son B.V. heeft dus geen verplichting de kadavers op te halen en te verwerken. Het betreft de
natuurgebieden Kennemer, Goeree en Hellegat. Tijdens deze proef worden gegevens verzameld
voor onderzoek naar natuurbehoud door de stichting ARK. Het onderzoeken van het
maatschappelijk draagvlak is ook een onderdeel van de proef. Hierbij denkt de stichting
bijvoorbeeld aan excursies naar het kadaver. Aangezien dit een nogal gevoelige kwestie is, heeft
intensief overleg plaatsgevonden met betrokken organisaties en heeft het plan zelfs de politieke
agenda gehaald. De Staatssecretaris is akkoord en had als eis dat er wel een
publiekswaarschuwing komt. De NVWA is belast met het toezicht op de uitvoering van het
bepaalde in de toestemming.

En o.a. dit staat op de site van Ark: https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-
processen/dood-doet-leven

En de publiekswaarschuwing van SBB: http://bit.ly/2gofQRq
Q en A’s
1)
Hitte dierenverzorging: Schaduwplekken voor dieren in Oostvaardersplassen? (Hoge
temperatuur, warmte, vee, grote grazers, drinkwater, hittestress)
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De NVWA kan ten aanzien van aspecten als drinkwater, hittestress en dergelijke niet
handhavend optreden in de Oostvaardersplassen, omdat de verplichtingen hieromtrent,
voortvloeiend uit het Besluit houders van dieren, gelden voor gehouden dieren
(landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren) en niet voor dieren die in het wild leven, zoals in de
Oostvaardersplassen het geval is.
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer is eigenaar? Ja van de Oostvaardersplassen en heeft daarom als beheerder de
verantwoordelijkheid voor het zorgen van voldoende beschutting voor de grote grazers. U kunt
eventuele vragen hierover stellen bij Staatsbosbeheer via het algemene nummer van
Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen: Staatsbosbeheer heeft het internationale
wetenschappelijke advies (ICMO2) nader uitgewerkt in een Managementplan
Oostvaardersplassengebied 2011-2015 en een Managementplan
Oostvaardersplassengebied 2016, en voert het beheer van de grote grazers uit conform
deze Managementplannen, waaronder ook beschutting valt.

· Telefoon: 0320- , in het keuzemenu kiest u voor boswachters en toetst u een in.
Dit telefoonnummer is ook te gebruiken bij vragen over de aanwezigheid van voldoende voer,
en over de wijze waarop de afvoer van kadavers is geregeld.

2)
Koudestress dierenverzorging: Moet er bij kou beschutting worden geboden aan dieren in de
Oostvaardersplassen? (lage temperaturen, grote grazers)

De NVWA kan ten aanzien van dit aspect niet handhavend optreden in de Oostvaardersplassen,
omdat de verplichtingen omtrent beschutting, voortvloeiend uit het Besluit houders van dieren,
gelden voor gehouden dieren (landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren) en niet voor dieren die
in het wild leven, zoals in de Oostvaardersplassen het geval is.
In natuurbeheergebieden wordt vaak veelal gebruik gemaakt van robuuste runderrassen
(bijvoorbeeld Schotse Hooglanders, Lakenvelders, Galloways, Herefords etc.) die beter bestand
zijn tegen de kou dan de doorsnee melk- en vleesveerassen.
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Lelystad, 10 april 2018 

 

 

 

 

Hoogedelgestrenge heer , 

 

 

 

 

Mede op advies van prof.em natuurbeheer  richten wij ons 

tot u met het volgende voorstel tot oplossing van de problemathiek rondom 

de grote grazers op de Oostvaardersplassen in Flevoland. 

 

 

Het is ons, Stichting Paard in Nood Spanje opgevallen dat de kuddes 

Konikpaardjes in de Oostvaardersplassen op een voor hun hoeven en gestel 

ongezonde grond staan. Door overbegrazing is bovendien hun voedselinname 

eenzijdig en, al langere tijd, ernstig te kort. Om zowel de natuur van de 

Oostvaardersplassen als de paarden weer gezond te krijgen, zou een 

herplaatsing van de grote grazers, in geval van Paard In Nood Spanje met 

name de Koniks, noodzakelijk zijn. 

Er is momenteel sprake van een noodsituatie, waarbij in versneld tempo 

afschot van de grote grazers plaatsvindt. Dit zal echter niet tot een 

permanente oplossing van de problemen van het gebied leiden, er zal 

binnen enkele jaren zich weer een zelfde situatie voordoen, met alle 

gevolgen van dierenmishandeling en onrust onder de bevolking van dien. 

Ook een uitbreiding van het gebied lijkt niet op korte tijd 

realiseerbaar, bovendien zijn de kosten daarvan enkele honderden 

miljoenen euro, niet haalbaar. 

De diverse betrokken ecologen die het project Oostvaarderplassen destijds 

hebben geholpen op te starten, hebben inmiddels verklaard dat het project 

helaas mislukt is en dat de vlaktes geen enkele natuurwaarde meer hebben. 

Zelfs de zeldzame vogels, waar het allemaal om begonnen was, zijn er niet 

meer. 

 

Stichting Paard in Nood Spanje hoeft deze zaken niet in detail aan u uit 

te leggen, wij noemen ze slechts om aan te geven dat de ernst van de 

situatie zodanig is, dat gevraagd wordt om een oplossing die de wortel 

van het probleem aanpakt en niet slechts de symptomen bestrijdt. 

Daarom stellen wij u het volgende voor: 

 

 

 

 

1.Stichting Paard in Nood Spanje zal in elk geval 400, zo niet meer, 

Konikpaarden overnemen van Oostvaarderplassen. 

( www.paardinnoodspanje.nl ) 

Stichting paard in nood Spanje is een Nederlandse stichting die in Spanje 

( Almadén de la Plata ) paarden en ponies die zijn afgedankt, mishandeld 

of waar beslag op is gelegd, opvangt en verzorgt. Hun ervaring op het 

gebied van paarden is gelijk aan die van bijvoorbeeld Brookes hospital. 

Oprichter  was afgelopen week in de Oostvaardersplassen om 

de konikpaarden in hun omgeving te kunnen beoordelen.   
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2.De paardjes zullen na gechipt, getest en voorzien te zijn van een 

paspoort, verhuizen naar een natuurreservaat in Spanje dat onder beheer 

staat van Stichting Paard in Nood Spanje. 

Dit alles onder begeleiding van een team dierenartsen en de KNVW. 

 

 

 

3.De paardjes zullen vervoerd worden door een vervoersbedrijf dat bekend 

is met het vervoeren van wilde paarden en waarmee de Stichting Paard in 

Nood Spanje jarenlange ervaring heeft, De BSS paarden transport. 

(www.paardentransporten.nl) 

 

 

 

4.De paarden zullen worden gecastreerd zodat het probleem van 

overbevolking zich niet naar Spanje verplaatst. Hun aantallen zullen dus 

voortaan onder beheer staan. 

 

 

 

5.De paardjes zullen in de winter worden bijgevoerd. Van domesticatie, 

zoals temmen of dergelijke, zal echter geen sprake zijn. De paardjes 

verblijven in het Spaanse natuurreservaat qua sociale levenswijze zoals 

zij gewend waren in de Oostvaardersplassen: in een semi wilde staat. 

 

 

 

6.Uiteraard is het zaak om een zorgvuldige selectie te maken van de 

Konikspaardjes die realistisch gezien in staat zijn om de reis goed door 

te maken en dit nieuwe leven aan te kunnen. 

Mede daarom verzoekt Stichting Paard in Nood Spanje om de medewerking en 

goede samenwerking met Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland. 

 

 

7.Deze samenwerking zal er mede toe bijdragen dat de onrust onder de 

bevolking en actievoerders, afneemt. De paarden krijgen per slot een 

beter leven dan zij nu hebben, en ook de naam van SBB hoeft niet verder 

beschadigd te worden, integendeel.  

 

Mede door de stijgende spanningen tussen actievoerders en SBB, is het 

zaak om dit plan niet te laten liggen tot begin juli, zoals aangekondigt 

werd tijdens de hoorzitting van 4 april jl in het Provinciehuis Flevoland 

in Lelystad. Als men akkoord is zal het uitstellen van het in werking 

zetten van dit plan onnodig tot onrust en stress leiden, bij zowel de 

bevolking als bij de medewerkers van SBB en de provincie. 

Naast het stoppen van de gevolgen van het huidige beleid bij de dieren, 

is het herstel van de goede naam van SBB een kwestie die niet langer 

uitgesteld dient te worden. 

 

Het plan van de Stichting Paard in Nood Spanje stelt alle partijen in 

staat om tot een bevredigende afronding te komen, waarbij de winst voor 

de Oostvaardersplassen als van oudsher vogel-natuurgebied, gewaarborgd 

is.   

 

 

 

8.In het kader van deze nieuwe toekomst is het voor de paarden van groot 

belang om in een zo goed mogelijke conditie te komen voor de reis, mede 



door bijvoeding. Stichting Paard in Nood Spanje rekent hierbij op de 

samenwerking met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. 

 

 

 

 

9.Dit plan werd positief ontvangen door de betrokken dierenartsen en 

deskundigen. De funding voor het vervoer en herplaatsing van de 

Konikpaardjes is grotendeels rond. De provincie Andalusie heeft 

aangegeven dat zij toestemming geven voor de komst van de dieren.   

Het is van groot belang om het afschot van de Konikspaardjes per direct 

te stoppen, zodat er op korte termijn tot een juiste telling en 

beschouwing kan worden overgegaan. 

Alle bloedtests, mestonderzoek en dergelijke kunnen dan ook gedaan 

worden. Dit gaat niet wanneer men ondertussen nog steeds dieren afschiet. 

 

 

 

 

 

10. Om eventueel tot een evacuatie van de grote grazers te komen, zullen 

ook voor de Heckrunderen en de edelherten maatregelen moeten worden 

genomen. Aangezien Stichting Paard in Nood Spanje zich niet kan en mag 

bezig houden met transport e.d. van deze dieren, kunnen wij slechts een 

adviserende rol spelen hierbij. 

De mogelijkheden voor de edelherten om naar natuurgebieden in Duitsland 

te verhuizen en voor de Heckrunderen om binnen Nederland ontheffing voor 

vervoer te krijgen, zijn ons bekend en wij zullen graag deze kennis met 

de provincie Flevoland en de betrokken instanties delen. 

 

 

 

 

hoogachtend, 

 

 

 

Stichting Paard in Nood Spanje 

 

Names belanghebbenden is  formeel als woordvoerder 

aangetreden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

@gmail.com 
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www.paardinnoodspanje.nl  

 

Vestigingsadres Nederland: 
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Van:
Aan:
Onderwerp: paarden Spanje
Datum: donderdag 12 april 2018 11:09:48
Bijlagen: Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere lidstaten.docx

Natuurterreinen Bijlage IV behorende bij artikel 38r regeling identificatie en registratie dieren per 16
februari 2018.doc

Van:  
Verzonden: donderdag 12 april 2018 11:04
Aan: ' '
Onderwerp: RE: Ik deel 6709.pdf met u
Mevrouw ,
voor
Het vervoer moet aan de eisen van de transportverordening voor paarden voldoen:
Alleen voor paarden uit aangewezen natuurgebieden geldt een uitzondering.
deel met regels voor wilde paarden uit natuurgebieden zie bijlage 1. (Let erop: reisduur
maximaal 24 uur), langere reizen zijn niet mogelijk.
Bijlage 2 geeft lijst met natuurgebieden die als zodanig zijn erkend.

Van:  [ @msn.com] 
Verzonden: woensdag 11 april 2018 17:37
Aan: 
Onderwerp: Ik deel 6709.pdf met u
Gedeeld vanaf Word voor Android

Ik hoop dat het zo lukt.
In ieder geval hartelijk dank voor uw hulp.
Groet 
https://office.com/getword

Outlook voor Android downloaden
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Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere lidstaten, EER landen en Zwitserland



Wilde eenhoevigen die in een aangewezen natuurgebied leven kunnen tot moment van verwijdering uit het gebied of tot zij gedomesticeerd worden ontheffing krijgen van de identificatieverplichting. 

Bij export moeten alle wilde eenhoevigen dus wel voorzien zijn van paspoort en, indien geïdentificeerd na 1 juli 2009, van een chip (voor die tijd was een schets afdoende). Het paspoort zal een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtigen 

zijn (geen stamboek of FEI voor deze dieren). In het paspoort hoeft echter niet aangetekend te worden dat de dieren niet meer bestemd zijn voor humane consumptie! Op pagina 1 van het paspoort moet dan wel expliciet “natuurterrein” vermeld zijn. Het exportcertificaat zal een gezondheidscertificaat volgens bijlage III van 

Richtlijn 2009/156/EG (het Traces-document) betreffen. 

NB: Indien op pagina 1 van het paspoort bij eenhoevigen die van een natuurterrein afkomstig zijn niet expliciet “natuurterrein” vermeld staat, dan vallen deze dieren onder de eisen die in de transportverordening vermeld staan voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen. 

Voor het transport van wilde eenhoevigen (komende uit een dierentuin of met vermelding “natuurterrein” in hun paspoort) zal men in de regel met commercieel vervoer te maken hebben (uitzondering door Brussel bepaald: circussen). 

Dit betekent concreet: 

 vergunning vervoerder (type 1 of 2 , afhankelijk van de duur van het transport) bij transport > 65 km; 

 bij lang transport een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel voor de betreffende diersoort; echter géén extra eisen aan het vervoermiddel m.b.t. een navigatiesysteem, temperatuursensoren met -registratie en alarm, een ventilatiesysteem, of een watervoorzieningsysteem; dit zijn namelijk uitsluitend vereisten voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen; 

 getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport, is niet verplicht. Dit is namelijk uitsluitend een vereiste voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen. Wel moet aangetoond kunnen worden dat de chauffeur of verzorger voldoende opleiding heeft gehad om met de dieren om te gaan; 

 géén journaal, dit is namelijk uitsluitend vereist voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (met daarbij zijn uitzonderingen voor geregistreerde eenhoevigen); 

 er moeten schriftelijke instructies zijn omtrent voeren en drenken en rekening houdend met eventuele vereiste speciale verzorging in samenhang met de lengte van het transport (zie ook een routenetuitdraai betreffende de lengte van het transport en eventuele bootreserveringen); als voeren en drenken niet goed mogelijk is de maximale reistijd 8 uur!

er moeten documenten aanwezig zijn met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of gevaarlijke dieren gaat. 

 Maximale reistijd van 24 uur. Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de dieren veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur ! 

 niet afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan 4 dieren vervoerd worden. 

 hengsten die samen opgegroeid zijn mogen bij elkaar. 

 Er mag nooit meer dan 1 laag geladen worden 




Natuurterreinen Bijlage IV behorende bij artikel 38r regeling identificatie en registratie dieren

Datum: 16 februari 2018

		Diezenmonding

		Engelsedijk, Den Bosch



		De Horst

		Voortstraat 18

6051 JB Maasbracht



		Beuningse uiterwaarden

		Dijk, Beuningen



		Weurtse buitenlanden

		Dijk, Weurt



		Leeuwense Waard

		Waalbandijk, Boven-Leeuwen



		Oude Waal/ Stadswaard

		Oude Waal

Vlietberg 1


6576 JB Ooij



		Groenlanden/Bisonbaai



		Langstraat 10

6576 JP Ooij



		Millingerwaard

		Waaiboerhoeveweg 5 

Millingen



		Klompenwaard

		Waaldijk 1

6686 MV Doornenburg



		Loowaard

		Loowaard 1

6924 SG Loo



		Vijfhoek

		Overdiemerweg 41

1111 PP Diemen



		Loevestein

		Loevestein 1

5307 TG Pederoijen



		Geuzenbos Amsterdam uiterwaarden

		Wethouder van Essenweg

Amsterdam



		Landtong Rozenburg

		Noordzeeweg 0

3181 ML Rozenburg



		Erlecomse waard

		Duffeltdijk 18

6578 JH Leuth



		De Staart

		Zalmpad 11, 3261 MD Oud-Beijerland



		Kroondomein

		’t Hof 33, 3888 MH Uddel



		Lobberdense Waard

		Rijndijk, 6911 Pannerden



		Oranjezon

		Koniningin Emmaweg 22, 4354 KE Vrouwenpolder



		Slikken van de Heen

		Campweg, 4675 PW Sint Philipsland



		Grafelijkheidsduinen

		Grafelijkheidsweg 0, 1783 AT Den Helder



		Lentevreugd

		Duinweg 81, 2204 AT Noordwijk



		Nationaal Park Zuid-Kennemerland

		Duin en Kruidbergerweg 661, 2071 LE Santpoort



		Sint Aagtendijk 

		Sint Aagtendijk langs “De Buitenlanden” in Beverwijk



		Binnen Liede 

		Oever van de Binnenliede in Haarlem



		Batterij en Spaarnwouderveen


 

		Ten noorden van Zwanenburg en ten westen van Halfweg,  aan de westzijde van de splitsing van de Spaarndammerdijk en de Batterijweg in Halfweg



		Het Ooievaarslandje 

		Fazantenlaan in Heemstede



		Ryptsjerksterpolder

		Westerdijk 19, Ryptsjerk



		Sippen-finnen

		Nabij kruising Ottemaweg/Koekoekspaed tussen Raedtsjerk en Hurdegaryp



		Bouwepet

		Halligenweg 23, Munein



		Delleboersterheide

		Aan de Oosterwoldseweg 195



		Heide van Allardseach en Bakkensterduinen

		Jarig van de Wielenwei 2, 9243 SH Bakkeveen



		Amerongse bovenpolder

		Noordoever Nederrijn onder Amerongen



		Blauwe Kamer

		Noordoever Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen



		Palmerswaard

		Noordoever Nederrijn ten westen van Rhenen



		Plantage Willem 3

		Noordoever Nederrijn ten oosten van Elst (Utrecht)



		Ballastplaat

		Strandweg te Lauwersoog



		Pampusplaat/Schildhoek

		Strandweg te Zoutkamp



		Boerenpad

		Strandweg te Zoutkamp



		Zoutkamperplaat

		De Hooge Zuidwal te Zoutkamp



		Kollumerwaard

		Kwelderweg te Warfstermolen



		Zomerhuisplaat

		De Rijsdammen te Kollumerpomp



		Ezumakeeg

		Ezumakeeg te Anjum



		Bochtjesplaat

		Bochtjesplaat te Oostmahorn



		Hoek v/d Bant

		Mr Gerbrandyweg te Anjum



		Meinerswijk

		Meginhardweg te Arnhem 



		Meggelveld

		Panheeldersteeg in Thorn



		Koningssteen

		Waterstraat in Thorn



		Koeweide Spije/landtong

		Waage Naak in Wessem



		Bunkerhaven

		Bunkerhaven in Maasbracht



		Visplas/Huyskensplas

		Brandt in Stevensweert



		Molenplas

		Weg langs de Grinderkens in Stevensweert



		Perceel a/h Juliakanaal

		Verlengde oude Maasweg in Stevensweert



		Molensteenseplas

		In’t Broek in Stevenseert



		Dilkensplas/Teggerseplas

		Moeder Magdalenastraat in Ohé en Laak



		Schroevendaalseplas

		Daalderweg/Contelmostraat in Ohé en Laak



		Oude Maas

		Aasterbergerweg in Aasterberg



		Vissersweerd

		Ruitersdijk in Vissersweerd



		Elba Grevenbicht

		Batstraat in Grevenbicht



		Koeweide Grevenbicht

		Dijk in Grevenbicht



		Nattenhoven

		Bergerstraat in Nattenhoven



		Meers

		Koegrienddijkweg/Middelveldjensvoetpad in Meers



		Horsterwold Stille Kern

		Groenewoudseweg 7


3896 LS ZEEWOLDE



		Lippenhuisterheide

		v. Harinxmaweg 1


9244 CJ Beetsterzwaag



		Zwaagstergaarden

		v. Harinxmaweg 1


9244 CJ Beetsterzwaag



		Duingebied Dunea

		Meijendelseweg 34


2243 GN Wassenaar



		Duingebied Dunea 

		Haagweg 80


2681 PD Monster



		De Rug

		Maaseikerweg 42


6116 AG Roosteren



		Wimmenummerduinen

		Herenweg 67


1861 PM Bergen



		Isabelle Greend

		Merumerbroekweg 5


6094 CW  Herten



		Weerterbos

		Grashutdijk 1


6031 LD  Nederweert





Aangewezen maar nog niet gepubliceerde natuurterreinen

		Slikken van Flakkee

		Nabij Bouwdijk (25)


3248 LA  Melissant



		Goudplaat (Noord-Beverland)

		Goudplaatweg


Kamperland



		Hellegatsplaten

		Bosweg (bij8)


3257 KL  Ooltgensplaat



		Brongebied Aalsbeek

		Aan de Loerdijk


Belfeld



		Ecozone De Klomp

		Binnenweg 4


6745 XC  De Klomp



		Noordhollands Duinreservaat

		Duingebied tussen Egmond aan Zee (zuidgrens) en Bergen aan Zee (noordgrens)



		Vroongronden

		Vroonweg 


4328 ET  Burgh-Haamstede



		Voorpolder

		Biesterveldwegje 


4328 ES  Burgh-Haamstede
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Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere 
lidstaten, EER landen en Zwitserland 
 
Wilde eenhoevigen die in een aangewezen natuurgebied leven kunnen tot moment van verwijdering 
uit het gebied of tot zij gedomesticeerd worden ontheffing krijgen van de identificatieverplichting.  
Bij export moeten alle wilde eenhoevigen dus wel voorzien zijn van paspoort en, indien geïdentificeerd 
na 1 juli 2009, van een chip (voor die tijd was een schets afdoende). Het paspoort zal een paspoort 
voor fok- en gebruikspaardachtigen  
zijn (geen stamboek of FEI voor deze dieren). In het paspoort hoeft echter niet aangetekend te 
worden dat de dieren niet meer bestemd zijn voor humane consumptie! Op pagina 1 van het paspoort 
moet dan wel expliciet “natuurterrein” vermeld zijn. Het exportcertificaat zal een 
gezondheidscertificaat volgens bijlage III van  
Richtlijn 2009/156/EG (het Traces-document) betreffen.  
NB: Indien op pagina 1 van het paspoort bij eenhoevigen die van een natuurterrein afkomstig zijn 
niet expliciet “natuurterrein” vermeld staat, dan vallen deze dieren onder de eisen die in de 
transportverordening vermeld staan voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen.  
Voor het transport van wilde eenhoevigen (komende uit een dierentuin of met vermelding 
“natuurterrein” in hun paspoort) zal men in de regel met commercieel vervoer te maken hebben 
(uitzondering door Brussel bepaald: circussen).  
Dit betekent concreet:  
 vergunning vervoerder (type 1 of 2 , afhankelijk van de duur van het transport) bij 
transport > 65 km;  

 bij lang transport een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel voor de 
betreffende diersoort; echter géén extra eisen aan het vervoermiddel m.b.t. een 
navigatiesysteem, temperatuursensoren met -registratie en alarm, een ventilatiesysteem, 
of een watervoorzieningsysteem; dit zijn namelijk uitsluitend vereisten voor als 
landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen;  

 getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport, 
is niet verplicht. Dit is namelijk uitsluitend een vereiste voor als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevigen. Wel moet aangetoond kunnen worden dat de chauffeur of verzorger 
voldoende opleiding heeft gehad om met de dieren om te gaan;  

 géén journaal, dit is namelijk uitsluitend vereist voor als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevigen (met daarbij zijn uitzonderingen voor geregistreerde eenhoevigen);  

 er moeten schriftelijke instructies zijn omtrent voeren en drenken en rekening houdend 
met eventuele vereiste speciale verzorging in samenhang met de lengte van het transport 
(zie ook een routenetuitdraai betreffende de lengte van het transport en eventuele 
bootreserveringen); als voeren en drenken niet goed mogelijk is de maximale reistijd 8 uur! 
• er moeten documenten aanwezig zijn met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of 
gevaarlijke dieren gaat.  

 Maximale reistijd van 24 uur. Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de 
dieren veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur !  

 niet afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan 4 dieren vervoerd 
worden.  

 hengsten die samen opgegroeid zijn mogen bij elkaar.  

 Er mag nooit meer dan 1 laag geladen worden  
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Natuurterreinen Bijlage IV behorende bij artikel 38r regeling identificatie en registratie 
dieren 
 
Datum: 16 februari 2018 
 
Diezenmonding Engelsedijk, Den Bosch 
De Horst Voortstraat 18 

6051 JB Maasbracht 
Beuningse uiterwaarden Dijk, Beuningen 
Weurtse buitenlanden Dijk, Weurt 
Leeuwense Waard Waalbandijk, Boven-Leeuwen 
Oude Waal/ Stadswaard Oude Waal 

Vlietberg 1 
6576 JB Ooij 

Groenlanden/Bisonbaai 
 

Langstraat 10 
6576 JP Ooij 

Millingerwaard Waaiboerhoeveweg 5  
Millingen 

Klompenwaard Waaldijk 1 
6686 MV Doornenburg 

Loowaard Loowaard 1 
6924 SG Loo 

Vijfhoek Overdiemerweg 41 
1111 PP Diemen 

Loevestein Loevestein 1 
5307 TG Pederoijen 

Geuzenbos Amsterdam uiterwaarden Wethouder van Essenweg 
Amsterdam 

Landtong Rozenburg Noordzeeweg 0 
3181 ML Rozenburg 

Erlecomse waard Duffeltdijk 18 
6578 JH Leuth 

De Staart Zalmpad 11, 3261 MD Oud-Beijerland 
Kroondomein ’t Hof 33, 3888 MH Uddel 
Lobberdense Waard Rijndijk, 6911 Pannerden 
Oranjezon Koniningin Emmaweg 22, 4354 KE 

Vrouwenpolder 
Slikken van de Heen Campweg, 4675 PW Sint Philipsland 
Grafelijkheidsduinen Grafelijkheidsweg 0, 1783 AT Den Helder 
Lentevreugd Duinweg 81, 2204 AT Noordwijk 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland Duin en Kruidbergerweg 661, 2071 LE 

Santpoort 
Sint Aagtendijk  Sint Aagtendijk langs “De Buitenlanden” 

in Beverwijk 
Binnen Liede  Oever van de Binnenliede in Haarlem 
Batterij en Spaarnwouderveen 
  

Ten noorden van Zwanenburg en ten 
westen van Halfweg,  aan de westzijde 
van de splitsing van de 
Spaarndammerdijk en de Batterijweg in 
Halfweg 
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Het Ooievaarslandje  Fazantenlaan in Heemstede 
Ryptsjerksterpolder Westerdijk 19, Ryptsjerk 
Sippen-finnen Nabij kruising Ottemaweg/Koekoekspaed 

tussen Raedtsjerk en Hurdegaryp 
Bouwepet Halligenweg 23, Munein 
Delleboersterheide Aan de Oosterwoldseweg 195 
Heide van Allardseach en Bakkensterduinen Jarig van de Wielenwei 2, 9243 SH Bakkeveen 
Amerongse bovenpolder Noordoever Nederrijn onder Amerongen 
Blauwe Kamer Noordoever Nederrijn tussen Wageningen en 

Rhenen 
Palmerswaard Noordoever Nederrijn ten westen van Rhenen 
Plantage Willem 3 Noordoever Nederrijn ten oosten van Elst 

(Utrecht) 
Ballastplaat Strandweg te Lauwersoog 
Pampusplaat/Schildhoek Strandweg te Zoutkamp 
Boerenpad Strandweg te Zoutkamp 
Zoutkamperplaat De Hooge Zuidwal te Zoutkamp 
Kollumerwaard Kwelderweg te Warfstermolen 
Zomerhuisplaat De Rijsdammen te Kollumerpomp 
Ezumakeeg Ezumakeeg te Anjum 
Bochtjesplaat Bochtjesplaat te Oostmahorn 
Hoek v/d Bant Mr Gerbrandyweg te Anjum 
Meinerswijk Meginhardweg te Arnhem  
Meggelveld Panheeldersteeg in Thorn 
Koningssteen Waterstraat in Thorn 
Koeweide Spije/landtong Waage Naak in Wessem 
Bunkerhaven Bunkerhaven in Maasbracht 
Visplas/Huyskensplas Brandt in Stevensweert 
Molenplas Weg langs de Grinderkens in Stevensweert 
Perceel a/h Juliakanaal Verlengde oude Maasweg in Stevensweert 
Molensteenseplas In’t Broek in Stevenseert 
Dilkensplas/Teggerseplas Moeder Magdalenastraat in Ohé en Laak 
Schroevendaalseplas Daalderweg/Contelmostraat in Ohé en Laak 
Oude Maas Aasterbergerweg in Aasterberg 
Vissersweerd Ruitersdijk in Vissersweerd 
Elba Grevenbicht Batstraat in Grevenbicht 
Koeweide Grevenbicht Dijk in Grevenbicht 
Nattenhoven Bergerstraat in Nattenhoven 
Meers Koegrienddijkweg/Middelveldjensvoetpad in 

Meers 
Horsterwold Stille Kern Groenewoudseweg 7 

3896 LS ZEEWOLDE 
Lippenhuisterheide v. Harinxmaweg 1 

9244 CJ Beetsterzwaag 
Zwaagstergaarden v. Harinxmaweg 1 

9244 CJ Beetsterzwaag 
Duingebied Dunea Meijendelseweg 34 

2243 GN Wassenaar 
Duingebied Dunea  Haagweg 80 

2681 PD Monster 
De Rug Maaseikerweg 42 

6116 AG Roosteren 
Wimmenummerduinen Herenweg 67 

1861 PM Bergen 
Isabelle Greend Merumerbroekweg 5 

6094 CW  Herten 
Weerterbos Grashutdijk 1 

6031 LD  Nederweert 
 
 
Aangewezen maar nog niet gepubliceerde natuurterreinen 



Slikken van Flakkee Nabij Bouwdijk (25) 
3248 LA  Melissant 

Goudplaat (Noord-Beverland) Goudplaatweg 
Kamperland 

Hellegatsplaten Bosweg (bij8) 
3257 KL  Ooltgensplaat 

Brongebied Aalsbeek Aan de Loerdijk 
Belfeld 

Ecozone De Klomp Binnenweg 4 
6745 XC  De Klomp 

Noordhollands Duinreservaat Duingebied tussen Egmond aan Zee (zuidgrens) 
en Bergen aan Zee (noordgrens) 

Vroongronden Vroonweg  
4328 ET  Burgh-Haamstede 

Voorpolder Biesterveldwegje  
4328 ES  Burgh-Haamstede 

 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 7 juni 2018 08:43:17

 en  hebben dat destijds zo afgestemd. Ik heb daar verder niks van.
In de instructie op de website staat dit:
Maximale reistijd van 24 uur. Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de dieren
veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur
Als ik ARK ( https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/begrazing/paard)
spreek en andere vervoerders van konikpaarden valt het transport van die dieren niet tegen,
ook niet met passage op een daarvoor geschikte controlepost, zolang ze maar in familieverband
bij elkaar blijven.
Groet, 
Van:  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 15:39
Aan: 
Onderwerp: RE: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Heb jij misschien nog correspondentie met  hierover? Of was dat alleen met

? Hij kan het niet meer vinden en we willen graag nalezen hoe de redenatie toen is
geweest met die koninkpaarden.
Dank je!

Van:  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 10:51
Aan: 
Onderwerp: RE: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Er is wettelijk niets geregeld. Het was een beleidsstandpunt dat (half) wilde paarden niet op een
controlepost nogmaals mogen worden afgeladen en opgeladen en daarom max 24 uur mogen
reizen.
Er zijn echter transporten langer dan 24 uur door de NVWA toegestaan waarbij de vervoerder
extra maatregelen had getroffen en een soort van welzijnsprotocol had.
Er zijn verder best wel veel lange transporten van (gehouden) wilde dieren naar 3e landen , de
TVo heeft voor deze dieren niets van max tijden opgenomen.
Ik denk dus niet dat je op voorhand kan zeggen dat dit transport naar Azerbeidzjan niet
mogelijk is, het is afhankelijk van hoe ze het precies willen doen.

Van:  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 9:59
Aan: 
Onderwerp: RE: Export dieren uit Oostvaardersplassen

,
Ik denk dat uit welzijnsoogpunt vervoer van wilde herten langer dan 24 uur ggelijk is, zelfs
langer rdan 8 uur bij ditoort dren moet men niet willen.
Wettelijk gezien staat er volgens mij alleen dat bij niet afgerichte paarden lange transporten iet
mogen.

Van:  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 9:20
Aan: 
Onderwerp: FW: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Ter kennisname.
Ze bespreken vandaag de toekomst van de Oostvaardersplassen en kennelijk is transport van
de herten naar Azerbeidzjan een reële optie volgens hen..

Van:  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 9:19
Aan: 
Onderwerp: RE: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Ik ben in Utrecht vandaag maar ik wil het zeker even bespreken met je. Ik snap je uitgangspunt
maar zie praktische problemen met zo’n lang transport waardoor we mogelijke nare toestanden
kunnen krijgen. Dan zijn we nog verder van huis..
Van:  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 7:48
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Aan: 
Onderwerp: RE: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Ha ,
Dat is waar ook.
Moet het nog even nagaan wat ook alweer de argumentatie was mbt Koninkpaarden.
Inzake de edelherten: zonder meer eens dat het wilde dieren zijn.
Vraag in deze voor mij is wat er gebeurd met de edelherten: afschieten als ze niet
getransporteerd worden? Als dat de keuze is, dan ga ik voor een argumentatie op grond
waarvan er wel getransporteerd kan gaan worden (onder bepaalde randvoorwaarden
natuurlijk). Want blijven leven lijkt me een betere keuze dan de dood.
Maar uiteraard als dat niet hoeft, dan liever niet.
Anders straks even over hebben?
Gr

Van:  
Verzonden: dinsdag 5 juni 2018 20:48
Aan: 
Onderwerp: Export dieren uit Oostvaardersplassen
Hoi ,
Ik zag net op het journaal iemand van de Oostvaardersplassen uitleggen dat er al veel
koninkpaarden naar onder andere Letland zijn vervoerd. Ik herinner me inderdaad hoe deze
paarden niet als “wilde dieren” werden beschouwd, daar heb jij in het verleden nog iets over
gezegd (zie bijgevoegde mail).
Maar nu willen ze de damherten verplaatsen naar onder andere Azerbeidzjan! Maar dat lijkt me
toch niet de bedoeling? Deze damherten zijn toch echt wel wilde dieren toch? En zullen daarom
toch niet in aanmerking kunnen komen voor lang transport? Of zie jij dat anders?
Ik vraag me ook af hoe zij dat voor zich zien. Zouden ze dat echt over de weg willen doen? Hoe
drenk en voeder je deze dieren dan? En uitladen op controleposten zie ik ook niet voor me.
Weet jij hier meer van misschien?
Bedankt en groeten, 
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Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: FW: grote grazers in de Oostvaardersplassen
Datum: maandag 16 juli 2018 11:26:23
Bijlagen: handhavingsverzoek Oostvaardersplassen.pdf

De NVWA heeft een handhavingsverzoek binnen gekregen inzake de Oostvaardersplassen. Gelet
op de antwoorden op de kamervragen van maart jl is onze lijn om het verzoek door te sturen
aan de provincie als bevoegd gezag inzake het dierenwelzijn.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/07/antwoorden-op-
kamervragen-over-dierenleed-in-de-oostvaardersplassen
De verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn is immers overgedragen aan de provincie per
december 2016 via een uitvoeringlegging van een motie van twee tweede kamerleden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/08/kamerbrief-uitvoering-
motie-over-het-overdragen-aan-provincie-flevoland-van-het-dierenwelzijn-in-de-
oostvaardersplassen
We zijn al te laat in de termijn vwb beantwoorden dus graag zsm reactie of dit jullie instemming
heeft of niet.
Met vriendelijke groet

 
 

........................................................
Directie Handhaven
Divisie Regie & expertise
Afdeling Expertise
Domein natuur
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088)  
M 06 
.........................................................
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Datum:  17 april 2018 


Ons Kenmerk: handhaving beweidingsverbod Oostvaardersplassen


Betreft: Verzoek handhaving art.


dieren Oostvaardersplassen


 


 


Geachte heer, mevrouw, 


Namens cliënt, de Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ Dronten, 


verzoek ik u hierbij handhavend op te treden we


juncto zevende lid, van de Wet dieren, juncto art. 1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren.


Ik verzoek u middels de toepassing van


Oostvaardersplassen met Heckrunderen (Bos taurus), Konikpaarden (Equus caballus) en Edelhert 


(Cervus elaphus) onverwijld te beëindigen en te bepalen dat de dieren dienen te worden 


overgeplaatst nu zich in dit gebied geen vegetatie voorhanden is welke noodzakelijk is om aan de 


voedselbehoefte van dieren behorende tot deze drie diersoorten te voldoen.


Gelet op de in het navolgende weergegeven wetenschappelijke onderzoeken alsmede 


jaarrapportages van Staatsbosbeheer, moeten de voornoemde gronden als niet


gekwalificeerd voor deze drie diersoorten


soorten ingevolge art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) van de 


Wet dieren moet worden gekwalificeerd als dierenmishandeling. Da


bepaalde in art. 2.1, zevende lid, van de Wet dieren, geen verschil of het in onderhavig geval wel of 


niet gaat om gehouden dieren. 


Gelet op het bepaalde in art. 5.1 juncto 8.1, eerste lid, van de Wet dieren juncto art. 8.1, ee


van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren bent u bevoegd bestuurlijk te handhaven. 


Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven 


bestaat er een verplichting voor het bevoegde bestu
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handhaving beweidingsverbod Oostvaardersplassen 


Verzoek handhaving art. 2.1 Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) Besluit houders van 


dieren Oostvaardersplassen 


Namens cliënt, de Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ Dronten, 


verzoek ik u hierbij handhavend op te treden wegens overtreding van  art. 2.1, eerste juncto derde 


juncto zevende lid, van de Wet dieren, juncto art. 1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren.


Ik verzoek u middels de toepassing van (spoed)bestuursdwang het beweiden van de 


t Heckrunderen (Bos taurus), Konikpaarden (Equus caballus) en Edelhert 


te beëindigen en te bepalen dat de dieren dienen te worden 


overgeplaatst nu zich in dit gebied geen vegetatie voorhanden is welke noodzakelijk is om aan de 


voedselbehoefte van dieren behorende tot deze drie diersoorten te voldoen. 


Gelet op de in het navolgende weergegeven wetenschappelijke onderzoeken alsmede 


jaarrapportages van Staatsbosbeheer, moeten de voornoemde gronden als niet-beweidbaar worden 


iceerd voor deze drie diersoorten, hetgeen met zich meebrengt dat het beweiden met deze 


soorten ingevolge art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) van de 


Wet dieren moet worden gekwalificeerd als dierenmishandeling. Daarbij maakt het gelet op het 


bepaalde in art. 2.1, zevende lid, van de Wet dieren, geen verschil of het in onderhavig geval wel of 


 


Gelet op het bepaalde in art. 5.1 juncto 8.1, eerste lid, van de Wet dieren juncto art. 8.1, ee


van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren bent u bevoegd bestuurlijk te handhaven. 


Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven 


bestaat er een verplichting voor het bevoegde bestuursorgaan om handhavend op te treden:
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2.1 Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) Besluit houders van 


Namens cliënt, de Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ Dronten, 


gens overtreding van  art. 2.1, eerste juncto derde 


juncto zevende lid, van de Wet dieren, juncto art. 1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren. 


dwang het beweiden van de 


t Heckrunderen (Bos taurus), Konikpaarden (Equus caballus) en Edelhert 


te beëindigen en te bepalen dat de dieren dienen te worden 


overgeplaatst nu zich in dit gebied geen vegetatie voorhanden is welke noodzakelijk is om aan de 


Gelet op de in het navolgende weergegeven wetenschappelijke onderzoeken alsmede 


beweidbaar worden 


hetgeen met zich meebrengt dat het beweiden met deze 


soorten ingevolge art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) van de 


arbij maakt het gelet op het 


bepaalde in art. 2.1, zevende lid, van de Wet dieren, geen verschil of het in onderhavig geval wel of 


Gelet op het bepaalde in art. 5.1 juncto 8.1, eerste lid, van de Wet dieren juncto art. 8.1, eerste lid, 


van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren bent u bevoegd bestuurlijk te handhaven. 


Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven 


ursorgaan om handhavend op te treden: 







 


 


 


 


 


"Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 


wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 


dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 


bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan 


zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat." (zie noot 6)


" Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving zal, in geval van geconstateerde 


overtreding van een of meer van deze regels, NMa ook gebruik moeten maken van zijn bevoegdheden 


in de Mw om deze regels te handhaven. Slechts in bijzondere omstandi


doen."
2
 


Gelet hierop zult u van de aan u toegekende bevoegdheden gebruik moeten maken om een einde te 


maken aan de inbreuk van Staatsbosbeheer op art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren 


juncto art. 1.3, onder e) van het Besluit houders van dieren.


 


Ontvankelijkheid van de Stichting Welzijn Grote Grazers


Op grond van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 


belanghebbende worden aangemerkt als zij opkomen voor de ‘eigen b


rechtspersoon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen die zij 


overeenkomstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen. Deze 


algemene en collectieve belangen worden mede als hun 


De statutaire basisdoelstelling van de Sti


verandering van het Faunabehee


met onder andere als uitgangspu


beperking van de omvang van de


Het feitelijk handelen van de Stichting Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds jarenlange 


betrokkenheid bij de Oostvaardersplassen, waar


houdt de stichting zeer strak de vinger aan de pols door mede ook de rol van de politiek en politieke 


beslissingen door te lichten en kritisch te volgen en treedt de Stichting actief op bij het geven van 


voorlichting onder andere bij Provinciale Staten. 


Hiermee is voldoende aangetoond dat cliënt op basis van zijn statutaire doelstelling en feitelijke 


werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 


is. 


  


                                                           
1
 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683, JB 2004/293, m.nt. C.L.F.G.H. Albers. Zie recentelijk 


ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3496.
2
 CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700, AB 2010/242, m.nt. I. Sewandono.


"Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 


wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 


treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 


bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan 


zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat." (zie noot 6)
1
 


Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving zal, in geval van geconstateerde 


overtreding van een of meer van deze regels, NMa ook gebruik moeten maken van zijn bevoegdheden 


in de Mw om deze regels te handhaven. Slechts in bijzondere omstandigheden kan hij weigeren dit te 


Gelet hierop zult u van de aan u toegekende bevoegdheden gebruik moeten maken om een einde te 


maken aan de inbreuk van Staatsbosbeheer op art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren 


van het Besluit houders van dieren. 


Ontvankelijkheid van de Stichting Welzijn Grote Grazers 


Op grond van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 


belanghebbende worden aangemerkt als zij opkomen voor de ‘eigen belangen’ van de 


rechtspersoon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen die zij 


overeenkomstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen. Deze 


algemene en collectieve belangen worden mede als hun belangen beschouwd. 


De statutaire basisdoelstelling van de Stichting Welzijn Grote Grazers is het bewe


er (hoefdieren/zoogdieren) in kuntmatig gecreëe


unt dat honger geen deel mag uitmaken van een 


e populatie. 


Het feitelijk handelen van de Stichting Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds jarenlange 


betrokkenheid bij de Oostvaardersplassen, waaronder het Protocol vroeg reactief beheer. Voorts 


houdt de stichting zeer strak de vinger aan de pols door mede ook de rol van de politiek en politieke 


beslissingen door te lichten en kritisch te volgen en treedt de Stichting actief op bij het geven van 


rlichting onder andere bij Provinciale Staten.  


Hiermee is voldoende aangetoond dat cliënt op basis van zijn statutaire doelstelling en feitelijke 


werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
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"Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 


wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 


treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 


bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan 
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Op grond van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 


elangen’ van de 


rechtspersoon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen die zij 


overeenkomstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen. Deze 


erkstelligen van 


erde natuurgebieden, 


 beleid gericht op 


Het feitelijk handelen van de Stichting Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds jarenlange 


onder het Protocol vroeg reactief beheer. Voorts 


houdt de stichting zeer strak de vinger aan de pols door mede ook de rol van de politiek en politieke 


beslissingen door te lichten en kritisch te volgen en treedt de Stichting actief op bij het geven van 


Hiermee is voldoende aangetoond dat cliënt op basis van zijn statutaire doelstelling en feitelijke 


werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
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Verbod op het beweiden van dieren op niet beweidbare grond


Art. 2.1, eerste lid, van de Wet dieren bepaal


overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of let


veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Het derde lid van art. 


2.1 van de Wet dieren bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur gedragingen kunnen worden 


aangewezen bedoeld in het eerste lid. 


krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde tevens van toepassing is ten aanzien van 


andere dan gehouden dieren. 


Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de 


Besluit houders van dieren aangewezen het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders 


dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land;


In de Memorie van Toelichting bij de Wet dieren is hieromtrent toegelicht dat  in artik


lid, van de wet derhalve het verbod is neergelegd om zonder redelijk doel of disproportioneel bij een 


dier pijn of letsel te veroorzaken of om op dergelijke wijze de gezondheid of het welzijn van het dier 


te benadelen. Het is daarbij gewenst


naar maatschappelijke opvattingen niet kunnen worden getolereerd, zonder meer als 


dierenmishandeling te kenschetsen. Dit betreft allereerst de gedragingen die zijn opgenomen in 


artikel 2.1, tweede lid, van de wet. Voorts zijn in artikel 1.3 van het besluit een aantal concrete 


gedragingen aangewezen die zonder meer als dierenmishandeling worden beschouwd. Deze 


aanwijzing is gebaseerd op het derde en vijfde lid van artikel 2.1 van de wet. De in art


besluit opgenomen gedragingen worden in ieder geval gerekend tot de verboden gedragingen, 


bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet. Van de aangewezen gedragingen kan in de regel worden 


aangenomen enerzijds dat deze pijn of letsel bij


welzijn van het dier hebben benadeeld en anderzijds dat deze zonder redelijk doel zijn verricht of 


met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is. Het uitvoeren van de 


hierboven bedoelde handelingen is daarmee verboden op grond van het eerste lid in samenhang met 


het tweede lid onderscheidenlijk het derde lid van artikel 2.1 van de wet. 


Het aanwijzen van dergelijke meer concrete gedragingen heeft als voordeel dat hierdoor niet a


de norm van artikel 2.1 van de wet wordt verduidelijkt, maar ook de naleving en de 


handhaafbaarheid wordt bevorderd. Zo behoeft niet de schending van het dierenwelzijn, een 


algemeen, meer omvattend begrip, te worden aangetoond, maar kan worden volsta


aantonen van het verrichten of nalaten van die bepaalde gedraging al dan niet met gebruikmaking 


van het desbetreffende voorwerp. Het benoemen van deze concrete gedragingen draagt daarmee bij 


aan het verwezenlijken van de ambitie van het kabinet 


dierenmishandeling en sluit aan bij het in de in paragraaf 2.1 genoemde Nota Dierenwelzijn en 


Diergezondheid geformuleerde speerpunt om mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te 


gaan.  


De in artikel 1.3 van het besluit aangewezen gedragingen ziet onder andere op het weiden van een 


dier op niet of slecht beweidbaar land (onderdeel


gemeen dat zij in het algemeen geen enkel redelijk doel dienen. Voor een toelichting op deze 


gedragingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 1.3 van het besluit. 


De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen handelingen zijn een resultante van een afweging op 


basis van in de praktijk opgedane ervaring. Vele verschillende ha


zijn denkbaar en ook praktijk. Deze handelingen kunnen worden verricht in vele uiteenlopende 


omstandigheden en ten aanzien van verschillende dieren. 
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dier pijn of letsel te veroorzaken of om op dergelijke wijze de gezondheid of het welzijn van het dier 


te benadelen. Het is daarbij gewenst geacht dat een aantal gedragingen waarvan vaststaat dat deze 


naar maatschappelijke opvattingen niet kunnen worden getolereerd, zonder meer als 


dierenmishandeling te kenschetsen. Dit betreft allereerst de gedragingen die zijn opgenomen in 


de lid, van de wet. Voorts zijn in artikel 1.3 van het besluit een aantal concrete 


gedragingen aangewezen die zonder meer als dierenmishandeling worden beschouwd. Deze 


aanwijzing is gebaseerd op het derde en vijfde lid van artikel 2.1 van de wet. De in art
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aangenomen enerzijds dat deze pijn of letsel bij het dier hebben veroorzaakt of de gezondheid of het 


welzijn van het dier hebben benadeeld en anderzijds dat deze zonder redelijk doel zijn verricht of 


met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is. Het uitvoeren van de 


bedoelde handelingen is daarmee verboden op grond van het eerste lid in samenhang met 


het tweede lid onderscheidenlijk het derde lid van artikel 2.1 van de wet.  


Het aanwijzen van dergelijke meer concrete gedragingen heeft als voordeel dat hierdoor niet a


de norm van artikel 2.1 van de wet wordt verduidelijkt, maar ook de naleving en de 


handhaafbaarheid wordt bevorderd. Zo behoeft niet de schending van het dierenwelzijn, een 


algemeen, meer omvattend begrip, te worden aangetoond, maar kan worden volsta


aantonen van het verrichten of nalaten van die bepaalde gedraging al dan niet met gebruikmaking 


van het desbetreffende voorwerp. Het benoemen van deze concrete gedragingen draagt daarmee bij 


aan het verwezenlijken van de ambitie van het kabinet om stringenter op te treden tegen 


dierenmishandeling en sluit aan bij het in de in paragraaf 2.1 genoemde Nota Dierenwelzijn en 


Diergezondheid geformuleerde speerpunt om mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te 


luit aangewezen gedragingen ziet onder andere op het weiden van een 


dier op niet of slecht beweidbaar land (onderdeel e). Genoemde gedragingen hebben met elkaar 


gemeen dat zij in het algemeen geen enkel redelijk doel dienen. Voor een toelichting op deze 


dragingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 1.3 van het besluit. 


De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen handelingen zijn een resultante van een afweging op 


basis van in de praktijk opgedane ervaring. Vele verschillende handelingen ten aanzien van dieren 


zijn denkbaar en ook praktijk. Deze handelingen kunnen worden verricht in vele uiteenlopende 


omstandigheden en ten aanzien van verschillende dieren.  
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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. Het derde lid van art. 


2.1 van de Wet dieren bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur gedragingen kunnen worden 


lid, van de Wet dieren bepaalt dat het bij en 


krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde tevens van toepassing is ten aanzien van 


et wordt in art. 1.3, onder e) van het 


Besluit houders van dieren aangewezen het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders 
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dier pijn of letsel te veroorzaken of om op dergelijke wijze de gezondheid of het welzijn van het dier 


geacht dat een aantal gedragingen waarvan vaststaat dat deze 


naar maatschappelijke opvattingen niet kunnen worden getolereerd, zonder meer als 


dierenmishandeling te kenschetsen. Dit betreft allereerst de gedragingen die zijn opgenomen in 


de lid, van de wet. Voorts zijn in artikel 1.3 van het besluit een aantal concrete 


gedragingen aangewezen die zonder meer als dierenmishandeling worden beschouwd. Deze 


aanwijzing is gebaseerd op het derde en vijfde lid van artikel 2.1 van de wet. De in artikel 1.3 van het 


besluit opgenomen gedragingen worden in ieder geval gerekend tot de verboden gedragingen, 


bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet. Van de aangewezen gedragingen kan in de regel worden 


het dier hebben veroorzaakt of de gezondheid of het 


welzijn van het dier hebben benadeeld en anderzijds dat deze zonder redelijk doel zijn verricht of 


met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is. Het uitvoeren van de 


bedoelde handelingen is daarmee verboden op grond van het eerste lid in samenhang met 


Het aanwijzen van dergelijke meer concrete gedragingen heeft als voordeel dat hierdoor niet alleen 


de norm van artikel 2.1 van de wet wordt verduidelijkt, maar ook de naleving en de 


handhaafbaarheid wordt bevorderd. Zo behoeft niet de schending van het dierenwelzijn, een 


algemeen, meer omvattend begrip, te worden aangetoond, maar kan worden volstaan met het 


aantonen van het verrichten of nalaten van die bepaalde gedraging al dan niet met gebruikmaking 


van het desbetreffende voorwerp. Het benoemen van deze concrete gedragingen draagt daarmee bij 


om stringenter op te treden tegen 


dierenmishandeling en sluit aan bij het in de in paragraaf 2.1 genoemde Nota Dierenwelzijn en 


Diergezondheid geformuleerde speerpunt om mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te 


luit aangewezen gedragingen ziet onder andere op het weiden van een 


e). Genoemde gedragingen hebben met elkaar 


gemeen dat zij in het algemeen geen enkel redelijk doel dienen. Voor een toelichting op deze 


dragingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 1.3 van het besluit.  


De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen handelingen zijn een resultante van een afweging op 


ndelingen ten aanzien van dieren 


zijn denkbaar en ook praktijk. Deze handelingen kunnen worden verricht in vele uiteenlopende 







 


 


 


 


 


Zoals is toegelicht in paragraaf 2.2 is de Wet dieren en de daarop berustende bepalingen op grond 


van artikel 1.2, eerste lid, van de wet van toepassing op niet gehouden dieren, behoudens voor zover 


het die gevallen betreft waarin dat uitdrukkelijk anders 


van de wet is bepaald dat het verbod op dierenmishandeling tevens op andere dan gehouden dieren 


ziet. De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen gedragingen zijn derhalve ook verboden indien zij 


worden verricht ten aanzien van niet gehouden dieren. 


 


Doelstellingen van de introductie van het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert in de 


Oostvaardersplassen 


In 1983 is door de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders een groep van 32


gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 


van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 


geschikt te maken voor voor grauwe ganzen, die op hun beurt 


moerasgebied – het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform 


Natura 2000 voor bedoeld is. Daarbij is van belang dat de drie soorten grote grazers elk hun eigen 


voedingspatroon en graasgedrag hebben.


“Field observations by the managers of the Oostvaardersplassen at the end of the 1980s, suggested 


that the large herbivores increased the invasion of Sambucus nigra and were not able to assist the 


development of open grasslands. 


introduced in 1992. By the end of the 1990s, it was clear that the cover of Sambucus nigra as well as 


Salix spp. was decreasing (Cornelissen et al. 2006) and that the decrease seemed to be faster near the 


grasslands preferred by the large herbivores. This effect of distance was also found by Clarke et al. 


(1995) and Hester and Baillie (1998), who showed that defoliation of a less preferred shrub by sheep 


and red deer was higher near the edge of preferred grass patches than further aw


also observed that as herbivores focus their grazing on the preferred vegetation, the use of the less 


preferred vegetation will be concentrated in those areas where the preferred vegetation is abundant 


(Oom et al. 2002)”
3
 


“The abovementioned factors play a role in the interactions between large herbivores and the 


woodland-grassland cycle and are subject to our research. Based on these, we hypothesised that: (1) 


New establishments of Sambucus nigra occur more frequently in extensively graze


ungrazed areas due to the positive effects of herbivores on establishment of woody species such as 


creating gaps by trampling; (2) Woody vegetation dominated by an unpalatable shrub can be 


strongly diminished by a more or less ‘partly selfr


(3) The relative decline of Salix spp. and the less palatable species Sambucus nigra is negatively 


correlated with the distance to the 20 palatable grasslands preferred by the large herbivores; (4) The 


relative decline of Sambucus nigra and Salix spp. is negatively correlated with the cover of the 


unpalatable shrub Sambucus nigra; (5) Woody species do not regenerate in grasslands under high 


grazing pressure.”
4
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Zoals is toegelicht in paragraaf 2.2 is de Wet dieren en de daarop berustende bepalingen op grond 


van artikel 1.2, eerste lid, van de wet van toepassing op niet gehouden dieren, behoudens voor zover 


het die gevallen betreft waarin dat uitdrukkelijk anders is bepaald. In het zevende lid van artikel 2.1 


van de wet is bepaald dat het verbod op dierenmishandeling tevens op andere dan gehouden dieren 


ziet. De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen gedragingen zijn derhalve ook verboden indien zij 
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Doelstellingen van de introductie van het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert in de 


In 1983 is door de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders een groep van 32 Heckrunderen in het 


gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 


van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 


geschikt te maken voor voor grauwe ganzen, die op hun beurt – door begrazing van het 


het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform 


Natura 2000 voor bedoeld is. Daarbij is van belang dat de drie soorten grote grazers elk hun eigen 


voedingspatroon en graasgedrag hebben.   


tions by the managers of the Oostvaardersplassen at the end of the 1980s, suggested 


that the large herbivores increased the invasion of Sambucus nigra and were not able to assist the 


development of open grasslands. In an effort to halt the spread of Sambucus nigra, red deer were 


introduced in 1992. By the end of the 1990s, it was clear that the cover of Sambucus nigra as well as 


Salix spp. was decreasing (Cornelissen et al. 2006) and that the decrease seemed to be faster near the 


large herbivores. This effect of distance was also found by Clarke et al. 


(1995) and Hester and Baillie (1998), who showed that defoliation of a less preferred shrub by sheep 


and red deer was higher near the edge of preferred grass patches than further aw


also observed that as herbivores focus their grazing on the preferred vegetation, the use of the less 


preferred vegetation will be concentrated in those areas where the preferred vegetation is abundant 


ned factors play a role in the interactions between large herbivores and the 


grassland cycle and are subject to our research. Based on these, we hypothesised that: (1) 


New establishments of Sambucus nigra occur more frequently in extensively graze


ungrazed areas due to the positive effects of herbivores on establishment of woody species such as 


creating gaps by trampling; (2) Woody vegetation dominated by an unpalatable shrub can be 


strongly diminished by a more or less ‘partly selfregulating’ multi-species large herbivore population; 


(3) The relative decline of Salix spp. and the less palatable species Sambucus nigra is negatively 


correlated with the distance to the 20 palatable grasslands preferred by the large herbivores; (4) The 


elative decline of Sambucus nigra and Salix spp. is negatively correlated with the cover of the 


unpalatable shrub Sambucus nigra; (5) Woody species do not regenerate in grasslands under high 
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Salix spp. was decreasing (Cornelissen et al. 2006) and that the decrease seemed to be faster near the 
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New establishments of Sambucus nigra occur more frequently in extensively grazed areas than in 


ungrazed areas due to the positive effects of herbivores on establishment of woody species such as 


creating gaps by trampling; (2) Woody vegetation dominated by an unpalatable shrub can be 
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De introductie van het Heckrund, het 


Oostvaardersplassen had derhalve tot doel te komen tot een volledige begrazing van het 


buitenkaadse gebied waarbij het doel dat bereikt moest worden was het omzetten van een gebied 


met houtachtige begroeiing van m


was voor begrazing door ganzen.


In het kader van dit handhavingsverzoek is enerzijds van belang dat de introductie van de drie 


soorten grote grazers tot doel had beweiding teneinde te komen t


anderzijds dat dergelijk gebruik ten behoeve van begrazing uitsluitend geoorloofd is indien er sprake 


is van beweidbare gronden, dus gronden die voldoende passend voedsel bieden om te voorzien in de 


voedselbehoefte van de dieren die worden ingezet voor de beweiding van het gebied. 


 


Het weiden van de Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen


Om vast te stellen op welke wijze Heckrunderen, Konikpaarden kunnen worden geweid


verschillende elementen in elkaars samenhang te beoordelen, te weten, het passende voedsel per 


diersoort, het aanbod van dit voedsel in het gebied dat door de betrokken diersoort kan worden 


gebruikt en toegankelijk is, de omvang van de hoeve


steeds voldoende voedselaanbod dient te zijn dat vereist is voor het welzijn van de betrokken 


diersoort. Hierbij moet rekening 


ontwikkelingen in de onderlinge voedselconcurrentie en de voedselconcurrentie met andere 


diersoorten waaronder de ganzen die het buitenkaadse gebied benutten voor begrazing. 


hand daarvan moet worden vastgesteld welk deel van de Oostvaardersplassen gedurende welk deel 


van het jaar voor welke soorten van de grote grazers beweidbaar is en wat het aantal dieren is 


waarvoor het betreffende deel beweidbaar is.


Plantaardige vegetatie behorende tot het dieet van Heckrunderen en Konikpaarden 


Konikpaard 


Uit de diverse bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het dieet van het Konikpaard 


voornamelijk bestaat uit laag gras (circa 85%), met een hoogte tussen de 2 en 8 cm. Daarnaast wordt 


een deel kruiden (circa 7,5%) gegeten en een deel houtachtigen (circa 6,5%). De Konikpaar


hebben een algemeen voorkeur voor gebied bestaande uit voornamelijk uit open droog grasland met 


verspreid staande bomen en struiken. Voorts hebben de Konikpaarden met name gedurende de 


wintermaanden behoefte aan beschutte gebieden. 


Heckrund 


Heckrunderen vertonen eveneens een voorkeur voor open droog grasland, echter, Heckrunderen 


hebben daarbij een hoogte van de vegetatie nodig van tussen de 9


9 cm leidt tot moeilijkheden bij het begrazen. Wanneer er sprake is 


aantal Heckrunderen en Konikpaarden en daardoor van een intensievere begrazing welke leidt tot 


een lagere gemiddelde grashoogte, leidt dit tot voedselconcurrentie tussen het Heckrund en het 


Konikpaard, waarbij het Heckrund het on


  


De introductie van het Heckrund, het Konikpaard en tenslotte het Edelhert in de 


Oostvaardersplassen had derhalve tot doel te komen tot een volledige begrazing van het 


buitenkaadse gebied waarbij het doel dat bereikt moest worden was het omzetten van een gebied 


met houtachtige begroeiing van met name Salix en Sambucus nigra naar open grassland dat geschikt 


was voor begrazing door ganzen. 


In het kader van dit handhavingsverzoek is enerzijds van belang dat de introductie van de drie 


soorten grote grazers tot doel had beweiding teneinde te komen tot een open graslandschap en 


anderzijds dat dergelijk gebruik ten behoeve van begrazing uitsluitend geoorloofd is indien er sprake 


is van beweidbare gronden, dus gronden die voldoende passend voedsel bieden om te voorzien in de 


n die worden ingezet voor de beweiding van het gebied. 


Het weiden van de Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen 


Om vast te stellen op welke wijze Heckrunderen, Konikpaarden kunnen worden geweid


verschillende elementen in elkaars samenhang te beoordelen, te weten, het passende voedsel per 


diersoort, het aanbod van dit voedsel in het gebied dat door de betrokken diersoort kan worden 


gebruikt en toegankelijk is, de omvang van de hoeveelheid voedsel gedurende het jaar waarbij er 


steeds voldoende voedselaanbod dient te zijn dat vereist is voor het welzijn van de betrokken 


rekening worden gehouden met ontwikkelingen in het voedselaanbod en 


rlinge voedselconcurrentie en de voedselconcurrentie met andere 


diersoorten waaronder de ganzen die het buitenkaadse gebied benutten voor begrazing. 


hand daarvan moet worden vastgesteld welk deel van de Oostvaardersplassen gedurende welk deel 


t jaar voor welke soorten van de grote grazers beweidbaar is en wat het aantal dieren is 


waarvoor het betreffende deel beweidbaar is. 


Plantaardige vegetatie behorende tot het dieet van Heckrunderen en Konikpaarden 


enschappelijke onderzoeken blijkt dat het dieet van het Konikpaard 


voornamelijk bestaat uit laag gras (circa 85%), met een hoogte tussen de 2 en 8 cm. Daarnaast wordt 


een deel kruiden (circa 7,5%) gegeten en een deel houtachtigen (circa 6,5%). De Konikpaar


hebben een algemeen voorkeur voor gebied bestaande uit voornamelijk uit open droog grasland met 


verspreid staande bomen en struiken. Voorts hebben de Konikpaarden met name gedurende de 


wintermaanden behoefte aan beschutte gebieden.  


Heckrunderen vertonen eveneens een voorkeur voor open droog grasland, echter, Heckrunderen 


hebben daarbij een hoogte van de vegetatie nodig van tussen de 9-15 cm. Laag gras van minder dan 


9 cm leidt tot moeilijkheden bij het begrazen. Wanneer er sprake is van hoge dichtheid van het 


aantal Heckrunderen en Konikpaarden en daardoor van een intensievere begrazing welke leidt tot 


een lagere gemiddelde grashoogte, leidt dit tot voedselconcurrentie tussen het Heckrund en het 


Konikpaard, waarbij het Heckrund het onderspit delft. 
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Konikpaard en tenslotte het Edelhert in de 


Oostvaardersplassen had derhalve tot doel te komen tot een volledige begrazing van het 


buitenkaadse gebied waarbij het doel dat bereikt moest worden was het omzetten van een gebied 


et name Salix en Sambucus nigra naar open grassland dat geschikt 


In het kader van dit handhavingsverzoek is enerzijds van belang dat de introductie van de drie 


ot een open graslandschap en 


anderzijds dat dergelijk gebruik ten behoeve van begrazing uitsluitend geoorloofd is indien er sprake 


is van beweidbare gronden, dus gronden die voldoende passend voedsel bieden om te voorzien in de 


n die worden ingezet voor de beweiding van het gebied.  


 


Om vast te stellen op welke wijze Heckrunderen, Konikpaarden kunnen worden geweid, is van belang 


verschillende elementen in elkaars samenhang te beoordelen, te weten, het passende voedsel per 


diersoort, het aanbod van dit voedsel in het gebied dat door de betrokken diersoort kan worden 


elheid voedsel gedurende het jaar waarbij er 


steeds voldoende voedselaanbod dient te zijn dat vereist is voor het welzijn van de betrokken 


worden gehouden met ontwikkelingen in het voedselaanbod en 


rlinge voedselconcurrentie en de voedselconcurrentie met andere 


diersoorten waaronder de ganzen die het buitenkaadse gebied benutten voor begrazing. Aan de 


hand daarvan moet worden vastgesteld welk deel van de Oostvaardersplassen gedurende welk deel 


t jaar voor welke soorten van de grote grazers beweidbaar is en wat het aantal dieren is 


Plantaardige vegetatie behorende tot het dieet van Heckrunderen en Konikpaarden  


enschappelijke onderzoeken blijkt dat het dieet van het Konikpaard 


voornamelijk bestaat uit laag gras (circa 85%), met een hoogte tussen de 2 en 8 cm. Daarnaast wordt 


een deel kruiden (circa 7,5%) gegeten en een deel houtachtigen (circa 6,5%). De Konikpaarden 


hebben een algemeen voorkeur voor gebied bestaande uit voornamelijk uit open droog grasland met 


verspreid staande bomen en struiken. Voorts hebben de Konikpaarden met name gedurende de 


Heckrunderen vertonen eveneens een voorkeur voor open droog grasland, echter, Heckrunderen 


15 cm. Laag gras van minder dan 


van hoge dichtheid van het 


aantal Heckrunderen en Konikpaarden en daardoor van een intensievere begrazing welke leidt tot 


een lagere gemiddelde grashoogte, leidt dit tot voedselconcurrentie tussen het Heckrund en het 







 


 


 


 


 


“Menard et al. (2002) showed that cattle were unable to graze on short grasslands and preferred 


heights of 9-16 cm, whereas horses preferred grass heights of less than 8 cm. During May


sward heights of ‘dry’ grassland at the Zo


heights of 9-16 cm for cattle as mentioned by Menard et al. (2002). It shows that horses can profit 


more and longer from these high quality swards at high C:P than cattle. This gives horses a 


competitive advantage over cattle at high densities.”


Edelhert 


Het Edelhert is geen grazer maar een browser. Het voedingspatroon van deze soort wijkt dan ook af 


van dat van het Konikpaard en het Heckrund. Dit afwijkende voedingspatroon is ook de reden van 


introductie van deze soort in aanvulling op het Konikpaard en het Heckrund. De introductie van het 


Edelhert had tot doel de Salix en de Sambucus nigra in het Oostvaardersplassengebied te bestrijden. 


Voorts heeft de voedselbehoefte van het Edelhert gedurend


welke als volgt moet worden weergegeven:


Voorjaar:  behoefte aan licht verteerbaar eiwitrijk voedsel, zoals jong gras (vooral breedbladige 


grassen), blad, jonge twijgjes, kruiden. 


Zomer: De behoefte aan eiwitrijk v


het kost meer energie om te verteren. De edelherten zoeken daarom graag kruidenvegetatie, jonge 


struiken en boompjes op om aan de behoefte te voldoen. 


Herfst: In de herfst blijven de herten zoeken naar dezelfde voedselsoorten dan in de zomer maar nu 


wordt het aangevuld met eikels, beukennootjes en kastanjes, maar ook zachte bessen. 


Winter: In de winter proberen de herten zoveel mogelijk energie te spare


beweging en zoeken gebieden op waar nog het meeste voedsel beschikbaar is. Tot het vereiste 


voedsel behoren scheuten, twijgen, mos, zachte naalden, heide en droge grassen. 


 


Beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen


De beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw sterk 


veranderd.  


Waar in 1996 de Sambucus nigra en de Salix nog in een groot deel van het gebied aanwezig waren, 


was de Sambucus nigra in 2008 compleet verdwenen en de 


een zeer kleine strook in het binnenkaadse gebied aanwezig. Wa


deel van de Oostvaardersplassen nog bestond uit hoge, onbegraasde kruiden, een deel droog 


grasland en vrijwel geen begraasde, hoge kruiden, bestond in 2012 vrijwel het gehele voor de grote 


grazers toegankelijke buitenkaadse gebied uit begraasd droog grasland en begraadse hoge kruiden 


en een deel nat grasland.  


 


 


                                                           
5
 Density-dependent diet selection and body condition of cattle and horses in heterogeneous 


landscapes, Perry Cornelissen, J.Theo Vulink


“Menard et al. (2002) showed that cattle were unable to graze on short grasslands and preferred 


16 cm, whereas horses preferred grass heights of less than 8 cm. During May


sward heights of ‘dry’ grassland at the Zoutkamperplaat were decreasing and below the preferred 


16 cm for cattle as mentioned by Menard et al. (2002). It shows that horses can profit 


more and longer from these high quality swards at high C:P than cattle. This gives horses a 


e advantage over cattle at high densities.”
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Het Edelhert is geen grazer maar een browser. Het voedingspatroon van deze soort wijkt dan ook af 


van dat van het Konikpaard en het Heckrund. Dit afwijkende voedingspatroon is ook de reden van 


introductie van deze soort in aanvulling op het Konikpaard en het Heckrund. De introductie van het 


Edelhert had tot doel de Salix en de Sambucus nigra in het Oostvaardersplassengebied te bestrijden. 


Voorts heeft de voedselbehoefte van het Edelhert gedurende het jaar een wisselende samenstelling, 


welke als volgt moet worden weergegeven: 


behoefte aan licht verteerbaar eiwitrijk voedsel, zoals jong gras (vooral breedbladige 


grassen), blad, jonge twijgjes, kruiden.  


Zomer: De behoefte aan eiwitrijk voedsel blijft ook in dit seizoen, maar het voedsel is vezelrijker en 


het kost meer energie om te verteren. De edelherten zoeken daarom graag kruidenvegetatie, jonge 


struiken en boompjes op om aan de behoefte te voldoen.  


Herfst: In de herfst blijven de herten zoeken naar dezelfde voedselsoorten dan in de zomer maar nu 


wordt het aangevuld met eikels, beukennootjes en kastanjes, maar ook zachte bessen. 


Winter: In de winter proberen de herten zoveel mogelijk energie te sparen. Ze komen dan weinig in 


beweging en zoeken gebieden op waar nog het meeste voedsel beschikbaar is. Tot het vereiste 


voedsel behoren scheuten, twijgen, mos, zachte naalden, heide en droge grassen. 


Beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen 


ikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw sterk 


Waar in 1996 de Sambucus nigra en de Salix nog in een groot deel van het gebied aanwezig waren, 


was de Sambucus nigra in 2008 compleet verdwenen en de Salix uitsluitend nog in de Driehoek en 


een zeer kleine strook in het binnenkaadse gebied aanwezig. Waar voorts in 1996 een aanzienlijk 


deel van de Oostvaardersplassen nog bestond uit hoge, onbegraasde kruiden, een deel droog 


asde, hoge kruiden, bestond in 2012 vrijwel het gehele voor de grote 


grazers toegankelijke buitenkaadse gebied uit begraasd droog grasland en begraadse hoge kruiden 


                   


dependent diet selection and body condition of cattle and horses in heterogeneous 


Perry Cornelissen, J.Theo Vulink, Applied Animal Behaviour Science, 2015, 163, 28
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“Menard et al. (2002) showed that cattle were unable to graze on short grasslands and preferred 


16 cm, whereas horses preferred grass heights of less than 8 cm. During May-October, 


utkamperplaat were decreasing and below the preferred 


16 cm for cattle as mentioned by Menard et al. (2002). It shows that horses can profit 


more and longer from these high quality swards at high C:P than cattle. This gives horses a 


Het Edelhert is geen grazer maar een browser. Het voedingspatroon van deze soort wijkt dan ook af 


van dat van het Konikpaard en het Heckrund. Dit afwijkende voedingspatroon is ook de reden van 


introductie van deze soort in aanvulling op het Konikpaard en het Heckrund. De introductie van het 


Edelhert had tot doel de Salix en de Sambucus nigra in het Oostvaardersplassengebied te bestrijden. 


e het jaar een wisselende samenstelling, 


behoefte aan licht verteerbaar eiwitrijk voedsel, zoals jong gras (vooral breedbladige 


oedsel blijft ook in dit seizoen, maar het voedsel is vezelrijker en 


het kost meer energie om te verteren. De edelherten zoeken daarom graag kruidenvegetatie, jonge 


Herfst: In de herfst blijven de herten zoeken naar dezelfde voedselsoorten dan in de zomer maar nu 


wordt het aangevuld met eikels, beukennootjes en kastanjes, maar ook zachte bessen.  


n. Ze komen dan weinig in 


beweging en zoeken gebieden op waar nog het meeste voedsel beschikbaar is. Tot het vereiste 


voedsel behoren scheuten, twijgen, mos, zachte naalden, heide en droge grassen.  


ikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw sterk 


Waar in 1996 de Sambucus nigra en de Salix nog in een groot deel van het gebied aanwezig waren, 


Salix uitsluitend nog in de Driehoek en 


r voorts in 1996 een aanzienlijk 


deel van de Oostvaardersplassen nog bestond uit hoge, onbegraasde kruiden, een deel droog 


asde, hoge kruiden, bestond in 2012 vrijwel het gehele voor de grote 


grazers toegankelijke buitenkaadse gebied uit begraasd droog grasland en begraadse hoge kruiden 


dependent diet selection and body condition of cattle and horses in heterogeneous 


Animal Behaviour Science, 2015, 163, 28-38 
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Voorts is blijkens het rapport “De 


gras in de kavels EZ 20-21 en EZ 22


droge grasland permanent is omgezet in poelen, pioniersvegetatie en nat grasland. Het natte 


grasland is deels als gevolg van vernatting veranderd in natte pioniersvegetatie waarmee de Kavels 


EZ 20-21 niet meer kunnen worden gebruikt voor begrazing door de grote herbivoren. In 2004 is 


onbegraasd riet toegenomen door de autonome vegetatiesuccessie in d


weer een groot deel van de kavels is bedekt met riet. De graasdruk van grote grazers is daar laag 


omdat het daar erg nat is.  


Verder is de hoogte van het gras gedurende een groot deel van het jaar te beperkt om goed 


bruikbaar te zijn voor met name de Heckrunderen en deels ook voor de Konikpaarden.


 


Uit grafieken B en C blijkt dat de hoogte van de vegetatie steeds verder afneemt en de periode 


waarin de maximale hoogte aanwezig is, steeds beperkter is. Waar in 1992 nog gedurende 6 


maanden een hoogte van meer dan 9 cm werd gehaald, werd deze hoogte in 2


gedurende minder dan 1 maand deze hoogte gehaald en behaalde reeds in 2012 de vegetatie 


gedurende de maanden december tot en met maart een hoogte had van minder dan 2 cm waarmee 


het gebied ook voor het Konikpaard niet meer bruikbaar was voor b


het gebied reeds in 2012 in het geheel niet meer beweidbaar en nam de hoogte van de vegetatie 


zelfs in 2014 nog verder af.  


 


                                                           
6
 De Oostvaarders, Evaluatie van ontwikkeling & beheer van het ecosysteem


de Roder, Hans Breeveld, Rob Thijssen, Liesbeth Bronkhorst, Jan Griekspoor (Staatsbosbeheer); Theo 


Vulink, Perry Cornelissen, Maarten Platteeuw, Harry van Manen, Mervyn Roos (RIZA); Nico Beemster 


(A&W); Bram Smit, Stef van Rijn.


De Oostvaardersplassen, Natuurlijk”
6
 tussen 2004 en 2008 het aanbod 


21 en EZ 22- EZ 24 is verminderd onder andere doordat een deel van het 


droge grasland permanent is omgezet in poelen, pioniersvegetatie en nat grasland. Het natte 


land is deels als gevolg van vernatting veranderd in natte pioniersvegetatie waarmee de Kavels 


21 niet meer kunnen worden gebruikt voor begrazing door de grote herbivoren. In 2004 is 


onbegraasd riet toegenomen door de autonome vegetatiesuccessie in de kavels EZ22


weer een groot deel van de kavels is bedekt met riet. De graasdruk van grote grazers is daar laag 


is de hoogte van het gras gedurende een groot deel van het jaar te beperkt om goed 


jn voor met name de Heckrunderen en deels ook voor de Konikpaarden.


Uit grafieken B en C blijkt dat de hoogte van de vegetatie steeds verder afneemt en de periode 


waarin de maximale hoogte aanwezig is, steeds beperkter is. Waar in 1992 nog gedurende 6 


maanden een hoogte van meer dan 9 cm werd gehaald, werd deze hoogte in 2012 nog maar 


gedurende minder dan 1 maand deze hoogte gehaald en behaalde reeds in 2012 de vegetatie 


gedurende de maanden december tot en met maart een hoogte had van minder dan 2 cm waarmee 


het gebied ook voor het Konikpaard niet meer bruikbaar was voor beweiding. Voor het Heckrund was 


het gebied reeds in 2012 in het geheel niet meer beweidbaar en nam de hoogte van de vegetatie 


                   


De Oostvaarders, Evaluatie van ontwikkeling & beheer van het ecosysteem, Geert Kooijman, Frank 


de Roder, Hans Breeveld, Rob Thijssen, Liesbeth Bronkhorst, Jan Griekspoor (Staatsbosbeheer); Theo 


nelissen, Maarten Platteeuw, Harry van Manen, Mervyn Roos (RIZA); Nico Beemster 


(A&W); Bram Smit, Stef van Rijn. 
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tussen 2004 en 2008 het aanbod 


EZ 24 is verminderd onder andere doordat een deel van het 


droge grasland permanent is omgezet in poelen, pioniersvegetatie en nat grasland. Het natte 


land is deels als gevolg van vernatting veranderd in natte pioniersvegetatie waarmee de Kavels 


21 niet meer kunnen worden gebruikt voor begrazing door de grote herbivoren. In 2004 is 


e kavels EZ22-EZ24, waar 


weer een groot deel van de kavels is bedekt met riet. De graasdruk van grote grazers is daar laag 


is de hoogte van het gras gedurende een groot deel van het jaar te beperkt om goed 


jn voor met name de Heckrunderen en deels ook voor de Konikpaarden. 


 


 


Uit grafieken B en C blijkt dat de hoogte van de vegetatie steeds verder afneemt en de periode 


waarin de maximale hoogte aanwezig is, steeds beperkter is. Waar in 1992 nog gedurende 6 


012 nog maar 


gedurende minder dan 1 maand deze hoogte gehaald en behaalde reeds in 2012 de vegetatie 


gedurende de maanden december tot en met maart een hoogte had van minder dan 2 cm waarmee 


eweiding. Voor het Heckrund was 


het gebied reeds in 2012 in het geheel niet meer beweidbaar en nam de hoogte van de vegetatie 


, Geert Kooijman, Frank 


de Roder, Hans Breeveld, Rob Thijssen, Liesbeth Bronkhorst, Jan Griekspoor (Staatsbosbeheer); Theo 


nelissen, Maarten Platteeuw, Harry van Manen, Mervyn Roos (RIZA); Nico Beemster 







 


 


 


 


Dat er sprake is van een steeds verdere afname van het voedselaanbod is ook duidelijk terug te zi


in de grafieken waarin de conditie van de dieren is weergegeven. Met name de conditiescores in 


maart zijn daarbij van belang. Duidelijk wordt dat de conditie van de dieren na de winter in de 


periode 1991-2014 is afgenomen van 7


 Maart 1992


Konikpaard 7


Heckrund 6


 


Blijkens het rapport “Oostvaardersplassen, Natuurlijk” was de grashoogte in zowel het droge gebied 


(kavels EZ 29-30) en het natte gebied (kavels EZ 20


2002-2004 was dit afgenomen tot gemiddeld 2,5 cm. De periode van het jaar waarin de grashoogte 


in deze kavels onder de 5 cm bleef was in 1989


met april en voor het natte gebied (ka


2004 bleef het gras in de droge kavels november tot en met mei onder de 5 cm en in de natte kavels 


bleef het gras in de periode november tot en met juni onder de 5


2017 blijkt dat hierin geen verbetering heeft plaatsgevonden.


Overigens blijkt uit de als bijlage bij dit verzoek gevoegde luchtfoto’s van het gebied dat in maart 


2018 de begroeiing van het gehele gebied, waaronder de droge graslanden, nihil is. Er is


geen voedsel beschikbaar.  


Beweidbaarheid van het gebied 


Ten aanzien van de Heckrunderen is op basis van bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken en de 


jaarrapportages van Staatsbosbeheer vast komen te staan dat het gebied voor wat betreft de droge 


graslanden niet beweidbaar is als het gras nog niet de hoogte v


hoogte doet zich niet in alle jaren voor, zo bleef blijkens tabel 5.1 van de jaarrapportage 2016


de jaren 2004, 2012, 2013 en 2016 zowel in het droge als het natte grasland de grashoogte onder de 


9 cm. In de overige jaren was zowel het natte als het droge grasland slechts een zeer beperkt aantal 


weken beweidbaar voor de Heckrunderen daar alleen op piekmomenten het gras een hoogte van 


meer dan 9 cm bereikte.  


Voor wat betreft de Konikpaarden moet worden vastgeste


wetenschappelijke onderzoeken en de jaarrapportages van Staatsbosbeheer dat de vegetatie 


begraasbaar is vanaf een hoogte van 3 cm tot een hoogte van 8 cm, waarbij derhalve het aanbod van 


laag gras bepalend is. Daarbij moet wo


december tot en met maart de vegetatie onder de kritische hoogte van 2 cm bleef en het gebied 


derhalve voor het Konikpaard niet beweidbaar was. 


Dat er geen verbetering optreedt in deze maanden maar vee


kritische vegetatiehoogte van 2 cm niet wordt bereikt, blijkt uit de jaarrapportage 2016


  


Dat er sprake is van een steeds verdere afname van het voedselaanbod is ook duidelijk terug te zi


in de grafieken waarin de conditie van de dieren is weergegeven. Met name de conditiescores in 


maart zijn daarbij van belang. Duidelijk wordt dat de conditie van de dieren na de winter in de 


2014 is afgenomen van 7-8 tot 1-2.  


Maart 1992 Maart 2009 Maart 2014


7 5-6 jonge dieren 3 1


6-7 4-5 1


Blijkens het rapport “Oostvaardersplassen, Natuurlijk” was de grashoogte in zowel het droge gebied 


30) en het natte gebied (kavels EZ 20-21) in de periode 1989-1994 gemiddeld 4 cm. In 


2004 was dit afgenomen tot gemiddeld 2,5 cm. De periode van het jaar waarin de grashoogte 


in deze kavels onder de 5 cm bleef was in 1989-1994 op de droge kavels (EZ 29-30) december tot en 


met april en voor het natte gebied (kavels EZ 29-30) november tot en met juni. In de periode 2002


2004 bleef het gras in de droge kavels november tot en met mei onder de 5 cm en in de natte kavels 


bleef het gras in de periode november tot en met juni onder de 5 cm. Uit de jaarrapportage 


2017 blijkt dat hierin geen verbetering heeft plaatsgevonden. 


Overigens blijkt uit de als bijlage bij dit verzoek gevoegde luchtfoto’s van het gebied dat in maart 


2018 de begroeiing van het gehele gebied, waaronder de droge graslanden, nihil is. Er is


 


Ten aanzien van de Heckrunderen is op basis van bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken en de 


jaarrapportages van Staatsbosbeheer vast komen te staan dat het gebied voor wat betreft de droge 


graslanden niet beweidbaar is als het gras nog niet de hoogte van tenminste 9 cm heeft bereikt. Deze 


hoogte doet zich niet in alle jaren voor, zo bleef blijkens tabel 5.1 van de jaarrapportage 2016


de jaren 2004, 2012, 2013 en 2016 zowel in het droge als het natte grasland de grashoogte onder de 


erige jaren was zowel het natte als het droge grasland slechts een zeer beperkt aantal 


beweidbaar voor de Heckrunderen daar alleen op piekmomenten het gras een hoogte van 


Voor wat betreft de Konikpaarden moet worden vastgesteld op basis van de bijgevoegde 


wetenschappelijke onderzoeken en de jaarrapportages van Staatsbosbeheer dat de vegetatie 


begraasbaar is vanaf een hoogte van 3 cm tot een hoogte van 8 cm, waarbij derhalve het aanbod van 


laag gras bepalend is. Daarbij moet worden opgemerkt dat reeds in 2012 gedurende de maanden 


december tot en met maart de vegetatie onder de kritische hoogte van 2 cm bleef en het gebied 


derhalve voor het Konikpaard niet beweidbaar was.  


Dat er geen verbetering optreedt in deze maanden maar veeleer het aantal maanden waarin de 


kritische vegetatiehoogte van 2 cm niet wordt bereikt, blijkt uit de jaarrapportage 2016
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Dat er sprake is van een steeds verdere afname van het voedselaanbod is ook duidelijk terug te zien 


in de grafieken waarin de conditie van de dieren is weergegeven. Met name de conditiescores in 


maart zijn daarbij van belang. Duidelijk wordt dat de conditie van de dieren na de winter in de 


Maart 2014 


1-2 


1-2 


Blijkens het rapport “Oostvaardersplassen, Natuurlijk” was de grashoogte in zowel het droge gebied 


1994 gemiddeld 4 cm. In 


2004 was dit afgenomen tot gemiddeld 2,5 cm. De periode van het jaar waarin de grashoogte 


30) december tot en 


30) november tot en met juni. In de periode 2002-


2004 bleef het gras in de droge kavels november tot en met mei onder de 5 cm en in de natte kavels 


cm. Uit de jaarrapportage 2016-


Overigens blijkt uit de als bijlage bij dit verzoek gevoegde luchtfoto’s van het gebied dat in maart 


2018 de begroeiing van het gehele gebied, waaronder de droge graslanden, nihil is. Er is in het geheel 


Ten aanzien van de Heckrunderen is op basis van bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken en de 


jaarrapportages van Staatsbosbeheer vast komen te staan dat het gebied voor wat betreft de droge 


an tenminste 9 cm heeft bereikt. Deze 


hoogte doet zich niet in alle jaren voor, zo bleef blijkens tabel 5.1 van de jaarrapportage 2016-2017 in 


de jaren 2004, 2012, 2013 en 2016 zowel in het droge als het natte grasland de grashoogte onder de 


erige jaren was zowel het natte als het droge grasland slechts een zeer beperkt aantal 


beweidbaar voor de Heckrunderen daar alleen op piekmomenten het gras een hoogte van 


ld op basis van de bijgevoegde 


wetenschappelijke onderzoeken en de jaarrapportages van Staatsbosbeheer dat de vegetatie 


begraasbaar is vanaf een hoogte van 3 cm tot een hoogte van 8 cm, waarbij derhalve het aanbod van 


rden opgemerkt dat reeds in 2012 gedurende de maanden 


december tot en met maart de vegetatie onder de kritische hoogte van 2 cm bleef en het gebied 


leer het aantal maanden waarin de 


kritische vegetatiehoogte van 2 cm niet wordt bereikt, blijkt uit de jaarrapportage 2016-2017.  







 


 


 


 


 


Voorts wordt het Konikpaard steeds meer beconcurreerd door de verschillende soorten ganzen die in 


aantal toenemen. Dit blijkt ook uit het promotieonderzoek van P. Cornelissen


“When total large herbivore abundances increased over time, the grazers created short


grazed grasslands and by doing so, facilitated geese. The results suggest that, as visiting geese


numbers increased over the years, strong competition between the smallest and the largest


herbivores (cattle) developed, especially during winter and spring. And so the geese, in turn,


gradually outcompeted their earlier facilitators on the grasslands. This led the la


herbivores increasing their exploitation of the nutritionally poorer vegetation types, such as


reed, tall herbs, shrubs and trees, which were turned into grasslands. As a result, the area


became increasingly dominated by short grazed grasslands mainta


than required to support the largest herbivore’s population. This hypothesis is supported by


the nearly 60% decline in cattle numbers since 2000 associated with further increases in


goose numbers (Fig. 1A)” 


Waar dus het Heckrund ernstig beconcurreerd wordt door het Konikpaard, wordt het Konikpaard op 


zijn beurt weer beconcurreerd door de toename in het aantal grazende ganzen. 


Dat de hele transitie van het buitenkaadse gebied in kort grasland uiteindelijk desastreuze gevolgen 


heeft voor de grote grazers blijkt ook uit het navolgende: 


“The transition of the mosaic vegetation into grasslands was largely attributable to the increasing 


numbers of all herbivore species, large and small. Cattle and horses’ foraging behaviour and habitat 


use is determined by their preference for short grasses of the open grasslands. As long as these 


grasslands provide the amount of food needed, cattle and horses will graze on these grasslands and 


their impact on other vegetation types will be small. When pop


of grass available per animal will decrease which forces the animals to use other food plants in other 


vegetation types. This transformed the other vegetation types into grasslands. By creating more short 


grazed grasslands, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass 


very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation 


types creating even more grasslands. Cattle were the first to experie


this strong competition as their ideal grass height is approximately 9 cm. The low sward height 


decreased their intake of grasses, which led to reduced body condition and increased mortality and 


eventually to a declining number of cattle. These results suggest that in highly productive areas the 


largest grazers risk to be outcompeted by the smaller herbivores, which were facilitated by the larger 


herbivores in the beginning. This raises the question whether an assemblage of 


populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist in a 


fenced, highly productive, and relative homogeneous area with high numbers of geese and without 


large predators.”
8
 


Voor het Edelhert is vrijwel geen vegetatie meer aanwezig welke vereist is als voedingsmiddel voor 


het Edelhert. Daarbij moet steeds voor ogen blijven staan dat de introductie van het Edelhert tot 


doel had het verwijderen van de bestaande vegetatie Salix en Sambucus nigra. Voo


rekening gehouden worden met het vereiste voedsel voor het Edelhert, zoals in het bovenstaande 


weergegeven. 
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Voorts wordt het Konikpaard steeds meer beconcurreerd door de verschillende soorten ganzen die in 


blijkt ook uit het promotieonderzoek van P. Cornelissen
7
:   


“When total large herbivore abundances increased over time, the grazers created short


grazed grasslands and by doing so, facilitated geese. The results suggest that, as visiting geese


eased over the years, strong competition between the smallest and the largest


herbivores (cattle) developed, especially during winter and spring. And so the geese, in turn,


gradually outcompeted their earlier facilitators on the grasslands. This led the larger


herbivores increasing their exploitation of the nutritionally poorer vegetation types, such as


reed, tall herbs, shrubs and trees, which were turned into grasslands. As a result, the area


became increasingly dominated by short grazed grasslands maintained at a lower biomass


than required to support the largest herbivore’s population. This hypothesis is supported by


the nearly 60% decline in cattle numbers since 2000 associated with further increases in


stig beconcurreerd wordt door het Konikpaard, wordt het Konikpaard op 


zijn beurt weer beconcurreerd door de toename in het aantal grazende ganzen.  


Dat de hele transitie van het buitenkaadse gebied in kort grasland uiteindelijk desastreuze gevolgen 


oor de grote grazers blijkt ook uit het navolgende:  


“The transition of the mosaic vegetation into grasslands was largely attributable to the increasing 


numbers of all herbivore species, large and small. Cattle and horses’ foraging behaviour and habitat 


e is determined by their preference for short grasses of the open grasslands. As long as these 


grasslands provide the amount of food needed, cattle and horses will graze on these grasslands and 


their impact on other vegetation types will be small. When population numbers increase the amount 


of grass available per animal will decrease which forces the animals to use other food plants in other 


vegetation types. This transformed the other vegetation types into grasslands. By creating more short 


ds, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass 


very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation 


types creating even more grasslands. Cattle were the first to experience the negative consequences of 


this strong competition as their ideal grass height is approximately 9 cm. The low sward height 


decreased their intake of grasses, which led to reduced body condition and increased mortality and 


mber of cattle. These results suggest that in highly productive areas the 


largest grazers risk to be outcompeted by the smaller herbivores, which were facilitated by the larger 


herbivores in the beginning. This raises the question whether an assemblage of bottom


populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist in a 


fenced, highly productive, and relative homogeneous area with high numbers of geese and without 


vrijwel geen vegetatie meer aanwezig welke vereist is als voedingsmiddel voor 


het Edelhert. Daarbij moet steeds voor ogen blijven staan dat de introductie van het Edelhert tot 


doel had het verwijderen van de bestaande vegetatie Salix en Sambucus nigra. Voo


rekening gehouden worden met het vereiste voedsel voor het Edelhert, zoals in het bovenstaande 
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Voorts wordt het Konikpaard steeds meer beconcurreerd door de verschillende soorten ganzen die in 


 


“When total large herbivore abundances increased over time, the grazers created short 


grazed grasslands and by doing so, facilitated geese. The results suggest that, as visiting geese 


eased over the years, strong competition between the smallest and the largest 


herbivores (cattle) developed, especially during winter and spring. And so the geese, in turn, 


rger 


herbivores increasing their exploitation of the nutritionally poorer vegetation types, such as 


reed, tall herbs, shrubs and trees, which were turned into grasslands. As a result, the area 


ined at a lower biomass 


than required to support the largest herbivore’s population. This hypothesis is supported by 


the nearly 60% decline in cattle numbers since 2000 associated with further increases in 


stig beconcurreerd wordt door het Konikpaard, wordt het Konikpaard op 


 


Dat de hele transitie van het buitenkaadse gebied in kort grasland uiteindelijk desastreuze gevolgen 


“The transition of the mosaic vegetation into grasslands was largely attributable to the increasing 


numbers of all herbivore species, large and small. Cattle and horses’ foraging behaviour and habitat 


e is determined by their preference for short grasses of the open grasslands. As long as these 


grasslands provide the amount of food needed, cattle and horses will graze on these grasslands and 


ulation numbers increase the amount 


of grass available per animal will decrease which forces the animals to use other food plants in other 


vegetation types. This transformed the other vegetation types into grasslands. By creating more short 


ds, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass 


very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation 


nce the negative consequences of 


this strong competition as their ideal grass height is approximately 9 cm. The low sward height 


decreased their intake of grasses, which led to reduced body condition and increased mortality and 


mber of cattle. These results suggest that in highly productive areas the 


largest grazers risk to be outcompeted by the smaller herbivores, which were facilitated by the larger 


bottom-up regulated 


populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist in a 


fenced, highly productive, and relative homogeneous area with high numbers of geese and without 


vrijwel geen vegetatie meer aanwezig welke vereist is als voedingsmiddel voor 


het Edelhert. Daarbij moet steeds voor ogen blijven staan dat de introductie van het Edelhert tot 


doel had het verwijderen van de bestaande vegetatie Salix en Sambucus nigra. Voorts moet steeds 


rekening gehouden worden met het vereiste voedsel voor het Edelhert, zoals in het bovenstaande 


grassland cycles 


grassland cycles, Summary, P. Cornelissen,  







 


 


 


 


 


Uit de vegetatiekaarten uit de periode 2000 


meer aanwezig was welke voldeed


het gebied uit de jaarrapportage 2014


Oostvaardersplassen nog uitsluitend bestaat uit gras en kale grond. Er is geen struweel meer 


zichtbaar. 


 


Uit de als bijlage bij dit handhavingsverzoek gevoegde 


er in de winter 2017-2018 helemaal geen vegetatie meer is die als voedelbron kan dienen voor het 


Konikpaard, het Heckrund of het Edelhert.


Uit de conditie- en sterftecijfers van het Konikpaard in het gebied kan, in combinatie met de 


vegetatiecijfers, niet anders dan worden vastgesteld dat in het gebied een groot tekort bestaat aan 


de vereiste vegetatie voor beweiding door het Konikpaard, het Heckrund 


 


Conclusie 


In 1983 is door de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders een groep van 32


gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 


van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het land


geschikt te maken voor grauwe ganzen, die op hun beurt 


het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform Natura 2000 voor 


bedoeld is. 


  


Uit de vegetatiekaarten uit de periode 2000 -2012 blijkt dat reeds in 2012 vrijwel geen vegetatie 


meer aanwezig was welke voldeed aan de voedingsbehoefte van het Edelhert. Uit de luchtfoto van 


het gebied uit de jaarrapportage 2014-2015 blijkt helder dat het buitenkaadse deel van de 


Oostvaardersplassen nog uitsluitend bestaat uit gras en kale grond. Er is geen struweel meer 


als bijlage bij dit handhavingsverzoek gevoegde luchtfoto’s van maart 2018 blijkt overigens dat 


2018 helemaal geen vegetatie meer is die als voedelbron kan dienen voor het 


Konikpaard, het Heckrund of het Edelhert. 


en sterftecijfers van het Konikpaard in het gebied kan, in combinatie met de 


vegetatiecijfers, niet anders dan worden vastgesteld dat in het gebied een groot tekort bestaat aan 


de vereiste vegetatie voor beweiding door het Konikpaard, het Heckrund en het Edelhert.


In 1983 is door de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders een groep van 32 Heckrunderen in het 


gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 


van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 


geschikt te maken voor grauwe ganzen, die op hun beurt – door begrazing van het moerasgebied 


het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform Natura 2000 voor 
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2012 blijkt dat reeds in 2012 vrijwel geen vegetatie 


aan de voedingsbehoefte van het Edelhert. Uit de luchtfoto van 


2015 blijkt helder dat het buitenkaadse deel van de 


Oostvaardersplassen nog uitsluitend bestaat uit gras en kale grond. Er is geen struweel meer 


 


luchtfoto’s van maart 2018 blijkt overigens dat 


2018 helemaal geen vegetatie meer is die als voedelbron kan dienen voor het 


en sterftecijfers van het Konikpaard in het gebied kan, in combinatie met de 


vegetatiecijfers, niet anders dan worden vastgesteld dat in het gebied een groot tekort bestaat aan 


en het Edelhert. 


Heckrunderen in het 


gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 


schap open houden en daarmee 


door begrazing van het moerasgebied – 


het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform Natura 2000 voor 







 


 


 


 


 


De populaties grote grazers hebben zich daarbij zo snel ontwikkeld dat vrijwel het gehele 


buitenkaadse gebied is omgezet in grasland waarin nieuwe houtachtige


vegetatie geen enkele kans op vestiging heeft. Daarmee is de belangrijkste voedselbron voo


Edelhert vrijwel volledig verdwenen. Het dieet van het Edelhert is daarmee volledig afhankelijk van 


gras, wat op zich reeds een te arm dieet is voor deze soort. 


Voorts is de populatie grote grazers daarbij zodanig snel gegroeid dat er sprake is van 


overbegrazing, leidende tot een gemiddelde vegetatiehoogte van minder dan 5 cm, waarbij er 


gedurende de periode november 


waardoor het gras niet meer begraasbaar is door de grote graz


Voor het Heckrund, dat afhankelijk is van een vegetatie met een hoogte van tenminste 9 cm komt de 


vegetatie vrijwel het gehele jaar niet meer op een voldoende hoogte om als voedselbron te kunnen 


dienen. 


Rekening moet bij dit alles gehouden worden met 


ganzen die steeds langere perioden en in steeds grotere aantallen in het gebied verblijven. Voor 


ganzen in een vegetatiehoogte van gras van minder dan 2 cm voldoende. Daarmee is de 


concurrentiestrijd in het nadeel van de grote grazers beslist.


Niet anders kan worden geconcludeerd dat het gebied Oostvaardersplassen niet kan voorzien in de 


voedselbehoefte van de grote grazers die uitsluitend met als doel beweiding in het gebied zijn 


geplaatst. De conditiescore van d


afname in de hoogte en het aanbod van vegetatie vormen al jaren een belangrijke indicatie dat het 


gebied niet langer beweidbaar is voor het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert. Uit d


luchtfoto’s van 2018 blijkt dat het voedselaanbod in de winter van 2017


nul. Dit wordt bevestigd door de sterftecijfers waaruit blijkt er 2479 Edelherten, 73 Heckrunderen en 


419 Konikpaarden zijn gestorven.


Nu het gelet op het bepaalde in art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, 


onder e) van het Besluit houders van dieren verboden is dieren te beweiden op niet


grond en nu dit verbod gelet op art. 2.1, zevende lid, van de Wet dieren daarbij


is op gehouden en niet gehouden dieren, dient u, naar aanleiding van onderhavig verzoek, mede 


gelet op de vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling 


Bestuursrechtspraak van de Raad van Stat


dieren behorende tot de soorten Edelhert, Konikpaard en Heckrund zonder verwijl uit het gebied 


Oostvaardersplassen te verwijderen.


 


Met vriendelijke groet, 


 


Mw. Mr. E. Philippi-Gho 


Natuur en Recht 


grazers hebben zich daarbij zo snel ontwikkeld dat vrijwel het gehele 


buitenkaadse gebied is omgezet in grasland waarin nieuwe houtachtige, struikt-, en kruidachtige


vegetatie geen enkele kans op vestiging heeft. Daarmee is de belangrijkste voedselbron voo


Edelhert vrijwel volledig verdwenen. Het dieet van het Edelhert is daarmee volledig afhankelijk van 


gras, wat op zich reeds een te arm dieet is voor deze soort.  


Voorts is de populatie grote grazers daarbij zodanig snel gegroeid dat er sprake is van 


overbegrazing, leidende tot een gemiddelde vegetatiehoogte van minder dan 5 cm, waarbij er 


gedurende de periode november – mei sprake is van een vegetatiehoogte van minder dan 2 cm 


waardoor het gras niet meer begraasbaar is door de grote grazers. 


Voor het Heckrund, dat afhankelijk is van een vegetatie met een hoogte van tenminste 9 cm komt de 


vegetatie vrijwel het gehele jaar niet meer op een voldoende hoogte om als voedselbron te kunnen 


Rekening moet bij dit alles gehouden worden met een steeds grote voedselconcurrentie met de 


ganzen die steeds langere perioden en in steeds grotere aantallen in het gebied verblijven. Voor 


ganzen in een vegetatiehoogte van gras van minder dan 2 cm voldoende. Daarmee is de 


l van de grote grazers beslist. 


Niet anders kan worden geconcludeerd dat het gebied Oostvaardersplassen niet kan voorzien in de 


voedselbehoefte van de grote grazers die uitsluitend met als doel beweiding in het gebied zijn 


geplaatst. De conditiescore van de grote grazers en de wijziging in de soorten vegetatie en de sterke 


afname in de hoogte en het aanbod van vegetatie vormen al jaren een belangrijke indicatie dat het 


gebied niet langer beweidbaar is voor het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert. Uit d


luchtfoto’s van 2018 blijkt dat het voedselaanbod in de winter van 2017-2018 terug is gelopen naar 


nul. Dit wordt bevestigd door de sterftecijfers waaruit blijkt er 2479 Edelherten, 73 Heckrunderen en 


419 Konikpaarden zijn gestorven. 


bepaalde in art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, 


onder e) van het Besluit houders van dieren verboden is dieren te beweiden op niet


grond en nu dit verbod gelet op art. 2.1, zevende lid, van de Wet dieren daarbij  gelijk van toepassing 


is op gehouden en niet gehouden dieren, dient u, naar aanleiding van onderhavig verzoek, mede 


gelet op de vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling 


Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over te gaan tot handhaving van dit verbod  en alle 


dieren behorende tot de soorten Edelhert, Konikpaard en Heckrund zonder verwijl uit het gebied 


Oostvaardersplassen te verwijderen. 
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grazers hebben zich daarbij zo snel ontwikkeld dat vrijwel het gehele 


, en kruidachtige 


vegetatie geen enkele kans op vestiging heeft. Daarmee is de belangrijkste voedselbron voor het 


Edelhert vrijwel volledig verdwenen. Het dieet van het Edelhert is daarmee volledig afhankelijk van 


Voorts is de populatie grote grazers daarbij zodanig snel gegroeid dat er sprake is van zeer ernstige 


overbegrazing, leidende tot een gemiddelde vegetatiehoogte van minder dan 5 cm, waarbij er 


mei sprake is van een vegetatiehoogte van minder dan 2 cm 


Voor het Heckrund, dat afhankelijk is van een vegetatie met een hoogte van tenminste 9 cm komt de 


vegetatie vrijwel het gehele jaar niet meer op een voldoende hoogte om als voedselbron te kunnen 


een steeds grote voedselconcurrentie met de 


ganzen die steeds langere perioden en in steeds grotere aantallen in het gebied verblijven. Voor 


ganzen in een vegetatiehoogte van gras van minder dan 2 cm voldoende. Daarmee is de 


Niet anders kan worden geconcludeerd dat het gebied Oostvaardersplassen niet kan voorzien in de 


voedselbehoefte van de grote grazers die uitsluitend met als doel beweiding in het gebied zijn 


e grote grazers en de wijziging in de soorten vegetatie en de sterke 


afname in de hoogte en het aanbod van vegetatie vormen al jaren een belangrijke indicatie dat het 


gebied niet langer beweidbaar is voor het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert. Uit de 


2018 terug is gelopen naar 


nul. Dit wordt bevestigd door de sterftecijfers waaruit blijkt er 2479 Edelherten, 73 Heckrunderen en 


bepaalde in art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, 


onder e) van het Besluit houders van dieren verboden is dieren te beweiden op niet-beweidbare 


gelijk van toepassing 


is op gehouden en niet gehouden dieren, dient u, naar aanleiding van onderhavig verzoek, mede 


gelet op de vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling 


e, over te gaan tot handhaving van dit verbod  en alle 


dieren behorende tot de soorten Edelhert, Konikpaard en Heckrund zonder verwijl uit het gebied 
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Bijlagen: 20181907 Concept besluit handhavingsverzoek Natuur en recht_.docx

2018 HHverzoek st welzijn grote grazers OVP.pdf
M en R 2016116 Grote grazers Oostvaardersplassen (III) Staatsbosbeheer handelt niet in strijd met.pdf

Beste  en anderen,
Dank je voor je concept besluit. Je hebt er veel werk aan gehad.
Het valt me op dat je inhoudelijk ingaat op het verzoek en op de eerste pagina het volgende
vermeldt:
‘Beoordeling van uw handhavingsverzoek
Artikel 1.3 onder e van het besluit houders van dieren verbied het beweiden van een niet-
beweidbare weide. Dit artikel geldt ook voor niet-gehouden dieren.’
Staatsbosbeheer is geen 'houder' van deze dieren. De bepaling waar het handhavingsverzoek
naar verwijst is een verboden gedraging ten aanzien van dieren, namelijk het weiden van een
dier op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land.
De in het wild levende dieren bepalen echter zelf in het gebied wat ze doen, waar ze grazen etc.
Alhoewel het verbod op dierenmishandeling van artikel 2.1 van de Wet dieren ook van
toepassing is op andere dan gehouden dieren, zijn wij (WJZ) van mening dat de verboden
gedragingen van artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren niet geschreven zijn voor in het
wild levende dieren op natuurterreinen waar het handen-af-principe voor geldt. Het betreft
verboden gedragingen/handelingen ten aanzien van dieren die binnen de beschikkingsmacht
zijn van een ‘houder’ (Besluit houders van dieren).
Als artikel 1.3, onder e, van het Besluit houders van dieren niet van toepassing is op de grote
grazers in de OVP kom je niet toe aan een verdere inhoudelijke behandeling van dit verzoek.
Ik begrijp overigens wel waar het handhavingsverzoek vandaan komt. Zie in de bijlage het
vonnis van de Rb Midden-Nederland inzake de grote grazers in de OVP met de noot van 

. In de noot staat het volgende:
“Opvallend ten slotte is dat in de uitspraak nergens wordt ingegaan op art. 1.3 onder e van het
Besluit houders van dieren. In dit artikel wordt, op grond van art. 2.1 lid 3 van de Wet Dieren
een nadere invulling gegeven van wat in elk geval gezien wordt als dierenmishandeling in de zin
van art. 2.1 lid 1 van de Wet Dieren. In de bepaling wordt “het weiden van een dier op niet
beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land” als een
vorm van dierenmishandeling betiteld. Voor de hand lijkt te liggen om althans te stellen (de
vraag is of de bepaling zo is bedoeld) dat stelselmatige overbegrazing neerkomt op weiden op
slecht beweidbaar land en omdat het zevende lid van art. 2.1 van de Wet Dieren bepaalt dat
ook het krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde van toepassing is ten aanzien
van andere dan gehouden dieren, lag het voor de hand dat ook hier een debat over was
gevoerd. Maar misschien gaat dat nog komen, en anders over nog eens tien jaar, want deze
discussie gaat denk ik niet snel liggen.”
@ , indien jij vanuit je kennis van en ervaring met de Wet dieren nog iets toe wilt voegen,
dan zou ik dat op prijs stellen.
@ , voor jou dezelfde vraag als aan .
@ :  is op vakantie. Is er contact met de provincie/SBB geweest over
deze zaak?
Met vriendelijke groet,

Jurist
…………………………………………………………
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
C-Zuid 2
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
………………………………………………………….
T:+31

@minez.nl
………………………………………………………….
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Geachte mevrouw Philippi-Gho,

Met uw brief van 17 april 2018 heeft u de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht handhavend op te treden tegen het beweiden van het gebied de Oostvaardersplassen.

 

Uw verzoek

In uw handhavingsverzoek verzoekt u de NVWA middels toepassing van bestuursdwang het beweiden van de Oostvaardersplassen door Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten te beëindigen en te bepalen dat de dieren worden overgeplaatst. U stelt dat in de Oostvaardersplassen dieren worden geweid op weides welke niet of onvoldoende beweidbaar zijn. Deze stelling onderbouwt u door in te gaan op de voedselsituatie van de grote grazers. De grashoogte is te laag voor de Heckrunderen en de Konikpaarden, tevens worden de Konikpaarden weggeconcurreerd door de ganzen. Dit zou in strijd zijn met artikel 2.1, van de Wet dieren, juncto artikel 1.3, onder e, Besluit houders van dieren. U wilt dat de NVWA op deze overtreding handhaaft. 



Besluit omtrent uw handhavingsverzoek

Ik wijs uw handhavingsverzoek af. Hieronder treft u mijn motivering aan voor dit besluit.



Literatuur 
Als bijlage van dit besluit treft u de literatuur aan die van toepassing is op uw handhavingsverzoek.



Beoordeling van uw handhavingsverzoek

Artikel 1.3 onder e van het besluit houders van dieren verbied het beweiden van een niet-beweidbare weide. Dit artikel geldt ook voor niet-gehouden dieren.



In de toelichting bij het artikel is het volgende opgenomen:

Dieren die op slecht beweidbaar land worden geweid, kunnen door hun verblijf ernstige en pijnlijke ziekten en gebreken oplopen. Een weiland moet geschikt zijn voor de dieren die er worden geweid. Daarbij kan de duur van het verblijf een rol spelen. Of het doen beweiden van een slecht beweidbaar

land strafwaardig is, hangt samen met de duur van het verblijf. Het enkele dagen doen beweiden van slecht beweidbaar land zal niet direct tot ziekten en gebreken leiden. De lengte van deze periode zal mede afhankelijk zijn van de diersoort. Het doen beweiden van niet beweidbaar land is verboden.”



Populatie omvang en groei

Voor een overtreding van artikel 1.3 besluit houders van dieren zal dus vast moeten komen te staan dat de situatie van het weiland zodanig is dat de dieren die hierop worden geweid ernstige ziekten of gebreken veroorzaakt. Dat de situatie in de Oostvaardersplassen zodanig is dat de dieren ernstige gebreken of ziekten oplopen komt niet naar voren uit de in de afgelopen jaren verzamelden gegevens:

· De populatie edelherten is exponentieel gegroeid vanaf 2005

· De populatie Heckrunderen en Konikpaarden zijn stabiel



Het rapport opgesteld door de externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen: Advies beheer Oostvaardersplassen, kaders voor beleid provincie Flevoland (2018) merkt in haar rapport op pagina 27 op dat ‘ De voedselrijke vegetaties in het Oostvaardersplassengebied hebben ertoe geleid dat de populaties, de kuddes na de introductie in omvang zijn toegenomen’ . 

 

Dit beeld van een groei van de populaties na de introductie komt ook naar voren in figuur 7.1 uit het monitoringsoverzicht 2016-2017 opgemaakt door Staatsbosbeheer:





Conclusie: uit deze gegevens komt geen beeld naar voren dat de Oostvaardersplassen voor grote grazers reeds sinds lange tijd onbeweidbaar is of leidt tot ernstige ziekten of gebreken.



Mortaliteit 

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden door Staatsbosbeheer beheerd gebaseerd op beleid wat is ontwikkeld op basis van adviezen van twee internationale commissies. Deze commissies, International Comitee on Management of the large herbifors in the Oostvaardersplassen (IMCO) 1 en 2 adviseren onder meer om vroeg-reactief beheer toe te passen bij dieren die gelet op conditie en omgevingsfactoren, een gerede kans hebben tot overlijden te doden door afschot (Commissie, 2018 pagina 31). Dit beleid is opgenomen in het Managementplan 2011-2015 wat tot op heden van kracht is.  Sinds 2010 ligt het afschot percentage tussen de 20% a 30%. 



Tabel 7.1 uit het monitoringsoverzicht van Staatsbosbeheer 2016-2017 geeft de redenen van sterfte weer bij Konikpaarden, Heckrunderen en edelherten. De sterfte bij het edelhert bedroeg 22%, bij de Konikpaarden 8% en bij de Heckrunderen 2%. In vergelijk de sterfte bij edelherten op de Veluwe door afschot bedroeg die periode 47% (Commissie, 2018, pagina 32)

 





Mortaliteit is gekoppeld aan weersinvloeden en aantallen ganzen zoals onderzoek laat zien(Kramer et al, 2017). 



In de winter van 2018 heeft een groter dan normale sterfte onder de dieren plaatsgevonden waarbij ongeveer 57% van der populatie is afgeschoten. De commissie (2018, pagina 32) heeft geconcludeerd dat vroeg-reactief beheer in de winter van 2017/2018 onvoldoende heeft gewerkt. De hoeveelheid voedsel, de weersomstandigheden en de grootte van de totale populatie grazers heeft tot deze hoge mortaliteitscijfers geleid. Om verder lijden van de dieren te voorkomen is op 01 maart 2018 Staatsbosbeheer op verzoek van de provincie Flevoland gestart met bijvoeren van de dieren. De ontstane situatie van voedseltekort welke invloed had op de beweidbaarheid van het gebied is hiermee door Staatsbosbeheer beëindigd.



Toekomst

De aanbevelingen gedaan door de commissie (2018) zijn overgenomen door de provincie Flevoland. De hoeveelheid dieren in het gebied zal worden verminderd tot 1100. Hiermee wordt de begrazingsdruk in het gebied terug gebracht. 



Conclusie

Uit de jaarlijkse mortaliteitcijfers en de cijfers over de toename in populatie grootte  komt niet naar voren dat de Oostvaardersplassen als gebied niet beweidbaar is voor grote grazers. Het betreft een extensief beheerd gebied waarin natuurlijke fluctuaties in grasaanbod onder invloed van weer voorkomt. Weersinvloeden en de aanwezigheid van ganzen hebben een effect op de populatiegrootte van de grote grazers en de samenstelling van de verschillende diergroepen in verhouding tot elkaar (Kramer et al., 2017) 



2018 betrof een uitzonderlijke winter waarbij door afschot en bijvoeren de beweidbaarheid van het gebied in de hand is gehouden. In de toekomst zal door structurele verlaging van de populatie de beweidbaarheid worden gehandhaafd.



Ik heb geen overtreding van artikel 1.3 onder e besluit Houders van dieren gelet op artikel 2.1 wet dieren kunnen vaststellen in de afgelopen jaren.



Inhoudelijk op uw verzoek

Heckrunderen

Op pagina 5 van uw verzoek stelt u dat Heckrunderen voornamelijk gras eten met een lengte van tussen de 9-15 cm waarbij u aangeeft Heckrunderen een minimale graslengte van 9 cm moeten hebben.  U geeft aan dat dit uit de bijgevoegde literatuur blijkt. Echter bij uw stukken is geen literatuur bijgevoegd. U verwijst enkel naar een aantal rapporten. Echter het is niet duidelijk uit welk rapport het door u gestelde komt. Uit onderzoek komt naar voren dat runderen een graslengte van 9 cm prefereren, het betreft echter geen ondergrens daar runderen ook op gras van 3-9 cm foerageren (Cornelissen et al., 2017, Lamoot, et al., 2005). 



Uw stelling dat het gebied vanaf 2012 niet beweidbaar is voor Heckrunderen deel ik niet. De populatie runderen is na introductie sterk gestegen en vanaf ongeveer 2005 is de populatie redelijk stabiel (Commissie, 2018, pagina 27)



Grasaanbod

U geeft aan op pagina 8 aan dat uit het rapport ‘De Oostvaardersplassen natuurlijk’ zou blijken dat het aanbod aan gras in bepaalde kavels is gedaald in de periode van 2004-2008. Het door u aangehaalde rapport beslaat echter de periode 1995-2005. 



Uit diverse stukken blijkt dat de hoeveelheid beschikbaar gras per jaar fluctueert als gevolg van weersinvloeden. In het rapport ‘De Oostvaardersplassen natuurlijk’ wordt op pagina 37 van deel A aangegeven dat de opbrengst aan ton droge stof gras in de periode 1995-2005 varieert tussen de 4000-9000 ton gerelateerd aan zonuren en neerslag per jaar (Kooijman en Vulink, 2005). De graasdruk op grasland is door de groei van de populatie dieren over tijd wel toegenomen tot 2.8 dier per hectare in najaar 2017 (Commissie, 2018, Kooijman en Vulink, 2005). Uit de reeds door u aangehaalde jaarrapportage van Staatsbosbeheer over 2016-2017 komt op pagina 11 in figuur 5.1 naar voren dat de grashoogte jaarlijks aan schommeling onderhevig is. In 2017 was de grashoogte van droog grasland bijvoorbeeld in de piek  van het voorjaar 17 cm. Het dal van de graslengte in de winter ligt vanaf 2002 tot 2017 rond de 2 cm. Hierin zijn geen grote schommelingen waarneembaar.





Figuur 5.1 Hoogte (links) en bedekking (rechts) van grassen en lage kruiden op verschillende kavels droog grasland in de randzone.





Luchtfoto’s

u geeft aan op pagina 9 dat uit de in de bijlage opgenomen luchtfoto’s blijkt dat er in 2018 geen begroeiing was van het gehele gebied. De door u opgenomen appendix op pagina 7 laat echter luchtfoto’s tot 2012 zien zonder bronvermelding. Uit deze luchtfoto’s komt geen beeld naar voren dat het totale areaal te begrazen gebied daalt. Hooguit dat het areaal grasland wat onder water staat daalt. De door u in appendix 7 opgenomen luchtfoto’s zijn afkomstig van Cornelissen et al., 2017, (hoofdstuk 6 , appendix 1). 



Konikpaarden

U geeft aan in uw verzoek dat vegetatie voor paarden begraasbaar is vanaf 3 tot 8 cm. Uit onderzoek blijkt dat paardachtigen een graslengte van 5 cm of minder prefereren (Cornelissen et al., 2015, Lamoot et al., 2005). U merkt op dat in 2012 het gras in de winter onder 2 cm bleef en daarmee niet begraasbaar was voor paarden. Graslengte daalt gedurende de winterperiode altijd naar 1 of 2 cm vanwege het stoppen van de groei en afsterven van de toppen. Onderzoek uit 1991 naar graslengte in de Oostvaardersplassen (Cornelissen et al. 2015) geeft aan dat graslengte ook in 1991 in de winter 2 cm of minder betrof. Daarnaast geeft Cornelissen aan in het door u aangehaalde onderzoek dat de graslengte geen invloed heeft op het voortplantingspercentage van Konikpaarden:’ For all large herbivore species, net birth rates were positively and mortality negatively correlated with sward height. The estimated ‘vegetation height’ R* was highest for cattle (c. 9 cm), intermediate for red deer (c. 6 cm) and lowest for horses (almost 0 cm)’. (Cornelissen et al, 2017, pagina 101)

Konikpaarden nuttigen naast gras ook netels en wortelstokken in aanvulling op hun hoofdvoedsel. ‘Interestingly, the estimated R* for the Konik horses was close to zero cm sward height. This 

surprising result is very likely to be explained by the additional resources, such as nettle and 

reed rhizomes that the horses can exploit’. (Cornelissen et al, 2017, pagina 101).



U geeft aan op pagina 10 dat het Konikpaard wordt beconcurreerd door ganzen. Echter in het door u aangehaalde onderzoek van Cornelissen et al. (2017) wordt een verband gelegd tussen de toename van de ganzen welke het gras op de weides kort afgrazen. Hierdoor gaan de runderen op zoek naar andere voedselbronnen. Door de toegenomen graasdruk van runderen in deze nieuwe gebieden worden deze gebieden ontsloten voor ganzen waardoor de ganzen concurreren met de diersoort die het gebied in eerste aanleg voor hen toegankelijk maakte. Dit komt tot uiting in de lagere aantallen runderen die sinds 2000 in het gebied aanwezig zijn (Commissie, 2018, Cornelissen et al., 2017).





Edelhert

Op pagina 10 van uw verzoek geeft u aan dat voor het edelhert vrijwel geen vegetatie meer aanwezig is welke vereist is als voedingsmiddel voor het edelhert. Volgens u was reeds in 2012 vrijwel geen voedsel meer aanwezig voor het edelhert. Ik deel deze mening niet.



Uit de populatie ontwikkeling cijfers blijkt dat met name de populatie edelherten in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Dit is enkel mogelijk indien voldoende voedsel voor de dieren aanwezig was. Zie figuur 7.1 uit het monitoringsoverzicht 2016-2017 opgemaakt door Staatsbosbeheer.




Oordeel NVWA

De NVWA zal niet handhavend optreden op grond van uw handhavingsverzoek. 





Hoogachtend,







de heer N.G. Maij

Divisiehoofd Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de Nederlandse

Voedsel- en Warenautoriteit







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.





































Bijlage: literatuur
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Cornelissen P., Vera F., Berendse F., Sýkora K., Bokdam J., Ritchie M., Olff H., 2017, REWILDING EUROPE: EARLY DYNAMICS OF A MULTISPECIES GRAZING ECOSYSTEM, chapter 6 dissertation thesis Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles, Cornelissen. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/396698



Cornelissen P., Vulink J.T., 2015, DENSITY- DEPENDENT DIET SELECTION AND BODY CONDITION OF CATTLE AND HORSES IN HETEROGENEOUS LANDSCAPES Applied Animal Behaviour Science, , 163, p28-38

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/396698



Lamoot, I. Meert, C. Hoffmann, M., 2005, Habitat use of ponies and cattle foraging together in a coastal dune area Biological Conservation, Vol.122(4), pp.523-536



Kramer, K., Cornelissen, P., Groot Bruinderink, G.W.T.A., Kuiters, A.T., Lammertsma, D.R., Vulink, J.T., Wieren, van, S.E., Prins, H.H.T, 2017 Effects of weather variability and geese on population dynamics of large herbivores creating opportunities for wood-pasture cycles, chapter 7, PhD dissertation thesis Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles, Cornelissen.



Staatsbosbeheer, 2017, monitoringsoverzicht 2016-2017: https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/08-dossiers/oostvaardersplassen/2016-2017-jaarrapportage-monitoring-oostvaardersplassen.pdf?la=nl-nl&hash=205D3501AACED87ECE41290E2BA4EB5A00D98512
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Nedeciandse Voedsei- en 
VVarenautoriteit 


ONIVANGEN


1 1 JUL 2018
Registratienummer:


’ostadres postbus 20021,2500 EA Den Haag


Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkvvaliteit, 
NVWA, team Bezwaar en Beroep (JZ)
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht


Bezoekadres 
Paleis van Justitie 
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ Den Haag 
Telefoon (088) 362 39 10 
Fax (088) 361 00 56


Datum
Doorkiesnummer(s) 


Behandeld door 
0ns kenmerk 


Appellant/verzoeker 
Ondetwerp 


Besluit ■


Uw kenmerk


10jiili2018
088-3623910
AJ.W. Hop-Schreuder
procedurenummer AWB 18/1224 W2
Stichting Welzijn Grote Grazers te Dronten
11350 Wetdieren
d.d., nr. niet tijdig nemen besluit,
van Min.v.Landbouw, Natuur en Voedselkwalit.


In verband met deze 
procedure worden/zijn 
de door u verstrekte 
gegevens door het College 
van Beroep voor het 
bedrijfsleven venwerkt in 
een geautomatiseerd 
systeem (Wet bescherming 
persoonsgegevens).


Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden.


Geachte heer/mevrouw,


Met vervvijzing naar het bepaalde bij artikel 6:14, tweede lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht deel ik u mee dat onder bovenvermeld procedurenummer een 
beroep van appellant(e)(n) ter griffie is geregistreerd. Van het beroepschrift met 
bijlagen, gaat hierbij een afschrift.


Op het beroep is hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing.
Bij de behandeling van het beroep neemt het College de richtlijnen in acht die zijn 
neergelegd in de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014, zoals 
laatstelijk gewijzigd. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant nr. 37347 
van 10 juli 2017 en tevens te raadplegen op de internetsite van de rechtspraak 
(www.rechtspraak.nl).
Onder verwijzing naar artikel 17, eerste lid van de Procesregeling 
bestuursrechterlijke colleges 2014 zal het beroep met toepassing van artikel 8:52 
Awb versneld worden behandeld.


VICNT







procedurenumraer AWB 18/1224 \V2 lOjuli 2018


Ik verzoek u mij uw verweerschrift toe te zenden, zomede alle op de zaak 
betrekking hebbende stukken (vvaaronder in ieder geval de door 
appellant(e)(n) ingediende aanvraag voorzien van een datumstempel, de door 
u van appellant(e)(n) ontvangen ingebrekestelling voorzien van een 
ontvangststempel en - indien aanvvezig - stukken die betrekking hebben op 
het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking als 
bedoeld in artikel 4:15 Awb). Indien u hieraan niet of niet geheel voldoet, kan 
op het beroep worden beslist op grondslag van de beschikbare stukken. Voorts 
verzoek ik u eventueel door u in uw verweerschrift aan te halen jurisprudentie/ 
regelgeving, voor zover deze niet voor partijen algemeen toegankelijk is, bij te 
voegen, dan wel vindplaatsen daarvan te vermelden.


Voor zover u ten aanzien van de bp de zaak betrekking hebbende stukken een 
beroep doet op artikel 8:29 van de Awb wijs ik u op het volgende. Ik verzoek u de 
redenen voor het beroep op artikel 8:29 van de Awb in een begeleidende brief per 
stuk te onderbouwen. Ik wijs u er op dat deze brief wordt doorgestuurd aan de 
wederpartij(en). Als u in de brief ook vertrouwelijke gegevens opneemt, dan dient 
u twee versies van de brief in te dienen, een vertrouwelijk en een niet 
vertroLiwelijk exemplaar. Alleen de niet vertrouwelijke versie zal dan worden 
doorgestuurd.


Uw antwoord - zo mogelijk in vijfvoud en voorzien van een inventarisliist van de 
door u meegezonden stukken - zie ik binnen twee weken tegemoet.


VICNT
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Edelachtbaar College,


Natuur en Recht
bureau voor educatie en ad vies


College van Beroep voor het bedrijfsieven 
Postbus 20021 
2500 EA Den Haag


Betreft: Beroep weigering besluit handhaving Oostvaardersplassen
0ns Kenmerk; Beroep OVP handhavingsverzoek weigering besluit 
Datum; 4juli2018


'•BJOLi 2518 ;


V
Namensde Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ te Dronten, die mij |
daartoe heeft gemachtigd en woonplaats kiest aan mijn kantoor gelegen aan de Operatie Mannahof 
5, 2632 EL te Nootdorp, dien ik hierbij het beroepschrift in tegen de weigering van de Minister van 
LNVomihzakehethandhavingsverzoekvanclientinzakehetbeweidenvandierenopniet- 
beweidbaregrond, een besluit te nemen.


Op grpnd van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 
belanghebbende Worden aangemerkt als zij opkomen voor de'eigen belangen'van de 
rechtspersoon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen die zij 
overeenkomstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamhedeh behartigen. Deze 
algemene en collectieve belangen worden mede als hun belangen beschouwd,


De statutaire basisdoelstelling van de Stichting Welzijn Grote Grazers is het bewerkstelligen van 
verandering van het Faunabeheer (hoefdieren/zoogdieren) in kunstmatig gecreeerde 
natuurgebieden. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowe! nationaal als 
internationaal ai datgene te doen of te laten of te verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur 
rioodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.


Het feitelijk handeien van de Stichting Welzijn Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds 
jarenlange betrokkenheid bij het houden van grote grazers in de Oostvaardersplassen, de 
betrokkenheid bij het Protocol vroeg reactief beheer en de vele gevallen waarin de Stichting bij ■
monde van Mw. Y. Bierman haar standpunten heeft uiteengezet in de vergaderingen .van.de 
Provinciale Staten.


Hiermee is yoldoende aangetoond dat client op basis van zijn statutaire doelstelling en feitelijke 
werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene vyet bestuursrecht
is. - ' ■ . ‘ ’ ' " ■ ■ . . -







Bij handhavingverzoek van 17 april 2018, door de Minister van LNV ontvangen op 18 april 2018, heeft 
client de Minister van LNV verzocht het beweidingsverbod van art. 2.1, eerste juncto derde juncto 
zevende lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder 3) van het Besluit houders van dieren te 
handhaven in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Ditverzoek is onder andere nader 
onderbouwd door een zeer uitgebreide fotoreportage waaruit blijkt dat het gebied niet beweidbaar 
is voor de daar door Staatsbosbeheer gepiaatste grote grazers. De situatie is overigens hog steeds 
van dien aard dat het gebied niet beweidbaar is voor deze grote grazers.


Bij bericht van 26 april 2018 heeft de Minister van LNV de ontvangst van het verzoek op 18 april 2018 
bevestigd. Op 13 juni 2018 verliep de termijn voor het nemen van een beslissing op het 
handhavingsverzoek. Bij brief van 18 juni 2018, door de Minister van LNV ontvangen op 18 juni 2018 
is de NVWA in gebreke gesteld en de mogelijkheid geboden om alsnog binnen twee weken een 
beslissing op de aanvraag te nemen. Aan dit verzoek heeft de Minister van LNV geen gevolg gegeven.


ingevolge artikel,6;12, tweede lid, van de Awb kan het beroepschrift worden ingediend zodra het 
bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende 
beschikking bekend te maken, en twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het 
bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.


Ingevolge artikel 8:55c, tweede lid, van de Awb verzoek ik Uw College, de hoogte van de dwangsom 
vast te stellen vanwege het nalaten om de ingebrekestelling binnen twee weken een beslissing op 
het handhavingsverzoek te nemen.


Voorts verzoek ik Uw College op grond van artikel 8:55d, eerste lid, van de Awb, indien gedurende 
het beroep geen besluit bekend wordt gemaakt, de termijn waarbinnen het bestuursorgaan alsnog 
een besluit dient bekend te maken vast te stellen op twee weken na de dag waarop de uitspraak 
wordt verzonden en met toepassing van artikel 8;55d, tweede lid, van de Awb voorts bepalen dat de 
Minister van LNV aan client een dwangsom van € 100,- verbeurt voor iedere dag dat hij in gebreke 
blijft de uitspraak na te leven.-Mocht de Minister gedurende het beroep een inhoudelijke beslissing 
nemen ten aanzien van het handhavingsverzoek en daarmee het verzoek van client afwijzen, dan 
richt dit beroep zich mede tegen dat besluit en wenst client de gronden van het inhoudelijke beroep 
nader toe te lichten.


Tenslotte verzoek ik Uw College met toepassing van artikel 8:75 van de Awb de Minister van LNV in 
de proceskosten te veroordelen.


Hoogachtend,


Mw. Mr. E. Philippi-Gho
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Strategic
Team Bestuurlijke Maatregelen
Postbus 43006
3540 AA Utrecht


Natuur en Recht
bureau voor educatie eh advies


I:


Datum: 18juni2018
Uw kenmerk: JZ 18-444
6ns kenmerk: handhavingsverzoek beweidingsverbod OVP 
Betreft: Verzoek handhaving beweidingsverbod


Geachte heer, mevrouw,


Bij verzoek van 17 april 2018, door u ontvangen op 18 april 2018 heb ik u verzocht het 
beweidingsverbod van art. 2.1, eerste juncto derde juncto zevende lid, van de Wet dieren, juncto art. 
1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren te handhaven in het natuurgebied de 
Oostvaardersplassen. Bij bericht van 26 april 2018 heeft u de ontvangst van dit verzoek bevestigd en 
aangegeven dat aanvraag in behandeling is genomen.


Artikel 4:13, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de 
bij wettelijk voorschrift bepaalde terrhijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een 
redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de in het 
eerste lid bedoelde redelijke termijn in iedergeval verstreken is wanneer het bestuursorgaan binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een rnededeling als 
bedoeld in artike! 4:14, derde lid, heeft gedaan.


Art. 4:14, derde lid, van de Awb bepaalt dat indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift 
bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, het besituursorgaan 
dit binnen deze termijn aande aanvrager mededeelt en daarbij een redejijke termijn hoemt binnen 
welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Tot een dergelijke verlenging van de termijn 
bent u niet overgegaan. Dit brengt met zich mee dat de termijn voor het nemen van een beschikking 
op 13 juni 2018 is verlopen.
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Natuur en Recht;
bureau voor educatie en advies


Art. 4:17 van de Awb bepaalt dat, indien een beschikking op een aanvraag niet tijdig wordt gegeven, 
het bestuu'rsorgaan aan de aanvrager een dwangsom verbeurt voor elke dag dat het in gebreke is, 
doch voor ten hoogste 42 dagen. De Algemene termijnenwet is op laatstgenoemde termijn niet van 
toepassing. Ingevolge het zesde lid, onder a, van art. 4:17 Awb, dlent het bestuursorgaan dat 
bevoegd is het besluit te nemen, alvorens het de dwangsom verbeurt, in gebreke te worden gesteld 
door de aanvrager om alsnog een besluit te nemen. Gelet op het bovenstaande stel ik u hierbij in 
gebreke en verzoek ik u binnen een termjjn van twee weken alsnog een besluit op de aanvraag te 
nemen.


Met vriendelijke groet.


Erna Philippi-Gho 
Natuur en Recht
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht


Stichting Natuur en Recht 
T.a.v. mevr. E. Philippi-Gho 
Operatie Mannahof 5 
2632 EL Nootdorp


Directie Strategic
Oivisie Juridische zaken


Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl


Contactpersoon
NVWAJZPostbus@nvwa.nl


Onze referentie
JZ 18-444


Datum 26 april 2018
Betreff Ontvangstbevestiging uw verzoek zaaknummer 18-444


Geachte mevrouw Philippi-Gho,


Uw verzoek tot handhaving inzake het beweidingsverbod van de 
Oostvaardersplassen hebben wij ontvangen op 18 april 2018.


Uw verzoek is in behandeling, voor vragen kunt u contact op nemen met ons via 
NVWAJZPostbus(S)nvwa.nl. Zou u zo vriendelijk widen zijn in, alle correspondentie 
uw zaaknummer te widen vermelden.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


Hoogachtend,


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens^zer


mevr. A.M.C. Flipsen-Nuijten 
teamleider team Bestuurlijke maatregelen
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NVWA
Directle Strategie 
Divisie Juridische Zaken 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht


Datum: 17 april 2018
0ns Kenmerk: handhaving beweidingsverbod Oostvaardersplassen
Betreft: Verzoek handhaving art. 2.1 Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) Besluit houders van


dieren Oostvaardersplassen


Geachte heer, mevrou\A/,


Namens client, de Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ Dronten, 
verzoek iku hierbij handhavend o|3 tetreden wegensovertredingvan art. 2.1, eerste juncto derde 
juncto zevende lid, van de'Wet dieren, juncto art. 1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren.


Ik verzoek u middels de toepassing van (spoed)bestuursdwang het beweiden van de 
Oostvaardersplassen met Heckrunderen (Bos taurus), Konikpaarden (Equus caballus) en Edelhert 
(Cervus elaphus) onverwijld te beeindigen en te bepalen dat de dieren dienen te worden 
overgeplaatst nu zich in dit gebied geen vegetatie voorhanden is welke noodzakelijk is om aan de 
voedseibehoefte van dieren behorende tot deze drie diersoorten te voldoen.


Gelet op de in het navolgende weergegeven wetenschappelijke dnderzoekeh alsrnede ■ 
jaarrapportages van Staatsbosbeheer, moeten de voornoemde gronden als niet-beweidbaar vyorden 
gekwalificeerd vdor deze drie diersoorten, hetgeen met zich rheebrehgt dat het beweiden met deze 
soorten ingevolge art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder ej van de 
Wet dieren mpet worden gekwalificeerd als dierenmishandeling. Daarbij maakt het gelet.op het 
bepaalde in art, 2.1, zevende lid, van de Wet dieren, geen verschil of het in onderhavig geval vvel of 
niet gaat om gehouden dieren.


Gelet op het bepaalde in art. 5.1 juncto 8.1, eerste lid, van de Wet dieren juntto art. 8.1, eerste lid, 
van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren bent u bevoegd bestuurlijk te handhaven. 
Volgens yaste jurisprudentie van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsieven 
bestaat er een verplichting voor het bevoegde bestuursorgaan om handhavend op tetreden:


W9\C:
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"Geiet op het algemeen belong dot gediend is met handhaving, zal in geval van overtrading van een 
wetteiijk voorschrift het hestuursorgaan dat bevoegd is om met bestiiursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden, 'in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan warden gevergd, dit niet ie doen. Dit kan 
zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat." (zie noot sf .


" Geiet op het algemeen belong dat gediend is met handhaving zal, in geval van geconstateerde 
overtrading van een of meer van deze regels, NMa ook gebruik moeten maken van zijn bevoegdheden 
in de Mw om deze regels te handhaven. Slechts in bijzondere omstandigheden kan hi] weigereh dit te 
doen."^ \


Geiet hierop zult u van de aan u toegekende bevoegdheden gebruik moeten maken om een einde te, 
maken aan de inbreuk van Staatsbdsbeheer op art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren 
juncto art. 1.3, onder e) van het Besluit houders van dieren.


Ontvankelijkheid van de Stichting Welzijn Grote Grazers


Op grond van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 
belanghebbende worden aangemerkt als zij opkdmen yoor de 'eigen belangen' van de 
rechtsperspon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen dje zij 
overeenkdmstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen. Deze 
algemene en collectieve belangen worden mede als hun belangen beschouwd.


/■


De statutaire basisdoelstelling van de Stichting Welzijn Grote Grazers is het bewerkstelligen van 
verandering van het Faunabeheer (hoefdieren/zoogdieren) in kuntmatig gecreeerde natuurgebieden, 
met onder andere als uitgangspunt dat honger geen deel mag uitmaken van een beleid gericht dp 
beperkin'g van de omvang van de populatie.


Het feitelijk handelen van de Stichting Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds jarenlange 
betrpkkenheid bij de Oostva.ardersplassen, waaronder het Protocol vroeg reactief beheer. Voorts 
hPudt de stichting zeer'strak de viriger aan de ppis door mede ook de rol van de politiek en politieke 
beslissingen doorte lichten en kritisch te volgen en treedt de Stichting actief op bij het geven van 
voorlichting onder andere bij Provinciale Staten.


Hiermee is voldoende aangetoond dat client op basis van zijn statutaire dpelstelling en feitelijke 
werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
is.‘


^ ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2b04:AP4683, JB 2004/293, m.nt. C.L.F.G.H. Albers. Zie recentelijk 
ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3496.
^ CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700, AB 2010/242, m.nt. I. Sewandono.
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Verbod op bet beweiden van dieren op niet beweidbare grond


Art. 2.1, eerste lid, van de Wet dieren bepaait dat het verboden is om zqnder redelijk doei of met 
overschrijding van hetgeen ter beceiking 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. Het derde lid van art. 
2.1 van de Wet dieren bepaait dat bij algemene maatregel van bestuur gedragingen kunnen worden 
aangewezen bedoeld in het eerste lid. Art. 2.1. zevende lid, van de Wet dieren bepaait dat het bij en 
krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde tevens van toepassing is ten aanzien van 
andere dan gehouden dieren.


Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid. Van de Wet wordt in art. 1.3, onder e) van het 
Besluit houders van dieren aangewezen het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders 
dan yoor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land;


In de.Memorie van Toelichting bij de Wet dieren is hieromtrent toegelicht dat in artikel 2.1, eerste 
lid, van de wet derhalve het verbod is neergelegd om zonder redelijk doel of disprojDortioneel bij een 
dier pijn of letsel te veroorzaken of om op dergelijke wijze de gezondheid of het welzijn van het dier 
te benadelen. Het is daarbij gewenst geacht dat een aantal gedragingen waarvan vaststaat dat deze 
naar maatschappelijke opvattingen niet kunnen worden getolereerd, zonder meer als 
dierenmishandeling te kenschetsen. Dit betreft allereerst de gedragingen die zijn opgenomen in 
artikel 2.1, tweede lid, van de wet. Voorts zijn in artikel 1.3 van het besluit een aantal concrete 
gedragingen aangewezen die zonder meer als dierenmishandeling worden beschouwd. Deze 
aanwijzing is gebaseerd op het derde en vijfde lid van artikel 2.1 van de wet. De in artikel 1.3 van het 
besluit opgenomen gedragingen worden in ieder geval gerekend tot de verboden gedragingen, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet. Van de aangewezen gedragingen kan in de regel worden 
aangenomen enerzijds dat deze pijn of letsel bij het dier hebben veroorzaakt of de gezondheid of het 
welzijn van het dier hebben benadeeld en anderzijds dat deze zonder redelijk doel zijn verricht of 
met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is. Het uitvoeren van de 
hierboven bedoelde handelingen is daarmee verboden op grond van het eerste lid in samenhang met 
het tweede lid oriderscheidenlijk het derde lid van artikel 2.1 van de wet.


Het aanwijzen van dergelijke meer concrete gedragingen heeft als voordeel dat hierdoor niet alleen 
de norm van artikel 2.1 van de wet wordt verduidelijkt, maar ook de naleving en de 
handhaafbaarheid wordt bevorderd. Zo behoeft niet de schending van het dierenwelzijn> een 
algemeen, meer omvattend begrip, te worden aangetoond, maar kan worden volstaan met het 
aantonen van het verrichten of nalaten van die bepaalde gedraging al dan niet met gebruikmaking 
van het desbetreffende voorwerp. Het benoemen van deze concrete gedragingen draagt daarmee bij 
aan het yerwezenlijken van de ambitie van het kabinet om stringenter op te treden tegen 
dierenmishandeling en sluit aan bij het in de in paragraaf 2.1 genoemde Nota Dierenwelzijn en ■ 
Diergezondheid geformuleerde speerpunt om mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te 
gaan.


De in artikel 1.3 van het besluit aangewezen gedragingen ziet onder andere bp het weiden van een 
dier op niet of slecht beweidbaar land (onderdeel e). Genoemde gedragingen hebben met elkaar 
gemeen dat zij in het algemeen geen enkel redelijk doel dieneri. Voor een toelichting op deze 
gedragingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 1.3 van het besluit.


De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen handelingen zijn een resultante van een afweging op 
basis van in de praktijk opgedane ervaring. Vele verschillende handelingen ten aanzien van dieren 
zijn denkbaar en ook praktijk. Deze handelingen kunnen worden verricht in vele uiteenlopende 
omstandigheden en ten aanzien van verschillende dieren.
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Zoals is toegelicht in paragraaf 2.2 is de Wet dieren en de daarop berustende bepalingen op grond 
van artikel 1.2, eerste lid, van de wet van tpepassing op niet gehouden dieren, behoudens voor zover 
het die gevallen betreft waarin dat uitdrukkelijk adders is bepaald. In het zevende lid van artikel 2.1 
van de wetisbepaald dat het verbod op dierenmishandeling tevens op arrdere dan gehouden dieren 
ziet. De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezeh gedragingen ziin derhalve ook verboden indien zii 
worden verricht ten aanzien van niet gehouden dieren.


Doelstellingen van de introductie van het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert in de 
Oostvaardersplassen


In 1983 is door de voordialige Rijksdienst IJsselmeerpolders een groep van 32 Heckrunderen in het 
gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherteh. Doel van de introductie 
van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 
geschikt te maken vooc voor grauwe ganzen, die op hun beurt - door begrazing van het 
rhoerasgebied - het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform 
Natura 2000 vOor bedoeld is. Daarbij is van belang dat de drie soorten grote grazers elk hun eigen 
voedingspatroon en graasgedrag hebben.


"Field observations by the managers of the Oostvaardersplassen at the end of the 1980s, suggested 
that the large herbivores increased the invasion of Sambucus nigra and were not able to assist the 
development of open grasslands. In an effort to halt the spread of Sambucus nigra, red deer were 
introduced in 1992. By the end of the 1990s, it was clear that the cover of Sambucus nigra as well as 
Salix spp. was decreasing (Cornelissen et al. 2006) and that the decrease seemed to be faster near the 
grasslands preferred by the large herbivores. This effect of distance was. also found by Clarke et al. 
(1995) and Hester and Baillie (1998), who showed that defoliation of a less preferred shrub by sheep 
and red deer wos higher near the edge of preferred grass patches than further away. Other authors 
also observed that as herbivores focus their grazing on the preferred vegetation, the use of the less 
preferred vegetation will be concentrated in those areas where the preferred vegetation is abundant 
(Oom et dl. 2002)"^


"The dbovementioned factors play a role in the interactions between large herbivores and the 
woodland-grassland cycle and are subject to our research. Based on these, we hypothesised that: (1) 
New establishments of Sambucus nigra occur more frequently in extensively grazed areas than in 
ungrazed areas due to the positive effects of herbivores on establishment of woody species such as 
creating gaps by trampling; (2) Woody vegetation dornlnated by an 'unpalatable shrub can be 
strongly diminished by a more or less 'partly selfregulating' multi-species large herbivore population; 
(3) The relative decline df Salix spp. and the less palatable species Sambucus'nigra is negatively 
correlated with the distance to the 20 palatable grasslands preferred by the large herbivores; (4) The 
relative decline of Sambucus nigra and Salix spp. is negatively correlated with the cover of the 
unpalatable shrub Sambucus nigra; (5) Woody species do not regenerate in grasslands under high 
grazing pressure."* '


^ Effects of large herbivores on wood pasture dynamics in a European wetland system. Perry 
Cornelissen, Jan Bokdam, Karie Sykora, Frank Berendse , Basic and Applied Ecology 2014,15, 396-406 
* Effects of large herbivores on wood pasture dynamics in a European vvetland system. Perry 
Cornelissen, Jan Bokdam, Karie Sykora, Frank Berendse, Basic and Applied Ecology 2014,15, 396-406
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De introductie van het Heckrund; het Kbnikpaard en tenslotte het Edelhert in de 
Oostvaardersplassen had derhalve tot doel te komen tot een volledige begrazing van het 
buitenkaadse gebied waarbij het doel dat bereikt moest worden was het omzetten van een gebied 
met houtachtige begroeiing van met name Salix en Sambucus nigra naar open grassland dat geschikt 
was voor begrazing door ganzen.


In het kader van dit handhavingsverzoek is enerzijds van belang dat de introductie van de drie 
soorten grote grazers tot doel had beweiding teneinde te komen tot een open graslandschap en 
anderzijds dat dergelijk gebruik ten behoeve van begrazing uitsluitend geoorloofd is indien er sprake 
is van beweidbare gronden, dus gronden die voldoende passerid voedsel bieden om te voorzien in de 
voedselbehoefte van de dieren die worden ingezet voor de beweiding van het gebied.


Het weiden van de Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen


Om vast te stellen op welke wijze Heckrunderen, Konikpaarden kunnen worden geweid, is van belang 
verschillende elementen in elkaars samenhang te beoordelen, te weten, het passende voedsel per 
diersoort, het aanbod van dit voedsel in het gebied dat door de betrokken diersoort kan worden 
gebruikt en toegankelijk is, de omvang van de hoeveelheid voedsel gedurende het jaar waarbij er 
steeds voldoende voedselaanbod dient te zijn dat vereist is voor het welzijn van de betrokken 
diersoort. Hierbij moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen in het voedselaanbod en 
ontwikkelingen in de onderlinge voedselconcurrentie en de voedselconcurrentie met andere 
diersoorten waaronder de ganzen die het buitenkaadse gebied benutten voor begrazing. Aan de 
hand daarvan moet worden vastgesteld welk deel van de Oostvaardersplassen gedurende' welk deel 
van het jaar voor welke soorten van de grote grazers beweidbaar is en wat het aantal dieren is 
waarvoor het betreffende deel beweidbaar is.


Plantaardige vegetatie behorende tot het dieet van Heckrunderen en Konikpaarden 


Konikpaard


Dit de diverse bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het dieet van het Konikpaard 
voornamelijk bestaat uit laag gras (circa 85%), met een hoogte tussen de 2 en 8 cm. Daarnaast wordt 
een deel kruiden (circa 7,5%) gegeten en een deel houtachtigen (circa 6,5%). De Konikpaarden 
hebben een algemeen voorkeur voor gebied bestaande uit voornamelijk uit open droog grasiand met 
verspreid staande bomen en struiken. Voorts hebben de Konikpaarden met name gedurende de 
wintermaanden behoefte aan beschutte gebieden.


Heckrund


Heckrunderen vertonen eveneens een voorkeur voor open droog grasiand, echter, Heckrunderen 
hebben daarbij een hoogte van de vegetatie nodig van tussen de 9-15 cm. Laag gras van minder dan 
9 cm leidt tot moeilijkheden bij het begrazen. Wanneer er sprake is van hoge dichtheid van het 
aantal Heckrunderen en Konikpaarden en daardoor van een intensievere begrazing welke leidt tot 
een lagere gemiddelde grashoogte, leidt dit tot voedselconcurrentie tussen het Heckrund en het 
Konikpaard, waarbij het Heckrund het onderspit delft.
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"Menard et al. (2002) showed that cattle were unable to graze on short grasslands and preferred 
heights of 9-16 cm, whereas horses preferred grass heights of less than 8 cm. During Mqy-Octbber, 
sward heights of 'dry' grassland at the Zoutkamperplaat were decreasing and below the preferred 
heights of 9-16 cm for cattle as mentioned by Menard et al. (2002). It shows that horses can profit 
more and longer from these high quality swards at high C:P than cattle. This gives horses a 
competitive advantage over cattle at high densities."^


Edelhert


Het Edelhert is geen grazer maar een browser. Het voedingspatroon van deze soort wijkt dan ook af 
van dat van het Konikpaard en het Heckrund. Dit afwijkende voedingspatroon is ook de reden van 
introductie van deze soort in aanvulling op het Konikpaard en het Heckrund. De introductie van het 
Edelhert had tot doel de Salix en de Sambucus nigra in het Oostvaardersplassengebied te bestrijden. 
Voorts heeft de voedselbehoefte van het Edelhert gedurende het jaar een wisselende samensteijing, 
welke als voIgt moet worden weergegeven:


Voorjaar; behoefte aan licht verteerbaar eiwitrijk voedsel, zoals jong gras (vooral breedbladige 
grassen), blad, jonge twijgjes, kruiden.


Zomer: De behoefte aan eiwitrijk voedsel blijft ook In dit seizoen, maar het voedsel is vezelrijker en 
het kost meer energie om te verteren. De edelherten zoeken daarom graag kruidenvegetatiejonge 
struiken en boompjes op om aan de behoefte te voldoen.


Herfst: In de herfst blijven de herten zoeken naar dezelfde yoedselsodrten dan in de zomer maar nu 
wordt het aangevuld met eikels, beukennootjes en kastanjes, maar ook zachte bessen.


Winter: In de winter probereh de herten zoveel mogelijk energie te sparen. Ze komen dan weinig in 
beweging en zoeken gebiedeh op waar nog het meeste voedsel beschikbaar is. Tot het vereiste 
voedsel behoren scheuten, twijgen, mos, zachte naalden, heide en droge grassen.


Beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen


De beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen is sinds dejaren '90 van devorige eeuwsterk 
veranderd.


Waar in 1996 de Sambucus nigra en de.Salix nog in een groot deel van het gebled aanwezig waren, 
was de Sambucus nigra in 2008 cbrnpleet verdwenen en de Salix uitsluitend nog in de Driehoek en 
een zeer kieine strook in het binnenkaadse gebied aanwezig. Waar voorts in 1996 een aanzienlijk 
deel van de Oostvaardersplassen nog bestond uit hoge, onbegraasde kruiden, een deel droog 
grasland en vrijwel geen begraasde, hoge kruiden, bestond in 2012 vrijwel het gehele voor de grote 
grazers toegankelijke buitenkaadse gebied uit begraasd droog grasland en begraadse hoge kruiden 
en een deel nat grasland.


^ Density-dependent diet selection and body condition of cattle and horses in heterogeneous 
landscapes, Perry Cbrnelissen, J.Theo Vulink, Applied Animal Behaviour Science, 2015,163, 28-38
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Appendix


1. Vegetation maps Oostvaardersplassen
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Voorts is blijkens het rapport "De Oostvaardersplassen, Natuurlijk"® tussen 2004 en 2008 het aanbod 
gras in de kavels EZ 20-21 en EZ 22- EZ 24 is vermiriderd onder andere doordat een deel van het 
droge grasland permanent is omgezet in poelen/pioniersvegetatie en nat grasland. Het natte 
grasland is deels als gevolg van vernatting veranderd in natte pioniersvegetatie waarmee de Kavels 
EZ 20-21 niet meer kunnen worden gebruikt voor begrazing door de grote herbivoren. In 2004 is 
onbegraasd riet toegenomeri door de autonome vegetatiesuccessie in de kavels EZ22-EZ24, waar 
weer een groot deel van de kavels is bedekt met riet. De graasdruk van grote grazers is daar laag 
omdat het daar erg nat is.


Verder is de hpogte van het gras gedurende een groot deel van het jaar te beperkt om goed 
bruikbaar te zijn voor met name de Heckrunderen en deels ook voor de Konikpaarden.
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Fig. 2. Vegetation deve'opment. A; development of the meior vegetation structure types, presented k 
a percentage cf the border zone {c. 20 km-). In 2000 water bodes'were created in the short grazed 
grasslands. B: average sward height of the preferred grasslands for diffe'ent,months over tne years. 
Sward heights were significantly correlated with year. March-Apr.l: fl" = 0.7346; P <C.0C01; May: R’ = 
0.6347; P =0.0001; Augustv R‘ = 0.3049; P = 0.0175. C: course of the average sward height of the 
preferred grasslands during the year for 1992 (iow herbivore numbers), 2002 (mediurn) and 2012 
(high). The dark shaded area indicates the preferred grass heights for catiie; the light shaded area the 
preferred grass height for the other herbivores. Below 2 cm/grass height becomes a constraint for all 
herbivores. The area between the vertical arrows indicate the period over v/hich cattle are hot 


• constraint by sward he'ght.


Uit grafieken B en C blijkt dat de hoogte van de vegetatie steeds verder afneemt en de periode 
waarin de maximale hoogte aanwezig is, steeds beperkter is. Waar in 1992 nog gedurende 6 
maanden een hoogte van meer dan 9 cm werd gehaald, werd deze hoogte in 2012 nog maar 
gedurende minder dan 1 maand deze hoogte gehaald en behaalde reeds in 2012 de vegetatie 
gedurende de maanden december tot en met maart een hoogte had van minder dan 2 cm waarmee 
het gebied ook voor het Konikpaard niet meer bruikbaar was voor beweiding. Voor het Heckrund was 
het gebied reeds in 2012 in het geheel niet meer beweidbaar en nam de hoogte van de vegetatie 
zelfs in 2014 nog verder af.


® De Oostvaarders, Evaluatie van ontwikkeling & beheer van het ecosysteem, Geert Kooijman, Frank 
de Roder, Hans Breeveld, Rob Thijssen, Liesbeth Bronkhorst, Jan Griekspoor (Staatsbosbeheer); Theo 
Vulink, Perry Cornelissen, Maarten Platteeuw, Harry van Manen, Mervyn Roos (RIZA); Nico Beemster 
(A&W); Bram Smit, Stef van Rijn.
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Dat er sprake is van een steeds verdere afname van het voedselaanbod is ook duideiijk terug te zien 
in de grafieken waarin de conditie van de dieren is weergegeven. Met name de conditiescores in 
maart zijn daarbij van belang. Duideiijk wordt dat de conditie van de dieren na de winter in de 
periode 1991-2014 is afgenomen van 7-8 tot 1-2.


Konikpaard
Heckrund


Maart 1992 Maart 2009
5-6 jonge dieren 3
4-5


Maart 2014


Blijkens het rapport "Oostvaardersplassen, Natuurlijk" was de grashoogte in zowel het droge gebied 
(kavels EZ 29-30) en het natte gebied (kavels EZ 20-21) in de periode 1989-1994 gemiddeld 4 cm. In 
2002-2004 was dit afgenomen tot gemiddeld 2,5 cm. De periode van het jaar waarin de grashoogte 
in deze kavels onder de 5 cm bleef was in 1989-1994 op de droge kavels (EZ 29-30) december tot en 
met april en voor het natte gebied (kavels EZ 29-30) november tot en met juhi. In de periode 2002- 
2004 bleef het gras in de droge kavels november tot en met mei onder de 5 cm en in de natte kavels 
bleef het gras in de periode november tot en met juni onder de 5 cm. Uit de jaarrapporfage 2016- 


. 2017 blijkt dat hierin geen verbetering heeft plaatsgevonden. ■


Overigens blijkt uit de als bijiage bij dit verzoek gevoegde luchtfoto's van het gebied dat in maart 
2018 de begroeiing van het gehele gebied, waaronder de droge graslanden, nihil is. Er is in het geheel 
geen voedsel beschikbaar.


Beweidbaarheid van het gebied


Ten aanzien van de Heckrunderen is op basis van bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken'en de 
jaarrapportages van Staatsbosbeheer vast komen te staan dat het gebied voor wat betreft de droge 
graslanden niet beweidbaar is als het gras nog niet de hoogte van tenminste 9 cm heeft bereikt. Deze 
hoogte doet zich niet in alle jaren voor, zo bleef blijkens tabel 5.1 van de jaarrapportage 2016-2017 in 
de jareh 2004, 2012, 2013 en 2016 zowel in het droge als het natte grasland de grashoogte onder de 
9 cm. In de bverige jaren was zowel het natte als het droge grasland slechts een zeer beperkt aantal 
weken beweidbaar voor de Heckrunderen daar alleen op piekmomenten het gras een hoogte van 
meer dan 9 cm bereikte.


Voor wat betreft de Konikpaarden moet worden vastgesteld op basis van de bijgevoegde 
wetenschappelijke onderzoeken en de jaarrapportages van Staatsbosbeheer dat de yegetatie 
begraasbaar is vanaf een hoogte van 3 cm tot een hoogte van 8 cm, waarbij derhalve het aanbod van 
laag gras bepalend is.. Daarbij moet worden opgemerkt dat reeds in 2012 gedurende de maanden 
december tot en met maart de vegetatie onder de'kritische hoogte van 2 cm bleef en het gebied 
derhalve voor het Konikpaard niet beweidbaar was.


Dat er geen verbetering optreedt in deze maanden maar veeleer het aantal maanden waarin de 
kritische vegetatiehoogte van 2 cm niet wordt bereikt, blijkt uit de jaarrapportage 2016-2017.
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Voorts wordt het Konikpaard steeds meer beconcurreerd door de verschillende soorten ganzen die in 
aantal toenemen. Dit blijkt ook uit het promotieonderzoek van P. Cornelissen^:


"When total large herbivore abundances increased over time, the grazers created short 
grazed grasslands and by doing so, facilitated geese. The results suggest that, as visiting geese 
numbers increased over the years, strong competition between the smallest and.the largest 
herbivores (cattle) developed, especially during winter and spring. And so the geese, in turn, 
gradually outcompeted their earlier facilitators on the grasslands. This led the larger 
herbivores increasing their exploitation of the nutritionally poorer vegetation types, such as 
reed, tall herbs, shrubs and trees, which were turned into grasslands. As a result, the area 
became increasingly dominated by short grazed grasslands maintained at a lower biomass 
than required to support the largest herbivore's population. This hypothesis is supported by 
the nearly 60% decline in cattle numbers since 2000 associated with further increases in 
goose numbers (Fig. lA}"


Waa'r dus het Heckrund ernstig beconcurreerd wordt door het Konikpaard, wordt het.Konikpaard op 
zijn beurt weer beconcurreerd door de toename in het aantal grazende ganzen.


Dat de hele transitie van het buitenkaadse gebied in kort grasland uiteindelijk.desastreuze gevolgen 
heeft voor de grote grazers blijkt ook uit het navolgende:


"The transition of the mosaic vegetation into grasslands was largely attributable to the increasing 
nunibers of all herbivore species, large and small. Cattle and horses' foraging behaviour and habitat 
use is determined by their preference for short grasses of the open grasslands. As long as these 
grasslands provide the amount of food needed, cattle and horses will graze on these grasslands and 
their impact on other vegetation types will be small. When population numbers increase the amount 
of grass available per animal will decrease which forces the animals to use other food plants in other 
vegetation types. This transformed the other vegetation types into grasslands. By creating more short 
grazed grasslands, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass 
very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation 
types creating even more grasslands. Cattle were the first .to experience the negative consequences of 
this strong competition as their,ideal grass height is approximately 9 cm. The low sward height 
decreased their intake of grasses, which led to reduced body condition and increased mortality and 
eventually to a declining number of cattle. These results suggest that in highly productive areas the 
largest grazers risk to be outcompeted by the smaller herbivores, which vvere facilitated by the larger 
herbivores in the beginning. This raises the question whether an assemblage of bottom-up regulated 
populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist in a 
fenced, highly productive, and relative.homogeneous area with high numbers of geese and without 
large predators."^


Voor het Edelhert is vrijwel geen vegetatie meer aanwezig welke vereist is als voedingsmiddel voor 
het Edelhert. Daarbij moet steeds voor ogen blijven staan dat de introductie van het Edelhert tot 
doel had het verwijderen van de bestaande vegetatie Salix en Sambucus nigra. Voorts moet steeds 
rekening gehouden worden met het vereiste voedsel voor het Edelhert, zoals in het bovenstaande 
weergegeven,


P. Cornelissen, Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles 
* Large herbivores as a drivingforce of woodland-grassland cycles, Summary, P. Cornelissen,
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Uit de vegetatiekaarten uit de periods'2000 -2012 blijkt dat reeds in 2012 vrijwel geen vegetatie 
meer aanwezig was welke voldeed aan de voedingsbehoefte van het Edelhert. Uit de luchtfoto van 
het gebied uit de jaarrapportage 2014-2015 blijkt helder dat het buitenkaadse deel van de 
Oostvaardersplassen nog uitsluitend bestaat uit gras en kale grond. Er is geen struweel meer 
zichtbaar.


Figuur 3.1 ligging telpunten punt-transecttelling vogels iangs de Knardijk en Oostvaardersdijk.


Uit de als bijiage bij dit handhavingsverzoek gevoegde luchtfoto's van maart 2018 blijkt overigens dat 
er in de Winter 2017-2018 helemaal geen vegetatie meer is die als voedelbron kan dienen voor het 
Konikpaard; het Heckrund of het Edelhert.


Uit de conditie- en sterftecijfers van het Konikpaard in het gebied kan, in cbmbinatie met de 
vegetatiecijfers, niet adders dan worden vastgesteld dat in het gebied een groot tekort bestaat aan 
de vereiste vegetatie voor beweiding door het Konikpaard, het Heckrund en het Edelhert.


Conclusie


In 1983 is door de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders een grdep van 32 Heckrunderen in het 
gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 
van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 
geschikt te maken voor grauwe ganzen, die op hun beurt - door begrazing van het moerasgebied - 
het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform Natura 2000 voor 
bedoeld is.







Natuiir en Recht
bureau voor ediicatie en odvies


De populaties grote grazers hebben zich daarbij zo snel ontwikkeld dat vrijwel het gehele 
buitenkaadse gebied is omgezet in grasland waarin nieuwe houtachtige, struikt-, en kruidachtige 
vegetatie geen enkele kans op vestiging heeft. Daarmee is de belangrijkste voedselbron voor het 
Edelhert vrijwel volledig verdwenen. Het dieet van het Edelhert is daarmee voliedig afhankelijk van 
gras, wat op zich reeds een te arm.dieet is voor deze soort.


Voorts is de populatie grote grazers daarbij zodanig snel gegroeid dat er sprake is van zeer ernstige 
overbegrazing, leidende tot een gemiddelde vegetatiehoogte van minder dan 5 cm, waarbij er 
gedurende de periode november - mei sprake is van een vegetatiehoogte van minder dan 2 cm 
waardoor het gras niet meer begraasbaar is door de grotd grazers.


Voor het Heckrund, dat afhankelijk is van een vegetatie met een hoogte van tenminste 9 cm komt de 
vegetatie vrijwel het gehele jaar niet meer op een voldoende hoogte om als voedselbron te kunnen 
dienen.


Rekening moet bij dit alles gehouden worden met een steeds grote voedselconcurrehtie met de 
ganzen die steeds langere perioden en in steeds grotere aantallen in het gebied verblijven. Voor 
ganzen in een vegetatiehoogte van gras van minder dan 2 cm voldoende. Daarmee is de 
concurrentiestrijd.in het nadeel van de grote grazers beslist.


Niet anders kan worden geconcludeerd dat het gebied Oostvaardersplassen niet kan voorzien in de 
voedselbehoefte van de grote grazers die uitsluitend met als doel beweiding in het gebied zijn 
geplaatst. De conditiescore van de grote grazers en de wijziging in de soorten vegetatie en de sterke 
afname in de hoogte en het aanbod van vegetatie vormen al jaren een belangrijke indicatie dat het 
gebied niet langer beweidbaar is voor het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert. Uit de 
luchtfoto's van 2018 blijkt dat het voedselaanbod in de winter van 2017-2018 terug is gelopen naar 
nul. Dit wordt bevestigd door de sterftecijfers waaruit blijkt er 2479 Edelherten, 73 Heckrunderen en 
419 Kpnikpaarden zijn gestorven.


Nu het gelet op het bepaalde in art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, 
onder e) van het Besluit houders van dieren verboden is dieren te beweiden op niet-beweidbare 
grond en nu dit verbod gelet op art. 2.1, zeyende lid, van de Wet dieren daarbij gelijk van toepassing 
is op gehouden en niet gehouden dieren, dient u, naar aanleiding van onderhavig verzoek, mede ' 
gelet op de vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over te gaan tot handhaving van dit verbod en alle 
dieren behorende tot de soorten Edelhert, Konikpaard en Heckrund zonder verwiji uit het gebied 
Oostvaardersplassen te verwijderen.


Met vriendelijke groet.


Mw. Mr. E. Philippi-Gho 
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Essentie


Grote grazers Oostvaardersplassen (III): Staatsbosbeheer handelt niet in strijd met zorgplicht(en)


Samenvatting


De Flora-en Faunawet biedt het kader van de regels ter bescherming van dieren behorende tot in het wild levende
diersoorten. Deze wet kent geen regels ter bescherming van gehouden dieren. Deze wet mist dus toepassing wanneer
geconcludeerd zou moeten worden dat het aannemelijk is dat de grote grazers als gehouden dieren moeten worden
aangemerkt. De Wet Dieren is primair gericht op gehouden dieren. Deze wet bevat echter ook enkele bepalingen ter
bescherming van wilde dieren. Zo bepaalt het zevende lid van artikel 2.1. Wet Dieren dat het bij en krachtens het eerste tot
en met het zesde lid bepaalde tevens van toepassing is ten aanzien van andere dan gehouden dieren. De in artikel 2.1. lid 6
Wet Dieren neergelegde zorgplicht geldt dus niet alleen voor gehouden dieren, maar ook voor wilde dieren.
Dit betekent echter nog niet dat het er niet toe doet of de grote grazers als gehouden dieren of wilde dieren moeten worden
aangemerkt. De invulling van de zorgplicht kan bij gehouden dieren en wilde dieren verschillend zijn. Dat deze invulling
verschillend kan zijn, heeft vooral te maken met het kenmerkende verschil tussen gehouden dieren en in het wild levende
dieren, namelijk de beschikkingsmacht van de mens over het dier. Bij gehouden dieren staat de volledige
beschikkingsmacht van de mens voorop, terwijl bij wilde dieren het “handen af principe” vooropstaat. Bij wilde dieren kan
dan ook, anders dan bij gehouden dieren het geval is, de menselijke interventie op gespannen voet staan met het “handen
af principe”.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het aannemelijk is dat de grote grazers in het natuurgebied de
Oostvaardersplassen als wilde dieren zijn aan te merken. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft in zijn arrest van 15
februari 2007 gemotiveerd overwogen dat het niet aannemelijk is dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen als
gehouden dieren moeten worden aangemerkt. Het gerechtshof heeft bij zijn oordeel betrokken de, in deze procedure door
Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen naar voren gebrachte omstandigheden dat de dieren zich bevinden op een
terrein dat eigendom is van Staatsbosbeheer en dat de dieren dit terrein niet kunnen verlaten. Het gerechtshof heeft daarbij
geoordeeld dat deze omstandigheden, in verband met de grote omvang van het terrein en het daarover gevoerde beheer,
onvoldoende gewicht in de schaal leggen om te concluderen dat sprake is van gehouden dieren. Stichting Welzijn Dieren
Oostvaarderplassen heeft ter onderbouwing van haar stelling dat de grote grazers als gehouden dieren moeten worden
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aangemerkt geen andere omstandigheden aangevoerd dan de hiervoor besproken en door het gerechtshof ’s-Gravenhage
verworpen omstandigheden.
Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft in zijn arrest van 15 februari 2007 geoordeeld dat Staatsbosbeheer c.s. niet in strijd
handelt met de zorgplicht zoals neergelegd in de Flora- en faunawet en de GWWD (opgevolgd door Wet Dieren) door de
grote grazers niet bij te voeren in de wintermaanden en zich evenmin schuldig maakt aan dierenmishandeling. Er zijn
onvoldoende aanknopingspunten om hierover thans anders te oordelen dan het gerechtshof heeft gedaan. Daarbij wordt
het volgende in aanmerking genomen. Ook IMCO2 heeft geadviseerd om bijvoeren te vermijden. Het beleid van
Staatsbosbeheer c.s. wordt dus ondersteund door een internationale onafhankelijke commissie van deskundigen (IMCO1
en IMCO2). De adviezen van IMCO1 en IMCO2 omtrent het niet bijvoeren wordt ondersteund door de BAC. Stichting
Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de BAC gesteunde adviezen van
ICMO1 en ICMO2 om niet bij te voeren, op onjuiste veronderstellingen c.q. argumenten zijn gebaseerd en daarmee
ondeugdelijk is en/of feitelijke grondslag mist.


Partij(en)


Vonnis in kort geding
in de zaak van
de stichting
STICHTING WELZIJN DIEREN OOSTVAARDERPLASSEN,
eiseres,
tegen
1. de publiekrechtelijke rechtspersoon
STAATSBOSBEHEER,
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon
DE STAAT DER NEDERLANDEN
en meer speciaal het Ministerie van Economische zaken,
gedaagden,
hierna gezamenlijk aan te duiden als: Staatsbosbeheer c.s.,


Uitspraak


1. De procedure


[…]


2. De feiten


2.1.


De Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft als doel het behartigen en bevorderen van het welzijn van de dieren
in het natuurgebied de Oostvaardersplassen.


2.2.


Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan, thans ressorterend onder het Ministerie van Economische Zaken.
Staatsbosbeheer was daarvoor ressorterend onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). LNV is
per 14 oktober 2010 opgegaan in het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit Ministerie is weer
opgegaan in het huidige Ministerie van Economische Zaken.


2.3.


De Oostvaardersplassen is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt door deze beheerd in overeenstemming met door de
Staat geformuleerd beleid.


2.4.


Het natuurgebied de Oostvaardersplassen bestaat sinds 1968 en heeft een oppervlakte van ongeveer 5600 hectare.


2.5.


In de Oostvaardersplassen zijn heckrunderen, konikpaarden en edelherten uitgezet. Deze dieren worden door Stichting
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Welzijn Dieren Oostvaarderplassen tezamen aangeduid als de grote grazers.


2.6.


Het natuurgebied is omgeven door een hek (raster), zodanig dat de grote grazers het terrein niet kunnen verlaten.


2.7.


Het beleid inzake de omgang met de grote grazers is vastgelegd in de volgende documenten:
– de Leidraad Grote Grazers (hierna: de Leidraad) dat in het jaar 2000 is opgesteld en vastgesteld door de


Staatssecretaris van het Ministerie van LNV,
– het Calamiteitenplan – bijvoeren in de Oostvaardersplassen,
– het Predatormodel,
– het Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015,
– het Protocol Vroeg Reactief Beheer.


2.8.


Uit de Leidraad blijkt dat de Oostvaardersplassen tot een type natuurgebied hoort (de ‘grote eenheden natuurgebied’)
waarin het handelen van de mens een ondergeschikte rol speelt, waar natuurlijke processen een belangrijke rol spelen en
waarin de populatieontwikkeling van de grote grazers een onlosmakelijk onderdeel van het ecosysteem vormt. In andere
natuurgebieden worden de grote grazers meer gezien als onderdeel van het onderhoud aan het terrein dat anders door de
mens zou worden verricht.


2.9.


In de Leidraad is ten aanzien van de grote grazers (heckrunderen en konikpaarden) in de ‘grote eenheden natuurgebied’ –
voor zover hier van belang – het volgende beleid geformuleerd:


“ (i) bij dreigende overschrijding van de draagkracht vindt preventief aantalsregulatie plaats;
(ii) de beheerder dient in te grijpen (in de praktijk: het dier zo pijnloos mogelijk doden) als hij geconfronteerd wordt


met een gewond of ziek dier dat uitzichtloos of ernstig lijdt, of dat zich anderszins in een uitzichtloze situatie
bevindt en ernstig lijden moet worden gevreesd;


(iii) grote grazers worden in beginsel niet bijgevoerd, behalve (a) als essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen)
ontbreken of onbereikbaar zijn of (b) als er vanwege onvoorziene omstandigheden grote sterfte dreigt (crash).”.


Het begrip ‘crash’ is in het door Staatsbosbeheer opgestelde Calamiteitenplan voor de Oostvaardersplassen omschreven
als (samengevat): indien 60% van de populatieomvang/soort uitvalt binnen drie maanden of indien de populatie zakt onder
100 dieren per soort.


2.10.


In het Calamiteitenplan is onder het kopje “Beleid Staatsbosbeheer” – voor zover van belang – het volgende vermeld:


“In de Oostvaardersplassen is bijvoeren in beginsel niet toegestaan. Het heeft veel negatieve gevolgen voor het gebied en
de grazers, is strijdig met de doelstelling van een zo natuurlijk mogelijk beheer en het is voor edelherten bij wet verboden.”


2.11.


Het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen die uitzichtloos of ernstig lijden, vindt plaats volgens het zogenaamde
‘predatormodel’. Het predatormodel hield oorspronkelijk in dat een dier in de stervensfase wordt gedood door afschot.
Vanaf 2004 wordt het verbeterde predatormodel toegepast, dat inhoudt dat een dier wordt afgeschoten op het moment dat
het verzwakt is en zich gaat afscheiden van de kudde. Sinds de tweede helft van 2005 is dit model nog weer aangescherpt,
doordat nu ook dieren kunnen worden afgeschoten (met gebruik van een geluidsdemper) die uitzichtloos lijden maar in de
kudde blijven.


2.12.


In maart 2005 is een periode van vorst en sneeuwval opgetreden, als gevolg waarvan de grote grazers ernstige honger
leden en een sterfte optrad van 15 à 20 dieren per dag. Naar aanleiding van deze sterfte heeft de minister van LNV in de
Tweede Kamer toegezegd een evaluatie van de situatie in de Oostvaardersplassen op te zullen stellen. Daartoe heeft de
minister advies gevraagd aan de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) en de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG). De
adviezen van de RDA en de RLG waren verdeeld. Het advies van de RLG komt erop neer dat het predatormodel moet
worden aangescherpt, dat de dieren niet moeten worden bijgevoerd en dat moet worden geaccepteerd dat ecologisch
beheer leidt tot periodes van, wat de RLG noemt, verminderd welzijn. De RDA stelt zich in zijn advies op het standpunt dat
de draagkracht van het terrein is overschreden. Hij adviseert gedurende het jaar dieren in kleine aantallen af te schieten en
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om onderzoek naar de toepassing van anticonceptie te doen.


2.13.


In september 2005 heeft de minister de Tweede Kamer toegezegd advies te zullen vragen aan een internationale groep van
deskundigen over het beheer van de Oostvaardersplassen. De International Committee on the Management of large
herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO) heeft vervolgens in juni 2006 advies uitgebracht.
Het advies van de ICMO houdt, voor zover thans van belang, in dat het bijvoeren van grote grazers en edelherten niet wordt
aanbevolen.
De reden voor dit advies is dat volgens ICMO bijvoeren alleen zin heeft indien het als voorzorgsmaatregel gebeurt (en niet
eerst als de dieren in slechte conditie verkeren), en dat het bijvoeren uit voorzorg er toe zou leiden dat de populaties – in
strijd met de natuurbeschermingsdoeleinden – blijven groeien.


2.14.


De Dierenbescherming heeft in 2006 Staatsbosbeheer c.s. in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter ’s-
Gravenhage.
Zij heeft zich in het kader van die procedure op het standpunt gesteld dat vaker moet worden bijgevoerd dan het hiervoor
weergegeven beleid meebrengt en heeft gevorderd dat de Staat en Staatsbosbeheer worden veroordeeld om onder
bepaalde, in het petitum omschreven (weers)omstandigheden, tot bijvoering over te gaan dan wel, bij totale bevriezing,
water voor de dieren bereikbaar maken. Een onafhankelijke deskundige zou een en ander moeten controleren en bindende
aanwijzingen moeten kunnen geven. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van de Dierenbescherming bij vonnis
van 13 maart 2006 afgewezen (ECLI:NL:RBSGR:2006:AV4486).


2.15.


De Dierenbescherming heeft vervolgens hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld. Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft bij
arrest van 15 februari 2007 (ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ9246) het vonnis van de voorzieningenrechter ’s-Gravenhage
bekrachtigd.


2.16.


Op 22 november 2010 heeft de tweede Internationale Commissie betreffende het Management van de
Oostvaardersplassen (ICMO2) een advies uitgebracht. In dit advies wordt – onder meer en zakelijk weergegeven –
geadviseerd om:
– een nieuwe strategie van vroeg-reactief beheer (in plaats van laat reactief beheer) van de grote grazers in te


stellen,
– 150 hectare extra beschutting in de winterperiode te creëren door tijdelijke openstelling van (gedeelten van)


Driehoek, Kotterbos en Oostvaardersbos,
– extra beschutting voor paarden en runderen te creëren door het maken van 1000 meterbeschuttingsrichels van


het Hollandse Hout,
– bijvoeren te vermijden.


2.17.


Eind 2010 heeft de politieke behandeling van het ICMO2 rapport plaatsgevonden. Hierbij heeft de Staatssecretaris van EL&I
besloten een Beheeradviescommissie (BAC) in te stellen om toe te zien op het beheer van de Oostvaardersplassen in lijn
met het ICMO2 advies.


2.18.


Op 13 december 2013 is het Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015 vastgesteld. In dit plan wordt zo
dicht mogelijk aangesloten bij de aanbevelingen van ICMO2.


2.19.


Op 2 december 2014 heeft de BAC haar eindadvies uitgebracht.


3. Het geschil


2.2.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen vordert – samengevat – dat Staatsbosbeheer c.s. bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad:
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a) wordt bevolen om de grote grazers bij te voeren in de maanden december 2016 tot en met april 2017 en in de
maanden december tot en met april van de daaropvolgende jaren, althans in de periode waarin volgens de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskundige vastgestelde deskundige dan wel door een
door de voorzieningenrechter vastgestelde onafhankelijke deskundige sprake is van voedseltekort in de
Oostvaardersplassen, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom,


b) wordt bevolen om onmiddellijk, althans voor december 2016, voldoende adequate beschutting en
schuilmogelijkheden voor de grote grazers te creëren binnen de Oostvaardersplassen, dit op straffe van
verbeurte van een dwangsom,


c) wordt veroordeeld om haar beleid per direct, althans op een redelijke termijn van drie maanden, althans een door
de voorzieningenrechter te bepalen termijn, zodanig te wijzigen dat het aantal grote grazers wordt teruggebracht
naar een aanvaardbaar aantal zodat dit in evenwicht is met de draagkracht van het terrein, dit door middel van
het
verplaatsen van grote grazers naar een ander gebied of door afschot,


d) wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten.


3.2.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen baseert deze vorderingen op een onrechtmatige daad. Zij voert daartoe –
samengevat – het volgende aan.
Staatsbosbeheer c.s. handelt onrechtmatig, omdat zij met haar beleid zoals is neergelegd in de Leidraad, het
Calamiteitenplan, het Predatormodel, het Managementplan 2011-2015 en Protocol Vroeg Reactief Beheer (hierna: het
beleid) in strijd handelt met primair de wet en subsidiair het ongeschreven recht.
Het beleid heeft tot gevolg dat de grote grazers in de winterperiode onnodig lijden en creperen. In deze winterperiode lijden
en overlijden iedere dag grote grazers door verhongering en onvoldoende beschutting. Daarmee wordt het welzijn van de
grote grazers geschonden. Staatsbosbeheer c.s. handelt door het uitvoeren van het beleid in strijd met de wet en meer in
het bijzonder met de zorgplicht zoals is neergelegd in artikel 2 Flora- en Faunawet en artikel 2.1 Wet Dieren. Daarbij geldt
dat de grote grazers als gehouden dieren, en niet als wilde dieren, moeten worden gekwalificeerd.
Staatsbosbeheer c.s. handelt door het uitvoeren van het beleid ook in strijd met het ongeschreven recht. Meer in het
bijzonder wordt in strijd gehandeld met de door haar in acht te nemen algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals
het evenredigheidsbeginsel.


3.3.


Staatsbosbeheer c.s. voert verweer.


3.4.


Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.


4. De beoordeling


4.1.


Kern van het geschil betreft de beantwoording van de vraag of het aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat
Staatsbosbeheer c.s. met haar beleid inzake de grote grazers onrechtmatig handelt.


4.2.


In dit verband is allereerst aan de orde of het aannemelijk is dat
Staatsbosbeheer c.s. – zoals Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen stelt en Staatsbosbeheer c.s. betwist – haar
zorgplicht zoals die is neergelegd in de artikelen 2 Flora- en Faunawet en artikel 2.1 lid 6 Wet Dieren schendt. Deze
artikelen luiden als volgt:
Artikel 2.1. lid 6 Wet Dieren:


“ Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg.”.


Artikel 2 Flora- en Faunawet:


“ 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving.


2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is
dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan alle maatregelen
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te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover
die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”.


4.3.


Het is daarbij – anders dan Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen betoogt – van belang om te bepalen of de grote
grazers als wilde dieren dan wel gehouden dieren moeten worden aangemerkt.


4.3.1.


De Flora- en Faunawet, waarop Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen zich beroept, biedt het kader van de regels ter
bescherming van dieren behorende tot in het wild levende diersoorten. Deze wet kent geen regels ter bescherming van
gehouden dieren. Deze wet mist dus toepassing wanneer geconcludeerd zou moeten worden dat het aannemelijk is dat de
grote grazers – zoals Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen stelt en Staatsbosbeheer c.s. betwist – als gehouden
dieren moeten worden aangemerkt.


4.3.2.


De Wet Dieren is primair gericht op gehouden dieren. Deze wet bevat – zoals Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen
terecht opmerkt – echter ook enkele bepalingen ter bescherming van wilde dieren. Zo bepaalt het zevende lid van artikel
2.1. Wet Dieren dat het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde tevens van toepassing is ten aanzien
van andere dan gehouden dieren. De in artikel 2.1. lid 6 Wet Dieren neergelegde zorgplicht geldt dus niet alleen voor
gehouden dieren, maar ook voor wilde dieren.
Dit betekent echter – anders dan Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen meent – nog niet dat het er niet toe doet of
de grote grazers als gehouden dieren of wilde dieren moeten worden aangemerkt.
De invulling van de zorgplicht kan bij gehouden dieren en wilde dieren verschillend zijn. Dat deze invulling verschillend kan
zijn, heeft vooral te maken met het kenmerkende verschil tussen gehouden dieren en in het wild levende dieren, namelijk de
beschikkingsmacht van de mens over het dier. Bij gehouden dieren staat de volledige beschikkingsmacht van de mens
voorop, terwijl bij wilde dieren het “handen af principe” voorop staat. Bij wilde dieren kan dan ook, anders dan bij gehouden
dieren het geval is, de menselijke interventie op gespannen voet staan met het “handen af principe”. Dat vraagt dus om
een afweging. De voorzieningenrechter ziet zich bij dit alles gesteund door hetgeen in de Memorie van Toelichting bij Wet
Dieren is vermeld.


4.4.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat het aannemelijk is dat de grote grazers in het natuurgebied de
Oostvaardersplassen als wilde dieren zijn aan te merken. Dit wordt als volgt gemotiveerd.
Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft in zijn arrest van 15 februari 2007 gemotiveerd overwogen dat het niet aannemelijk is
dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen als gehouden dieren moeten worden aangemerkt. Het gerechtshof heeft bij
zijn oordeel betrokken de, in deze procedure door Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen naar voren gebrachte
omstandigheden dat de dieren zich bevinden op een terrein dat eigendom is van Staatsbosbeheer en dat de dieren dit
terrein niet kunnen verlaten. Het gerechtshof heeft daarbij geoordeeld dat deze omstandigheden, in verband met de grote
omvang van het terrein en het daarover gevoerde beheer, onvoldoende gewicht in de schaal leggen om te concluderen dat
sprake is van gehouden dieren.
Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft ter onderbouwing van haar stelling dat de grote grazers als gehouden
dieren moeten worden aangemerkt geen andere omstandigheden aangevoerd dan de hiervoor besproken en door het
gerechtshof ’s-Gravenhage verworpen omstandigheden.


4.5.


Het is vervolgens de vraag of het aannemelijk is dat Staatsbosbeheer c.s. met haar beleid niet voldoet aan de in artikel 2
Flora- en Faunawet en/of artikel 2.1. lid 6 Wet Dieren neergelegde zorgplicht.


4.6.


Vooropgesteld wordt dat het voor de invulling van deze zorgplicht van belang is dat het in dit geval om wilde dieren gaat. Als
uitgangspunt geldt dat bij wilde dieren het “handen af principe” voorop staat. Dit betekent dat wilde dieren, in beginsel, aan
hun lot mogen worden overgelaten. Ook is het zo dat de menselijke interventie op gespannen voet kan staan met dit
“handen af principe”.


4.7.


Verder geldt dat op verschillende manieren aan deze zorgplicht kan worden voldaan en dat er verschillend kan worden
gedacht over welke manier de voorkeur heeft. Het is – zoals Staatsbosbeheer c.s. ook aanvoert – aan Staatsbosbeheer c.s.
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om te bepalen op welke manier zij aan haar zorgplicht wenst te voldoen, mits zij maar met de door haar gekozen manier
aan haar zorgplicht voldoet. Staatsbosbeheer c.s. heeft op dit punt dus beleidsvrijheid.


4.8.


Vaststaat dat Staatsbosbeheer c.s. beleid heeft ontwikkeld om te voorkomen dat de grote grazers onnodig pijn lijden en
creperen. Dit beleid houdt op dit moment – samengevat – in dat de grote grazers die onnodig lijden en creperen in een
vroeg stadium (vroeg reactief beheer) worden afgeschoten en dat zij, behoudens twee uitzonderingsgevallen, niet worden
bijgevoerd. De grote grazers worden slechts bijgevoerd, als:
– essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen) ontbreken of onbereikbaar zijn,
– er vanwege onvoorziene (uitzonderlijke) omstandigheden (bijvoorbeeld overstroming) grote (massale) sterfte


dreigt (een zogenaamde crash).


4.9.


Het is, met inachtneming van wat in 4.6. en 4.7. is overwogen, onvoldoende aannemelijk dat Staatsbosbeheer c.s. met dit
beleid niet aan haar zorgplicht zou voldoen.
De voorzieningenrechter overweegt daartoe het volgende.


4.10.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat zij er niets op tegen
heeft dat dieren die vanwege een voedseltekort onnodig lijden en creperen uit hun lijden worden verlost door ze af te
schieten en dat dit op basis van vroeg reactief beheer plaatsvindt. Dat zij deze methode ondersteunt, blijkt overigens ook uit
haar vordering zoals weergegeven in 3.1. onder c waarin zij terugbrenging van het aantal grote grazers door verplaatsing
dan wel afschot vordert. IMCO2 heeft ook geadviseerd om tot vroeg reactief beheer over te gaan. Het probleem zit er
volgens Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen – zo begrijpt de voorzieningenrechter haar standpunt althans – vooral
in dat dit beleid onvoldoende effectief is, omdat niet alle grote grazers die onnodig lijden en creperen (vroegtijdig) worden
afgeschoten en er ondanks dit beleid nog altijd grote grazers zijn die onnodig lijden en creperen, zodat er met dit beleid niet
volledig aan de zorgplicht wordt voldaan. Het is echter onvoldoende aannemelijk dat dit het geval is. Staatsbosbeheer c.s.
heeft dit gemotiveerd betwist en heeft aangevoerd dat boswachters van Staatsbosbeheer dagelijks hun ronde maken door
het gebied om de dieren in de gaten te houden en dat zij dieren die gewond zijn of waarvan wordt ingeschat dat ze weinig
kans hebben afschieten. Over de periode vanaf 1 december 2015 tot en met april 2016 zijn in totaal 1613 grote grazers
gestorven, waarvan 90% door afschot. Dit percentage is in overeenstemming met het advies van IMCO2, aldus nog steeds
het verweer van Staatsbosbeheer c.s.. Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft in het licht van dit gemotiveerde
verweer haar stelling onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Zo heeft zij onder meer niet inzichtelijk gemaakt hoeveel
dieren na uitvoering van het beleid volgens haar nog onnodig zouden lijden en creperen.


4.11.


Er zijn verder ook onvoldoende aanknopingspunten om te concluderen dat Staatsbosbeheer c.s. met haar beleid om de
grote grazers, behoudens twee uitzonderingsgevallen, niet bij te voeren in strijd handelt met haar zorgplicht.
Daarbij is het volgende van belang.


4.11.1.


De Oostvaardersplassen hoort tot een type natuurgebied (de ‘grote eenheden natuurgebied’) waarin het handelen van de
mens een ondergeschikte rol speelt, waar natuurlijke processen een belangrijke rol spelen en waarin de
populatieontwikkeling van de grote grazers een onlosmakelijk onderdeel van het ecosysteem vormt. Wanneer wordt
bijgevoerd wordt van het “handen los principe” dat bij wilde dieren geldt afgestapt.


4.11.2.


Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft in zijn arrest van 15 februari 2007 geoordeeld dat Staatsbosbeheer c.s. niet in strijd
handelt met de zorgplicht zoals neergelegd in de Flora- en Fauna Wet en de GWWD (opgevolgd door Wet Dieren) door de
grote grazers niet bij te voeren in de wintermaanden en zich evenmin schuldig maakt aan dierenmishandeling.
Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om hierover thans anders te oordelen dan het gerechtshof heeft gedaan. Daarbij
wordt het volgende in aanmerking genomen. Ook IMCO2 heeft geadviseerd om bijvoeren te vermijden. Het beleid van
Staatsbosbeheer c.s. wordt dus ondersteund door een internationale onafhankelijke commissie van deskundigen (IMCO1
en IMCO2). De adviezen van IMCO1 en IMCO2 omtrent het niet bijvoeren wordt ondersteund door de BAC.
Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de BAC gesteunde
adviezen van ICMO1 en ICMO2 om niet bij te voeren, op onjuiste veronderstellingen c.q. argumenten zijn gebaseerd en
daarmee ondeugdelijk is en/of feitelijke grondslag mist.
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4.12.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen voert nog aan dat Staatsbosbeheer c.s. met haar beleid niet aan haar
zorgplicht voldoet, omdat zij onvoldoende beschutting en schuilmogelijkheden voor de grote grazers binnen de
Oostvaardersplassen creëert.


4.12.1.


Staatsbosbeheer c.s. heeft dit gemotiveerd betwist en heeft zich op het standpunt gesteld dat er een forse uitbreiding van
de beschuttingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden en aan een verdere uitbreiding wordt gewerkt. Zij heeft ter
onderbouwing daarvan aangevoerd dat:
– de door IMCO2 voorgestelde richels zijn gerealiseerd,
– er in totaal ca. 320 hectare beschuttingsgebied is toegevoegd welke gedurende de winterperiode beschutting


biedt aan de dieren uit de Oostvaardersplassen,
– op korte termijn het Oostvaardersveld, circa 300 hectare zal worden opengesteld voor de edelherten,
– met de gemeente Lelystad overleg plaatsvindt om te komen tot het openstellen van 300 hectare bosgebied in de


Hollandse Hout voor de edelherten en dat al overeenstemming is bereikt voor het toelaten van edelherten ion
een deel van de Hollandse Hout.


4.12.2.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen heeft (mede) in het licht van deze gemotiveerde betwisting haar stelling
onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Uit het rapport van IMCO2 kan worden opgemaakt dat wordt geadviseerd om meer
beschutting en schuilmogelijkheden te creëren. Uit het Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015 en het
rapport van de BAC kan echter worden opgemaakt dat Staatsbosbeheer c.s. dit advies van IMCO2 ter harte heeft genomen
en ook meer beschutting en schuilmogelijkheden heeft gecreëerd. Er zijn geen aanknopingspunten dat de al getroffen
maatregelen ontoereikend zouden zijn.


4.13.


Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat het niet, althans onvoldoende, aannemelijk is dat Staatsbosbeheer c.s. met
haar beleid zoals weergegeven in 4.8. niet voldoet aan haar zorgplicht zoals die is neergelegd in artikel 2 Flora- en
Faunawet en artikel 2.1. lid 6 Wet Dieren.


4.14.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen stelt zich verder nog op het standpunt dat Staatsbosbeheer c.s. met haar
beleid in strijd handelt met het ongeschreven recht en meer in het bijzonder met het evenredigheidsbeginsel dat zij in acht
behoort te nemen.
De voorzieningenrechter kan haar hierin niet volgen. Uit het voorgaande volgt dat Staatsbosbeheer c.s. met haar beleid aan
haar zorgplicht zoals neergelegd in de Flora- en Faunawet en Wet Dieren voldoet. Niet valt in te zien dat zij in die
omstandigheden in strijd met het evenredigheidsbeginsel zou handelen.


4.15.


In het voorgaande ligt besloten dat de vorderingen zoals weergegeven in 3.1. onder a en b dienen te worden afgewezen.
Wat betreft de vordering onder a strekkende tot bijvoeren wordt nog overwogen dat er overigens ook geen concrete
aanknopingspunten zijn dat sprake is van een van de uitzonderingssituaties die maken dat er op grond van het van
toepassing zijnde beleid zou moeten worden bijgevoerd.


4.16.


Wat betreft de vordering zoals weergegeven in 3.1. onder c strekkende tot terugbrengen van het aantal grote grazers zodat
het aantal in evenwicht is met de draagkracht van het terrein geldt het volgende.


4.17.


Deze vordering zal worden afgewezen. Partijen zijn het erover eens dat het aantal in de Oostvaardersplassen aanwezige
grote grazers in evenwicht moet zijn met de draagkracht van het terrein. Het is echter onvoldoende aannemelijk dat dit op
dit moment niet het geval zou zijn. Staatsbosbeheer c.s. heeft dit gemotiveerd betwist en er zijn geen concrete
aanknopingspunten dat dit wel het geval zou zijn. Uit de stukken valt op te maken dat Staatsbosbeheer c.s. de populatie
grote grazers monitort.


4.18.


Aan de bespreking van de overige standpunten van partijen en de verweren van Staatsbosbeheer c.s., waaronder het
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verweer dat het spoedeisend belang ontbreekt, wordt gezien het voorgaande niet meer toegekomen.


Proceskosten


4.19.


Stichting Welzijn Dieren Oostvaarderplassen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van Staatsbosbeheer c.s. worden begroot op:
[…]


5. De beslissing


De voorzieningenrechter


5.1.


wijst de vorderingen af,
[…]


Noot


Auteur: B. Arentz


Noot


Er is in pakweg 10 jaar tijd in Nederland weinig veranderd. Net als toen ageert een organisatie ter bescherming van de
rechten van dieren tegen het door Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen gevoerde “grote grazer-beleid” (dat kort
samengevat inhoudt dat er behoudens zeer uitzonderlijke omstandigheden niet wordt bijgevoerd en dat dieren die onnodig
pijn lijden of creperen gericht worden afgeschoten (het zogenaamde Predatormodel)). Net als toen (zie Rb. ’s-Gravenhage
13 maart 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AV4486 (M en R 2006/85, m.nt. Bastmeijer) en in hoger beroep het Hof ’s-
Gravenhage 15 februari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ9246) krijgt Staatsbosbeheer ook nu het gelijk aan haar zijde,
deels onder verwijzing naar de eerdere rechtspraak overigens.
Drie punten ter verdere signalering.
Daar waar de eerdere uitspraken waren gewezen onder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is hier inmiddels de
Wet Dieren voor in de plaats gekomen. Voor de uitkomst maakt het dus geen verschil.
In de uitspraak wordt helder ingegaan op de systematiek van de zorgplichten in art. 2 van de Flora- en faunawet en art 2.1
lid 6 van de Wet Dieren. Die in de Flora- en faunawet richt zich alleen op wilde dieren, die in de Wet Dieren zowel op
gehouden dieren als op wilde dieren. Hierbij is het van belang om op te merken dat niet overal waar in de Wet Dieren “dier”
staat, de betreffende bepaling op een wild dier van toepassing is. Dat is alleen het geval als de betreffende bepaling “ook
voor andere dan gehouden dieren” van toepassing is verklaard. Op grond van het zevende lid van art. 2.1 van de Wet
Dieren is dat voor de zorgplicht van art. 2.1 lid 6 het geval.
Nieuw ten opzichte van de eerdere jurisprudentie is dat, hoewel de zorgplicht in de Wet Dieren van toepassing is op zowel
wilde als gehouden dieren, de voorzieningenrechter nadrukkelijk overweegt dat deze voor beide categorieën een andere
invulling kan krijgen, omdat mede gezien de wetsgeschiedenis bij wilde dieren het “handen af principe” vooropstaat.
Opvallend ten slotte is dat in de uitspraak nergens wordt ingegaan op art. 1.3 onder e van het Besluit houders van dieren. In
dit artikel wordt, op grond van art. 2.1 lid 3 van de Wet Dieren een nadere invulling gegeven van wat in elk geval gezien
wordt als dierenmishandeling in de zin van art. 2.1 lid 1 van de Wet Dieren. In de bepaling wordt “het weiden van een dier
op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land” als een vorm van
dierenmishandeling betiteld. Voor de hand lijkt te liggen om althans te stellen (de vraag is of de bepaling zo is bedoeld) dat
stelselmatige overbegrazing neerkomt op weiden op slecht beweidbaar land en omdat het zevende lid van art. 2.1 van de
Wet Dieren bepaalt dat ook het krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde van toepassing is ten aanzien van
andere dan gehouden dieren, lag het voor de hand dat ook hier een debat over was gevoerd.
Maar misschien gaat dat nog komen, en anders over nog eens tien jaar, want deze discussie gaat denk ik niet snel liggen.
Kees Bastmeijer besloot tien jaar geleden zijn noot met de woorden:


“Een effectieve werking van het predatormodel is dus belangrijk. Ziet u de advertentie in de krant al voor u:
‘Staatsbosbeheer zoekt Predator’. Jammer dat wolven niet kunnen lezen.”


Lezen kunnen wolven nog steeds niet, maar ze zijn inmiddels al wel wat dichterbij gekomen. Misschien dat zij het probleem
binnen het volgende decennium kunnen oplossen.
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Van:  
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 11:51
Aan: 

CC: 
Onderwerp: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP
Beste allen,
Samen met en  van JZ NVWA heb ik een concept antwoord opgesteld op
het handhavingsverzoek van stichting welzijn grote grazers inzake het niet beweidbaar zijn van
de Oostvaardersplassen.
Beleidsmatig in welzijn van dieren in de OVP naar de provincie overgegaan. Echter de
handhaving van de Wet dieren ligt nog gewoon bij LNV in casu de NVWA.
Graag meelezen en opmerken aanvullen indien gewenst. Mag ik uiterlijk woensdag 25 juli
reactie uitvangen zodat het voor mijn verlof de deur uit kan.
@  en  : Indien het nog nodig is dit verder/hoger in de lijn af te stemmen, laat dan
weten dan zal ik na verwerking van de commentaren het verder de lijn in brengen.
@ : wie bij GS Flevoland dient te worden geïnformeerd, heb jij daar contacten ?
Dank en groeten 

 
 

........................................................
Directie Handhaven
Divisie Regie & expertise
Afdeling Expertise
Domein natuur
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
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.........................................................
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Datum:  
Betreft: Beslissing op uw handhavingsverzoek van 17 april 2018 
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Geachte mevrouw , 

Met uw brief van 17 april 2018 heeft u de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) verzocht handhavend op te treden tegen het beweiden 
van het gebied de Oostvaardersplassen. 
  
Uw verzoek 
In uw handhavingsverzoek verzoekt u de NVWA middels toepassing van 
bestuursdwang het beweiden van de Oostvaardersplassen door Heckrunderen, 
Konikpaarden en Edelherten te beëindigen en te bepalen dat de dieren worden 
overgeplaatst. U stelt dat in de Oostvaardersplassen dieren worden geweid op 
weides welke niet of onvoldoende beweidbaar zijn. Deze stelling onderbouwt u 
door in te gaan op de voedselsituatie van de grote grazers. De grashoogte is te 
laag voor de Heckrunderen en de Konikpaarden, tevens worden de Konikpaarden 
weggeconcurreerd door de ganzen. Dit zou in strijd zijn met artikel 2.1, van de 
Wet dieren, juncto artikel 1.3, onder e, Besluit houders van dieren. U wilt dat de 
NVWA op deze overtreding handhaaft.  
 
Besluit omtrent uw handhavingsverzoek 
Ik wijs uw handhavingsverzoek af. Hieronder treft u mijn motivering aan voor dit 
besluit. 
 
Literatuur  
Als bijlage van dit besluit treft u de literatuur aan die van toepassing is op uw 
handhavingsverzoek. 
 
Beoordeling van uw handhavingsverzoek 
Artikel 1.3 onder e van het besluit houders van dieren verbied het beweiden van 
een niet-beweidbare weide. Dit artikel geldt ook voor niet-gehouden dieren. 
 
In de toelichting bij het artikel is het volgende opgenomen: 
Dieren die op slecht beweidbaar land worden geweid, kunnen door hun verblijf 
ernstige en pijnlijke ziekten en gebreken oplopen. Een weiland moet geschikt zijn 
voor de dieren die er worden geweid. Daarbij kan de duur van het verblijf een rol 
spelen. Of het doen beweiden van een slecht beweidbaar 
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land strafwaardig is, hangt samen met de duur van het verblijf. Het enkele dagen 
doen beweiden van slecht beweidbaar land zal niet direct tot ziekten en gebreken 
leiden. De lengte van deze periode zal mede afhankelijk zijn van de diersoort. Het 
doen beweiden van niet beweidbaar land is verboden.” 
 
Populatie omvang en groei 
Voor een overtreding van artikel 1.3 besluit houders van dieren zal dus vast 
moeten komen te staan dat de situatie van het weiland zodanig is dat de dieren 
die hierop worden geweid ernstige ziekten of gebreken veroorzaakt. Dat de 
situatie in de Oostvaardersplassen zodanig is dat de dieren ernstige gebreken of 
ziekten oplopen komt niet naar voren uit de in de afgelopen jaren verzamelden 
gegevens: 

- De populatie edelherten is exponentieel gegroeid vanaf 2005 
- De populatie Heckrunderen en Konikpaarden zijn stabiel 

 
Het rapport opgesteld door de externe begeleidingscommissie beheer 
Oostvaardersplassen: Advies beheer Oostvaardersplassen, kaders voor beleid 
provincie Flevoland (2018) merkt in haar rapport op pagina 27 op dat ‘ De 
voedselrijke vegetaties in het Oostvaardersplassengebied hebben ertoe geleid dat 
de populaties, de kuddes na de introductie in omvang zijn toegenomen’ .  
  
Dit beeld van een groei van de populaties na de introductie komt ook naar voren 
in figuur 7.1 uit het monitoringsoverzicht 2016-2017 opgemaakt door 
Staatsbosbeheer: 

 
 
Conclusie: uit deze gegevens komt geen beeld naar voren dat de 
Oostvaardersplassen voor grote grazers reeds sinds lange tijd onbeweidbaar is of 
leidt tot ernstige ziekten of gebreken. 
 
Mortaliteit  
De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden door Staatsbosbeheer 
beheerd gebaseerd op beleid wat is ontwikkeld op basis van adviezen van twee 
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internationale commissies. Deze commissies, International Comitee on 
Management of the large herbifors in the Oostvaardersplassen (IMCO) 1 en 2 
adviseren onder meer om vroeg-reactief beheer toe te passen bij dieren die gelet 
op conditie en omgevingsfactoren, een gerede kans hebben tot overlijden te 
doden door afschot (Commissie, 2018 pagina 31). Dit beleid is opgenomen in het 
Managementplan 2011-2015 wat tot op heden van kracht is.  Sinds 2010 ligt het 
afschot percentage tussen de 20% a 30%.  
 
Tabel 7.1 uit het monitoringsoverzicht van Staatsbosbeheer 2016-2017 geeft de 
redenen van sterfte weer bij Konikpaarden, Heckrunderen en edelherten. De 
sterfte bij het edelhert bedroeg 22%, bij de Konikpaarden 8% en bij de 
Heckrunderen 2%. In vergelijk de sterfte bij edelherten op de Veluwe door afschot 
bedroeg die periode 47% (Commissie, 2018, pagina 32) 
  

 
 
Mortaliteit is gekoppeld aan weersinvloeden en aantallen ganzen zoals onderzoek 
laat zien(Kramer et al, 2017).  
 
In de winter van 2018 heeft een groter dan normale sterfte onder de dieren 
plaatsgevonden waarbij ongeveer 57% van der populatie is afgeschoten. De 
commissie (2018, pagina 32) heeft geconcludeerd dat vroeg-reactief beheer in de 
winter van 2017/2018 onvoldoende heeft gewerkt. De hoeveelheid voedsel, de 
weersomstandigheden en de grootte van de totale populatie grazers heeft tot deze 
hoge mortaliteitscijfers geleid. Om verder lijden van de dieren te voorkomen is op 
01 maart 2018 Staatsbosbeheer op verzoek van de provincie Flevoland gestart 
met bijvoeren van de dieren. De ontstane situatie van voedseltekort welke invloed 
had op de beweidbaarheid van het gebied is hiermee door Staatsbosbeheer 
beëindigd. 
 
Toekomst 
De aanbevelingen gedaan door de commissie (2018) zijn overgenomen door de 
provincie Flevoland. De hoeveelheid dieren in het gebied zal worden verminderd 
tot 1100. Hiermee wordt de begrazingsdruk in het gebied terug gebracht.  
 
Conclusie 
Uit de jaarlijkse mortaliteitcijfers en de cijfers over de toename in populatie 
grootte  komt niet naar voren dat de Oostvaardersplassen als gebied niet 
beweidbaar is voor grote grazers. Het betreft een extensief beheerd gebied waarin 
natuurlijke fluctuaties in grasaanbod onder invloed van weer voorkomt. 
Weersinvloeden en de aanwezigheid van ganzen hebben een effect op de 
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populatiegrootte van de grote grazers en de samenstelling van de verschillende 
diergroepen in verhouding tot elkaar (Kramer et al., 2017)  
 
2018 betrof een uitzonderlijke winter waarbij door afschot en bijvoeren de 
beweidbaarheid van het gebied in de hand is gehouden. In de toekomst zal door 
structurele verlaging van de populatie de beweidbaarheid worden gehandhaafd. 
 
Ik heb geen overtreding van artikel 1.3 onder e besluit Houders van dieren gelet 
op artikel 2.1 wet dieren kunnen vaststellen in de afgelopen jaren. 
 
Inhoudelijk op uw verzoek 
Heckrunderen 
Op pagina 5 van uw verzoek stelt u dat Heckrunderen voornamelijk gras eten met 
een lengte van tussen de 9-15 cm waarbij u aangeeft Heckrunderen een minimale 
graslengte van 9 cm moeten hebben.  U geeft aan dat dit uit de bijgevoegde 
literatuur blijkt. Echter bij uw stukken is geen literatuur bijgevoegd. U verwijst 
enkel naar een aantal rapporten. Echter het is niet duidelijk uit welk rapport het 
door u gestelde komt. Uit onderzoek komt naar voren dat runderen een 
graslengte van 9 cm prefereren, het betreft echter geen ondergrens daar 
runderen ook op gras van 3-9 cm foerageren (Cornelissen et al., 2017, Lamoot, et 
al., 2005).  
 
Uw stelling dat het gebied vanaf 2012 niet beweidbaar is voor Heckrunderen deel 
ik niet. De populatie runderen is na introductie sterk gestegen en vanaf ongeveer 
2005 is de populatie redelijk stabiel (Commissie, 2018, pagina 27) 
 
Grasaanbod 
U geeft aan op pagina 8 aan dat uit het rapport ‘De Oostvaardersplassen 
natuurlijk’ zou blijken dat het aanbod aan gras in bepaalde kavels is gedaald in de 
periode van 2004-2008. Het door u aangehaalde rapport beslaat echter de periode 
1995-2005.  
 
Uit diverse stukken blijkt dat de hoeveelheid beschikbaar gras per jaar fluctueert 
als gevolg van weersinvloeden. In het rapport ‘De Oostvaardersplassen natuurlijk’ 
wordt op pagina 37 van deel A aangegeven dat de opbrengst aan ton droge stof 
gras in de periode 1995-2005 varieert tussen de 4000-9000 ton gerelateerd aan 
zonuren en neerslag per jaar (Kooijman en Vulink, 2005). De graasdruk op 
grasland is door de groei van de populatie dieren over tijd wel toegenomen tot 2.8 
dier per hectare in najaar 2017 (Commissie, 2018, Kooijman en Vulink, 2005). Uit 
de reeds door u aangehaalde jaarrapportage van Staatsbosbeheer over 2016-
2017 komt op pagina 11 in figuur 5.1 naar voren dat de grashoogte jaarlijks aan 
schommeling onderhevig is. In 2017 was de grashoogte van droog grasland 
bijvoorbeeld in de piek  van het voorjaar 17 cm. Het dal van de graslengte in de 
winter ligt vanaf 2002 tot 2017 rond de 2 cm. Hierin zijn geen grote 
schommelingen waarneembaar. 
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Figuur 5.1 Hoogte (links) en bedekking (rechts) van grassen en lage kruiden op verschillende kavels 

droog grasland in de randzone. 
 
 
Luchtfoto’s 
u geeft aan op pagina 9 dat uit de in de bijlage opgenomen luchtfoto’s blijkt dat er 
in 2018 geen begroeiing was van het gehele gebied. De door u opgenomen 
appendix op pagina 7 laat echter luchtfoto’s tot 2012 zien zonder bronvermelding. 
Uit deze luchtfoto’s komt geen beeld naar voren dat het totale areaal te begrazen 
gebied daalt. Hooguit dat het areaal grasland wat onder water staat daalt. De 
door u in appendix 7 opgenomen luchtfoto’s zijn afkomstig van Cornelissen et al., 
2017, (hoofdstuk 6 , appendix 1).  
 
Konikpaarden 
U geeft aan in uw verzoek dat vegetatie voor paarden begraasbaar is vanaf 3 tot 8 
cm. Uit onderzoek blijkt dat paardachtigen een graslengte van 5 cm of minder 
prefereren (Cornelissen et al., 2015, Lamoot et al., 2005). U merkt op dat in 2012 
het gras in de winter onder 2 cm bleef en daarmee niet begraasbaar was voor 
paarden. Graslengte daalt gedurende de winterperiode altijd naar 1 of 2 cm 
vanwege het stoppen van de groei en afsterven van de toppen. Onderzoek uit 
1991 naar graslengte in de Oostvaardersplassen (Cornelissen et al. 2015) geeft 
aan dat graslengte ook in 1991 in de winter 2 cm of minder betrof. Daarnaast 
geeft Cornelissen aan in het door u aangehaalde onderzoek dat de graslengte 
geen invloed heeft op het voortplantingspercentage van Konikpaarden:’ For all 
large herbivore species, net birth rates were positively and mortality negatively 
correlated with sward height. The estimated ‘vegetation height’ R* was highest for 
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cattle (c. 9 cm), intermediate for red deer (c. 6 cm) and lowest for horses (almost 
0 cm)’. (Cornelissen et al, 2017, pagina 101) 
Konikpaarden nuttigen naast gras ook netels en wortelstokken in aanvulling op 
hun hoofdvoedsel. ‘Interestingly, the estimated R* for the Konik horses was close 
to zero cm sward height. This  
surprising result is very likely to be explained by the additional resources, such as 
nettle and  
reed rhizomes that the horses can exploit’. (Cornelissen et al, 2017, pagina 101). 
 
U geeft aan op pagina 10 dat het Konikpaard wordt beconcurreerd door ganzen. 
Echter in het door u aangehaalde onderzoek van Cornelissen et al. (2017) wordt 
een verband gelegd tussen de toename van de ganzen welke het gras op de 
weides kort afgrazen. Hierdoor gaan de runderen op zoek naar andere 
voedselbronnen. Door de toegenomen graasdruk van runderen in deze nieuwe 
gebieden worden deze gebieden ontsloten voor ganzen waardoor de ganzen 
concurreren met de diersoort die het gebied in eerste aanleg voor hen 
toegankelijk maakte. Dit komt tot uiting in de lagere aantallen runderen die sinds 
2000 in het gebied aanwezig zijn (Commissie, 2018, Cornelissen et al., 2017). 
 

 
Edelhert 
Op pagina 10 van uw verzoek geeft u aan dat voor het edelhert vrijwel geen 
vegetatie meer aanwezig is welke vereist is als voedingsmiddel voor het edelhert. 
Volgens u was reeds in 2012 vrijwel geen voedsel meer aanwezig voor het 
edelhert. Ik deel deze mening niet. 
 
Uit de populatie ontwikkeling cijfers blijkt dat met name de populatie edelherten in 
de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Dit is enkel mogelijk indien voldoende 
voedsel voor de dieren aanwezig was. Zie figuur 7.1 uit het monitoringsoverzicht 
2016-2017 opgemaakt door Staatsbosbeheer. 
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Oordeel NVWA 
De NVWA zal niet handhavend optreden op grond van uw handhavingsverzoek.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
de heer  

, van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit 
 
 
 
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. 
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NVWA, team Bezwaar en Beroep (JZ)
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procedurenummer AWB 18/1224 W2
Stichting Welzijn Grote Grazers te Dronten
11350 Wetdieren
d.d., nr. niet tijdig nemen besluit,
van Min.v.Landbouw, Natuur en Voedselkwalit.

In verband met deze 
procedure worden/zijn 
de door u verstrekte 
gegevens door het College 
van Beroep voor het 
bedrijfsleven venwerkt in 
een geautomatiseerd 
systeem (Wet bescherming 
persoonsgegevens).

Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Met vervvijzing naar het bepaalde bij artikel 6:14, tweede lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht deel ik u mee dat onder bovenvermeld procedurenummer een 
beroep van appellant(e)(n) ter griffie is geregistreerd. Van het beroepschrift met 
bijlagen, gaat hierbij een afschrift.

Op het beroep is hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing.
Bij de behandeling van het beroep neemt het College de richtlijnen in acht die zijn 
neergelegd in de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014, zoals 
laatstelijk gewijzigd. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant nr. 37347 
van 10 juli 2017 en tevens te raadplegen op de internetsite van de rechtspraak 
(www.rechtspraak.nl).
Onder verwijzing naar artikel 17, eerste lid van de Procesregeling 
bestuursrechterlijke colleges 2014 zal het beroep met toepassing van artikel 8:52 
Awb versneld worden behandeld.
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procedurenumraer AWB 18/1224 \V2 lOjuli 2018

Ik verzoek u mij uw verweerschrift toe te zenden, zomede alle op de zaak 
betrekking hebbende stukken (vvaaronder in ieder geval de door 
appellant(e)(n) ingediende aanvraag voorzien van een datumstempel, de door 
u van appellant(e)(n) ontvangen ingebrekestelling voorzien van een 
ontvangststempel en - indien aanvvezig - stukken die betrekking hebben op 
het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking als 
bedoeld in artikel 4:15 Awb). Indien u hieraan niet of niet geheel voldoet, kan 
op het beroep worden beslist op grondslag van de beschikbare stukken. Voorts 
verzoek ik u eventueel door u in uw verweerschrift aan te halen jurisprudentie/ 
regelgeving, voor zover deze niet voor partijen algemeen toegankelijk is, bij te 
voegen, dan wel vindplaatsen daarvan te vermelden.

Voor zover u ten aanzien van de bp de zaak betrekking hebbende stukken een 
beroep doet op artikel 8:29 van de Awb wijs ik u op het volgende. Ik verzoek u de 
redenen voor het beroep op artikel 8:29 van de Awb in een begeleidende brief per 
stuk te onderbouwen. Ik wijs u er op dat deze brief wordt doorgestuurd aan de 
wederpartij(en). Als u in de brief ook vertrouwelijke gegevens opneemt, dan dient 
u twee versies van de brief in te dienen, een vertrouwelijk en een niet 
vertroLiwelijk exemplaar. Alleen de niet vertrouwelijke versie zal dan worden 
doorgestuurd.

Uw antwoord - zo mogelijk in vijfvoud en voorzien van een inventarisliist van de 
door u meegezonden stukken - zie ik binnen twee weken tegemoet.

VICNT
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■ I.

Edelachtbaar College,

Natuur en Recht
bureau voor educatie en ad vies

College van Beroep voor het bedrijfsieven 
Postbus 20021 
2500 EA Den Haag

Betreft: Beroep weigering besluit handhaving Oostvaardersplassen
0ns Kenmerk; Beroep OVP handhavingsverzoek weigering besluit 
Datum; 4juli2018

'•BJOLi 2518 ;

V
Namensde Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ te Dronten, die mij |
daartoe heeft gemachtigd en woonplaats kiest aan mijn kantoor gelegen aan de Operatie Mannahof 
5, 2632 EL te Nootdorp, dien ik hierbij het beroepschrift in tegen de weigering van de Minister van 
LNVomihzakehethandhavingsverzoekvanclientinzakehetbeweidenvandierenopniet- 
beweidbaregrond, een besluit te nemen.

Op grpnd van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 
belanghebbende Worden aangemerkt als zij opkomen voor de'eigen belangen'van de 
rechtspersoon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen die zij 
overeenkomstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamhedeh behartigen. Deze 
algemene en collectieve belangen worden mede als hun belangen beschouwd,

De statutaire basisdoelstelling van de Stichting Welzijn Grote Grazers is het bewerkstelligen van 
verandering van het Faunabeheer (hoefdieren/zoogdieren) in kunstmatig gecreeerde 
natuurgebieden. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowe! nationaal als 
internationaal ai datgene te doen of te laten of te verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur 
rioodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Het feitelijk handeien van de Stichting Welzijn Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds 
jarenlange betrokkenheid bij het houden van grote grazers in de Oostvaardersplassen, de 
betrokkenheid bij het Protocol vroeg reactief beheer en de vele gevallen waarin de Stichting bij ■
monde van Mw. Y. Bierman haar standpunten heeft uiteengezet in de vergaderingen .van.de 
Provinciale Staten.

Hiermee is yoldoende aangetoond dat client op basis van zijn statutaire doelstelling en feitelijke 
werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene vyet bestuursrecht
is. - ' ■ . ‘ ’ ' " ■ ■ . . -
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Bij handhavingverzoek van 17 april 2018, door de Minister van LNV ontvangen op 18 april 2018, heeft 
client de Minister van LNV verzocht het beweidingsverbod van art. 2.1, eerste juncto derde juncto 
zevende lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder 3) van het Besluit houders van dieren te 
handhaven in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Ditverzoek is onder andere nader 
onderbouwd door een zeer uitgebreide fotoreportage waaruit blijkt dat het gebied niet beweidbaar 
is voor de daar door Staatsbosbeheer gepiaatste grote grazers. De situatie is overigens hog steeds 
van dien aard dat het gebied niet beweidbaar is voor deze grote grazers.

Bij bericht van 26 april 2018 heeft de Minister van LNV de ontvangst van het verzoek op 18 april 2018 
bevestigd. Op 13 juni 2018 verliep de termijn voor het nemen van een beslissing op het 
handhavingsverzoek. Bij brief van 18 juni 2018, door de Minister van LNV ontvangen op 18 juni 2018 
is de NVWA in gebreke gesteld en de mogelijkheid geboden om alsnog binnen twee weken een 
beslissing op de aanvraag te nemen. Aan dit verzoek heeft de Minister van LNV geen gevolg gegeven.

ingevolge artikel,6;12, tweede lid, van de Awb kan het beroepschrift worden ingediend zodra het 
bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende 
beschikking bekend te maken, en twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het 
bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

Ingevolge artikel 8:55c, tweede lid, van de Awb verzoek ik Uw College, de hoogte van de dwangsom 
vast te stellen vanwege het nalaten om de ingebrekestelling binnen twee weken een beslissing op 
het handhavingsverzoek te nemen.

Voorts verzoek ik Uw College op grond van artikel 8:55d, eerste lid, van de Awb, indien gedurende 
het beroep geen besluit bekend wordt gemaakt, de termijn waarbinnen het bestuursorgaan alsnog 
een besluit dient bekend te maken vast te stellen op twee weken na de dag waarop de uitspraak 
wordt verzonden en met toepassing van artikel 8;55d, tweede lid, van de Awb voorts bepalen dat de 
Minister van LNV aan client een dwangsom van € 100,- verbeurt voor iedere dag dat hij in gebreke 
blijft de uitspraak na te leven.-Mocht de Minister gedurende het beroep een inhoudelijke beslissing 
nemen ten aanzien van het handhavingsverzoek en daarmee het verzoek van client afwijzen, dan 
richt dit beroep zich mede tegen dat besluit en wenst client de gronden van het inhoudelijke beroep 
nader toe te lichten.

Tenslotte verzoek ik Uw College met toepassing van artikel 8:75 van de Awb de Minister van LNV in 
de proceskosten te veroordelen.

Hoogachtend,

10.2.e
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Strategic
Team Bestuurlijke Maatregelen
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Natuur en Recht
bureau voor educatie eh advies

I:

Datum: 18juni2018
Uw kenmerk: JZ 18-444
6ns kenmerk: handhavingsverzoek beweidingsverbod OVP 
Betreft: Verzoek handhaving beweidingsverbod

Geachte heer, mevrouw,

Bij verzoek van 17 april 2018, door u ontvangen op 18 april 2018 heb ik u verzocht het 
beweidingsverbod van art. 2.1, eerste juncto derde juncto zevende lid, van de Wet dieren, juncto art. 
1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren te handhaven in het natuurgebied de 
Oostvaardersplassen. Bij bericht van 26 april 2018 heeft u de ontvangst van dit verzoek bevestigd en 
aangegeven dat aanvraag in behandeling is genomen.

Artikel 4:13, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de 
bij wettelijk voorschrift bepaalde terrhijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een 
redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de in het 
eerste lid bedoelde redelijke termijn in iedergeval verstreken is wanneer het bestuursorgaan binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een rnededeling als 
bedoeld in artike! 4:14, derde lid, heeft gedaan.

Art. 4:14, derde lid, van de Awb bepaalt dat indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift 
bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, het besituursorgaan 
dit binnen deze termijn aande aanvrager mededeelt en daarbij een redejijke termijn hoemt binnen 
welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Tot een dergelijke verlenging van de termijn 
bent u niet overgegaan. Dit brengt met zich mee dat de termijn voor het nemen van een beschikking 
op 13 juni 2018 is verlopen.
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Art. 4:17 van de Awb bepaalt dat, indien een beschikking op een aanvraag niet tijdig wordt gegeven, 
het bestuu'rsorgaan aan de aanvrager een dwangsom verbeurt voor elke dag dat het in gebreke is, 
doch voor ten hoogste 42 dagen. De Algemene termijnenwet is op laatstgenoemde termijn niet van 
toepassing. Ingevolge het zesde lid, onder a, van art. 4:17 Awb, dlent het bestuursorgaan dat 
bevoegd is het besluit te nemen, alvorens het de dwangsom verbeurt, in gebreke te worden gesteld 
door de aanvrager om alsnog een besluit te nemen. Gelet op het bovenstaande stel ik u hierbij in 
gebreke en verzoek ik u binnen een termjjn van twee weken alsnog een besluit op de aanvraag te 
nemen.

Met vriendelijke groet.

Natuur en Recht

10.2.e



vuigcii j ruiiUNU

is

3SRPKS152649329
3SRPKS152649329 Bewaar deze zending

Fage 1 ot2

Inlogge

Afgifte Sorteercentrum Onderweg Bezorgd

Bezorgd op

Dinsdag 19juni 
7:59 uur

Bezorgadres
Postbus 43006 

3540 AA Utrecht

Toon details

De ontvanger heeft getekend voor deze zending. Wij kunnen de 

handtekening riu niet laten zien. Probeer het later nog eens.

Retourlabel maken

Regel het direct online met € 0,45 korting per pakket.
v' Simpel zelf uitprinteh en oppiakken ofdat laten doen op een PostNL 

locatie.
>4 Geef uw pakket binnen 5 dagen af op een PostNL locatie.

ht^s ://jouw .postn I .nl/'?D=NL&T=C
.

, 3-7-2018



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Mnisterie van Economische Zaken

3

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Stichting Natuur en Recht 
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Postbus 43006 
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Contactpersoon
NVWAJZPostbus@nvwa.nl

Onze referentie
JZ 18-444

Datum 26 april 2018
Betreff Ontvangstbevestiging uw verzoek zaaknummer 18-444

Geachte mevrouw ,

Uw verzoek tot handhaving inzake het beweidingsverbod van de 
Oostvaardersplassen hebben wij ontvangen op 18 april 2018.

Uw verzoek is in behandeling, voor vragen kunt u contact op nemen met ons via 
NVWAJZPostbus(S)nvwa.nl. Zou u zo vriendelijk widen zijn in, alle correspondentie 
uw zaaknummer te widen vermelden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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3540 AA Utrecht

Datum: 17 april 2018
0ns Kenmerk: handhaving beweidingsverbod Oostvaardersplassen
Betreft: Verzoek handhaving art. 2.1 Wet dieren juncto art. 1.3, onder e) Besluit houders van

dieren Oostvaardersplassen

Geachte heer, mevrou\A/,

Namens client, de Stichting Welzijn Grote Grazers, gevestigd aan Het Spint 5, 8252 JZ Dronten, 
verzoek iku hierbij handhavend o|3 tetreden wegensovertredingvan art. 2.1, eerste juncto derde 
juncto zevende lid, van de'Wet dieren, juncto art. 1.3, onder 3), van het Besluit houders van dieren.

Ik verzoek u middels de toepassing van (spoed)bestuursdwang het beweiden van de 
Oostvaardersplassen met Heckrunderen (Bos taurus), Konikpaarden (Equus caballus) en Edelhert 
(Cervus elaphus) onverwijld te beeindigen en te bepalen dat de dieren dienen te worden 
overgeplaatst nu zich in dit gebied geen vegetatie voorhanden is welke noodzakelijk is om aan de 
voedseibehoefte van dieren behorende tot deze drie diersoorten te voldoen.

Gelet op de in het navolgende weergegeven wetenschappelijke dnderzoekeh alsrnede ■ 
jaarrapportages van Staatsbosbeheer, moeten de voornoemde gronden als niet-beweidbaar vyorden 
gekwalificeerd vdor deze drie diersoorten, hetgeen met zich rheebrehgt dat het beweiden met deze 
soorten ingevolge art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, onder ej van de 
Wet dieren mpet worden gekwalificeerd als dierenmishandeling. Daarbij maakt het gelet.op het 
bepaalde in art, 2.1, zevende lid, van de Wet dieren, geen verschil of het in onderhavig geval vvel of 
niet gaat om gehouden dieren.

Gelet op het bepaalde in art. 5.1 juncto 8.1, eerste lid, van de Wet dieren juntto art. 8.1, eerste lid, 
van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren bent u bevoegd bestuurlijk te handhaven. 
Volgens yaste jurisprudentie van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsieven 
bestaat er een verplichting voor het bevoegde bestuursorgaan om handhavend op tetreden:

W9\C:
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"Geiet op het algemeen belong dot gediend is met handhaving, zal in geval van overtrading van een 
wetteiijk voorschrift het hestuursorgaan dat bevoegd is om met bestiiursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden, 'in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan warden gevergd, dit niet ie doen. Dit kan 
zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat." (zie noot sf .

" Geiet op het algemeen belong dat gediend is met handhaving zal, in geval van geconstateerde 
overtrading van een of meer van deze regels, NMa ook gebruik moeten maken van zijn bevoegdheden 
in de Mw om deze regels te handhaven. Slechts in bijzondere omstandigheden kan hi] weigereh dit te 
doen."^ \

Geiet hierop zult u van de aan u toegekende bevoegdheden gebruik moeten maken om een einde te, 
maken aan de inbreuk van Staatsbdsbeheer op art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren 
juncto art. 1.3, onder e) van het Besluit houders van dieren.

Ontvankelijkheid van de Stichting Welzijn Grote Grazers

Op grond van artikel 1:2, lid 3, Algemene wet bestuursrecht kunnen rechtspersonen niet alleen als 
belanghebbende worden aangemerkt als zij opkdmen yoor de 'eigen belangen' van de 
rechtsperspon, maar ook als zij opkomen voor bepaalde algemene of collectieve belangen dje zij 
overeenkdmstig hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen. Deze 
algemene en collectieve belangen worden mede als hun belangen beschouwd.

/■

De statutaire basisdoelstelling van de Stichting Welzijn Grote Grazers is het bewerkstelligen van 
verandering van het Faunabeheer (hoefdieren/zoogdieren) in kuntmatig gecreeerde natuurgebieden, 
met onder andere als uitgangspunt dat honger geen deel mag uitmaken van een beleid gericht dp 
beperkin'g van de omvang van de populatie.

Het feitelijk handelen van de Stichting Grote Grazers blijkt onder andere uit haar reeds jarenlange 
betrpkkenheid bij de Oostva.ardersplassen, waaronder het Protocol vroeg reactief beheer. Voorts 
hPudt de stichting zeer'strak de viriger aan de ppis door mede ook de rol van de politiek en politieke 
beslissingen doorte lichten en kritisch te volgen en treedt de Stichting actief op bij het geven van 
voorlichting onder andere bij Provinciale Staten.

Hiermee is voldoende aangetoond dat client op basis van zijn statutaire dpelstelling en feitelijke 
werkzaamheden belanghebbend in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
is.‘

^ ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2b04:AP4683, JB 2004/293, m.nt. C.L.F.G.H. Albers. Zie recentelijk 
ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3496.
^ CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700, AB 2010/242, m.nt. I. Sewandono.
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Verbod op bet beweiden van dieren op niet beweidbare grond

Art. 2.1, eerste lid, van de Wet dieren bepaait dat het verboden is om zqnder redelijk doei of met 
overschrijding van hetgeen ter beceiking 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. Het derde lid van art. 
2.1 van de Wet dieren bepaait dat bij algemene maatregel van bestuur gedragingen kunnen worden 
aangewezen bedoeld in het eerste lid. Art. 2.1. zevende lid, van de Wet dieren bepaait dat het bij en 
krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde tevens van toepassing is ten aanzien van 
andere dan gehouden dieren.

Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid. Van de Wet wordt in art. 1.3, onder e) van het 
Besluit houders van dieren aangewezen het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders 
dan yoor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land;

In de.Memorie van Toelichting bij de Wet dieren is hieromtrent toegelicht dat in artikel 2.1, eerste 
lid, van de wet derhalve het verbod is neergelegd om zonder redelijk doel of disprojDortioneel bij een 
dier pijn of letsel te veroorzaken of om op dergelijke wijze de gezondheid of het welzijn van het dier 
te benadelen. Het is daarbij gewenst geacht dat een aantal gedragingen waarvan vaststaat dat deze 
naar maatschappelijke opvattingen niet kunnen worden getolereerd, zonder meer als 
dierenmishandeling te kenschetsen. Dit betreft allereerst de gedragingen die zijn opgenomen in 
artikel 2.1, tweede lid, van de wet. Voorts zijn in artikel 1.3 van het besluit een aantal concrete 
gedragingen aangewezen die zonder meer als dierenmishandeling worden beschouwd. Deze 
aanwijzing is gebaseerd op het derde en vijfde lid van artikel 2.1 van de wet. De in artikel 1.3 van het 
besluit opgenomen gedragingen worden in ieder geval gerekend tot de verboden gedragingen, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet. Van de aangewezen gedragingen kan in de regel worden 
aangenomen enerzijds dat deze pijn of letsel bij het dier hebben veroorzaakt of de gezondheid of het 
welzijn van het dier hebben benadeeld en anderzijds dat deze zonder redelijk doel zijn verricht of 
met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is. Het uitvoeren van de 
hierboven bedoelde handelingen is daarmee verboden op grond van het eerste lid in samenhang met 
het tweede lid oriderscheidenlijk het derde lid van artikel 2.1 van de wet.

Het aanwijzen van dergelijke meer concrete gedragingen heeft als voordeel dat hierdoor niet alleen 
de norm van artikel 2.1 van de wet wordt verduidelijkt, maar ook de naleving en de 
handhaafbaarheid wordt bevorderd. Zo behoeft niet de schending van het dierenwelzijn> een 
algemeen, meer omvattend begrip, te worden aangetoond, maar kan worden volstaan met het 
aantonen van het verrichten of nalaten van die bepaalde gedraging al dan niet met gebruikmaking 
van het desbetreffende voorwerp. Het benoemen van deze concrete gedragingen draagt daarmee bij 
aan het yerwezenlijken van de ambitie van het kabinet om stringenter op te treden tegen 
dierenmishandeling en sluit aan bij het in de in paragraaf 2.1 genoemde Nota Dierenwelzijn en ■ 
Diergezondheid geformuleerde speerpunt om mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te 
gaan.

De in artikel 1.3 van het besluit aangewezen gedragingen ziet onder andere bp het weiden van een 
dier op niet of slecht beweidbaar land (onderdeel e). Genoemde gedragingen hebben met elkaar 
gemeen dat zij in het algemeen geen enkel redelijk doel dieneri. Voor een toelichting op deze 
gedragingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 1.3 van het besluit.

De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen handelingen zijn een resultante van een afweging op 
basis van in de praktijk opgedane ervaring. Vele verschillende handelingen ten aanzien van dieren 
zijn denkbaar en ook praktijk. Deze handelingen kunnen worden verricht in vele uiteenlopende 
omstandigheden en ten aanzien van verschillende dieren.
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Zoals is toegelicht in paragraaf 2.2 is de Wet dieren en de daarop berustende bepalingen op grond 
van artikel 1.2, eerste lid, van de wet van tpepassing op niet gehouden dieren, behoudens voor zover 
het die gevallen betreft waarin dat uitdrukkelijk adders is bepaald. In het zevende lid van artikel 2.1 
van de wetisbepaald dat het verbod op dierenmishandeling tevens op arrdere dan gehouden dieren 
ziet. De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezeh gedragingen ziin derhalve ook verboden indien zii 
worden verricht ten aanzien van niet gehouden dieren.

Doelstellingen van de introductie van het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert in de 
Oostvaardersplassen

In 1983 is door de voordialige Rijksdienst IJsselmeerpolders een groep van 32 Heckrunderen in het 
gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherteh. Doel van de introductie 
van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 
geschikt te maken vooc voor grauwe ganzen, die op hun beurt - door begrazing van het 
rhoerasgebied - het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform 
Natura 2000 vOor bedoeld is. Daarbij is van belang dat de drie soorten grote grazers elk hun eigen 
voedingspatroon en graasgedrag hebben.

"Field observations by the managers of the Oostvaardersplassen at the end of the 1980s, suggested 
that the large herbivores increased the invasion of Sambucus nigra and were not able to assist the 
development of open grasslands. In an effort to halt the spread of Sambucus nigra, red deer were 
introduced in 1992. By the end of the 1990s, it was clear that the cover of Sambucus nigra as well as 
Salix spp. was decreasing (Cornelissen et al. 2006) and that the decrease seemed to be faster near the 
grasslands preferred by the large herbivores. This effect of distance was. also found by Clarke et al. 
(1995) and Hester and Baillie (1998), who showed that defoliation of a less preferred shrub by sheep 
and red deer wos higher near the edge of preferred grass patches than further away. Other authors 
also observed that as herbivores focus their grazing on the preferred vegetation, the use of the less 
preferred vegetation will be concentrated in those areas where the preferred vegetation is abundant 
(Oom et dl. 2002)"^

"The dbovementioned factors play a role in the interactions between large herbivores and the 
woodland-grassland cycle and are subject to our research. Based on these, we hypothesised that: (1) 
New establishments of Sambucus nigra occur more frequently in extensively grazed areas than in 
ungrazed areas due to the positive effects of herbivores on establishment of woody species such as 
creating gaps by trampling; (2) Woody vegetation dornlnated by an 'unpalatable shrub can be 
strongly diminished by a more or less 'partly selfregulating' multi-species large herbivore population; 
(3) The relative decline df Salix spp. and the less palatable species Sambucus'nigra is negatively 
correlated with the distance to the 20 palatable grasslands preferred by the large herbivores; (4) The 
relative decline of Sambucus nigra and Salix spp. is negatively correlated with the cover of the 
unpalatable shrub Sambucus nigra; (5) Woody species do not regenerate in grasslands under high 
grazing pressure."* '

^ Effects of large herbivores on wood pasture dynamics in a European wetland system. Perry 
Cornelissen, Jan Bokdam, Karie Sykora, Frank Berendse , Basic and Applied Ecology 2014,15, 396-406 
* Effects of large herbivores on wood pasture dynamics in a European vvetland system. Perry 
Cornelissen, Jan Bokdam, Karie Sykora, Frank Berendse, Basic and Applied Ecology 2014,15, 396-406
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De introductie van het Heckrund; het Kbnikpaard en tenslotte het Edelhert in de 
Oostvaardersplassen had derhalve tot doel te komen tot een volledige begrazing van het 
buitenkaadse gebied waarbij het doel dat bereikt moest worden was het omzetten van een gebied 
met houtachtige begroeiing van met name Salix en Sambucus nigra naar open grassland dat geschikt 
was voor begrazing door ganzen.

In het kader van dit handhavingsverzoek is enerzijds van belang dat de introductie van de drie 
soorten grote grazers tot doel had beweiding teneinde te komen tot een open graslandschap en 
anderzijds dat dergelijk gebruik ten behoeve van begrazing uitsluitend geoorloofd is indien er sprake 
is van beweidbare gronden, dus gronden die voldoende passerid voedsel bieden om te voorzien in de 
voedselbehoefte van de dieren die worden ingezet voor de beweiding van het gebied.

Het weiden van de Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

Om vast te stellen op welke wijze Heckrunderen, Konikpaarden kunnen worden geweid, is van belang 
verschillende elementen in elkaars samenhang te beoordelen, te weten, het passende voedsel per 
diersoort, het aanbod van dit voedsel in het gebied dat door de betrokken diersoort kan worden 
gebruikt en toegankelijk is, de omvang van de hoeveelheid voedsel gedurende het jaar waarbij er 
steeds voldoende voedselaanbod dient te zijn dat vereist is voor het welzijn van de betrokken 
diersoort. Hierbij moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen in het voedselaanbod en 
ontwikkelingen in de onderlinge voedselconcurrentie en de voedselconcurrentie met andere 
diersoorten waaronder de ganzen die het buitenkaadse gebied benutten voor begrazing. Aan de 
hand daarvan moet worden vastgesteld welk deel van de Oostvaardersplassen gedurende' welk deel 
van het jaar voor welke soorten van de grote grazers beweidbaar is en wat het aantal dieren is 
waarvoor het betreffende deel beweidbaar is.

Plantaardige vegetatie behorende tot het dieet van Heckrunderen en Konikpaarden 

Konikpaard

Dit de diverse bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het dieet van het Konikpaard 
voornamelijk bestaat uit laag gras (circa 85%), met een hoogte tussen de 2 en 8 cm. Daarnaast wordt 
een deel kruiden (circa 7,5%) gegeten en een deel houtachtigen (circa 6,5%). De Konikpaarden 
hebben een algemeen voorkeur voor gebied bestaande uit voornamelijk uit open droog grasiand met 
verspreid staande bomen en struiken. Voorts hebben de Konikpaarden met name gedurende de 
wintermaanden behoefte aan beschutte gebieden.

Heckrund

Heckrunderen vertonen eveneens een voorkeur voor open droog grasiand, echter, Heckrunderen 
hebben daarbij een hoogte van de vegetatie nodig van tussen de 9-15 cm. Laag gras van minder dan 
9 cm leidt tot moeilijkheden bij het begrazen. Wanneer er sprake is van hoge dichtheid van het 
aantal Heckrunderen en Konikpaarden en daardoor van een intensievere begrazing welke leidt tot 
een lagere gemiddelde grashoogte, leidt dit tot voedselconcurrentie tussen het Heckrund en het 
Konikpaard, waarbij het Heckrund het onderspit delft.
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"Menard et al. (2002) showed that cattle were unable to graze on short grasslands and preferred 
heights of 9-16 cm, whereas horses preferred grass heights of less than 8 cm. During Mqy-Octbber, 
sward heights of 'dry' grassland at the Zoutkamperplaat were decreasing and below the preferred 
heights of 9-16 cm for cattle as mentioned by Menard et al. (2002). It shows that horses can profit 
more and longer from these high quality swards at high C:P than cattle. This gives horses a 
competitive advantage over cattle at high densities."^

Edelhert

Het Edelhert is geen grazer maar een browser. Het voedingspatroon van deze soort wijkt dan ook af 
van dat van het Konikpaard en het Heckrund. Dit afwijkende voedingspatroon is ook de reden van 
introductie van deze soort in aanvulling op het Konikpaard en het Heckrund. De introductie van het 
Edelhert had tot doel de Salix en de Sambucus nigra in het Oostvaardersplassengebied te bestrijden. 
Voorts heeft de voedselbehoefte van het Edelhert gedurende het jaar een wisselende samensteijing, 
welke als voIgt moet worden weergegeven:

Voorjaar; behoefte aan licht verteerbaar eiwitrijk voedsel, zoals jong gras (vooral breedbladige 
grassen), blad, jonge twijgjes, kruiden.

Zomer: De behoefte aan eiwitrijk voedsel blijft ook In dit seizoen, maar het voedsel is vezelrijker en 
het kost meer energie om te verteren. De edelherten zoeken daarom graag kruidenvegetatiejonge 
struiken en boompjes op om aan de behoefte te voldoen.

Herfst: In de herfst blijven de herten zoeken naar dezelfde yoedselsodrten dan in de zomer maar nu 
wordt het aangevuld met eikels, beukennootjes en kastanjes, maar ook zachte bessen.

Winter: In de winter probereh de herten zoveel mogelijk energie te sparen. Ze komen dan weinig in 
beweging en zoeken gebiedeh op waar nog het meeste voedsel beschikbaar is. Tot het vereiste 
voedsel behoren scheuten, twijgen, mos, zachte naalden, heide en droge grassen.

Beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen

De beschikbare vegetatie in de Oostvaardersplassen is sinds dejaren '90 van devorige eeuwsterk 
veranderd.

Waar in 1996 de Sambucus nigra en de.Salix nog in een groot deel van het gebled aanwezig waren, 
was de Sambucus nigra in 2008 cbrnpleet verdwenen en de Salix uitsluitend nog in de Driehoek en 
een zeer kieine strook in het binnenkaadse gebied aanwezig. Waar voorts in 1996 een aanzienlijk 
deel van de Oostvaardersplassen nog bestond uit hoge, onbegraasde kruiden, een deel droog 
grasland en vrijwel geen begraasde, hoge kruiden, bestond in 2012 vrijwel het gehele voor de grote 
grazers toegankelijke buitenkaadse gebied uit begraasd droog grasland en begraadse hoge kruiden 
en een deel nat grasland.

^ Density-dependent diet selection and body condition of cattle and horses in heterogeneous 
landscapes, Perry Cbrnelissen, J.Theo Vulink, Applied Animal Behaviour Science, 2015,163, 28-38
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Appendix

1. Vegetation maps Oostvaardersplassen
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Voorts is blijkens het rapport "De Oostvaardersplassen, Natuurlijk"® tussen 2004 en 2008 het aanbod 
gras in de kavels EZ 20-21 en EZ 22- EZ 24 is vermiriderd onder andere doordat een deel van het 
droge grasland permanent is omgezet in poelen/pioniersvegetatie en nat grasland. Het natte 
grasland is deels als gevolg van vernatting veranderd in natte pioniersvegetatie waarmee de Kavels 
EZ 20-21 niet meer kunnen worden gebruikt voor begrazing door de grote herbivoren. In 2004 is 
onbegraasd riet toegenomeri door de autonome vegetatiesuccessie in de kavels EZ22-EZ24, waar 
weer een groot deel van de kavels is bedekt met riet. De graasdruk van grote grazers is daar laag 
omdat het daar erg nat is.

Verder is de hpogte van het gras gedurende een groot deel van het jaar te beperkt om goed 
bruikbaar te zijn voor met name de Heckrunderen en deels ook voor de Konikpaarden.

1996 2000 2004
Year

D water/bare soil 
Breed and herbs 
0 inundated short grassland

2008 2012

m shrubs and trees •
S grazed reed and herbs 
S short grazed grassland

‘ 0

o o
Q

' ■■'-a... o ■ o

. T * "V—

g a S' g g
o o <n CTi
,-4 ~

g g 5 S § S S 2oooooooo(Nrjrgrs(NrJ«Nr><

Year ,

• M^r-Apr D May o August

• 1QQ2

□ 2002
^2012

Mor^rh

Fig. 2. Vegetation deve'opment. A; development of the meior vegetation structure types, presented k 
a percentage cf the border zone {c. 20 km-). In 2000 water bodes'were created in the short grazed 
grasslands. B: average sward height of the preferred grasslands for diffe'ent,months over tne years. 
Sward heights were significantly correlated with year. March-Apr.l: fl" = 0.7346; P <C.0C01; May: R’ = 
0.6347; P =0.0001; Augustv R‘ = 0.3049; P = 0.0175. C: course of the average sward height of the 
preferred grasslands during the year for 1992 (iow herbivore numbers), 2002 (mediurn) and 2012 
(high). The dark shaded area indicates the preferred grass heights for catiie; the light shaded area the 
preferred grass height for the other herbivores. Below 2 cm/grass height becomes a constraint for all 
herbivores. The area between the vertical arrows indicate the period over v/hich cattle are hot 

• constraint by sward he'ght.

Uit grafieken B en C blijkt dat de hoogte van de vegetatie steeds verder afneemt en de periode 
waarin de maximale hoogte aanwezig is, steeds beperkter is. Waar in 1992 nog gedurende 6 
maanden een hoogte van meer dan 9 cm werd gehaald, werd deze hoogte in 2012 nog maar 
gedurende minder dan 1 maand deze hoogte gehaald en behaalde reeds in 2012 de vegetatie 
gedurende de maanden december tot en met maart een hoogte had van minder dan 2 cm waarmee 
het gebied ook voor het Konikpaard niet meer bruikbaar was voor beweiding. Voor het Heckrund was 
het gebied reeds in 2012 in het geheel niet meer beweidbaar en nam de hoogte van de vegetatie 
zelfs in 2014 nog verder af.

®  
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Dat er sprake is van een steeds verdere afname van het voedselaanbod is ook duideiijk terug te zien 
in de grafieken waarin de conditie van de dieren is weergegeven. Met name de conditiescores in 
maart zijn daarbij van belang. Duideiijk wordt dat de conditie van de dieren na de winter in de 
periode 1991-2014 is afgenomen van 7-8 tot 1-2.

Konikpaard
Heckrund

Maart 1992 Maart 2009
5-6 jonge dieren 3
4-5

Maart 2014

Blijkens het rapport "Oostvaardersplassen, Natuurlijk" was de grashoogte in zowel het droge gebied 
(kavels EZ 29-30) en het natte gebied (kavels EZ 20-21) in de periode 1989-1994 gemiddeld 4 cm. In 
2002-2004 was dit afgenomen tot gemiddeld 2,5 cm. De periode van het jaar waarin de grashoogte 
in deze kavels onder de 5 cm bleef was in 1989-1994 op de droge kavels (EZ 29-30) december tot en 
met april en voor het natte gebied (kavels EZ 29-30) november tot en met juhi. In de periode 2002- 
2004 bleef het gras in de droge kavels november tot en met mei onder de 5 cm en in de natte kavels 
bleef het gras in de periode november tot en met juni onder de 5 cm. Uit de jaarrapporfage 2016- 

. 2017 blijkt dat hierin geen verbetering heeft plaatsgevonden. ■

Overigens blijkt uit de als bijiage bij dit verzoek gevoegde luchtfoto's van het gebied dat in maart 
2018 de begroeiing van het gehele gebied, waaronder de droge graslanden, nihil is. Er is in het geheel 
geen voedsel beschikbaar.

Beweidbaarheid van het gebied

Ten aanzien van de Heckrunderen is op basis van bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken'en de 
jaarrapportages van Staatsbosbeheer vast komen te staan dat het gebied voor wat betreft de droge 
graslanden niet beweidbaar is als het gras nog niet de hoogte van tenminste 9 cm heeft bereikt. Deze 
hoogte doet zich niet in alle jaren voor, zo bleef blijkens tabel 5.1 van de jaarrapportage 2016-2017 in 
de jareh 2004, 2012, 2013 en 2016 zowel in het droge als het natte grasland de grashoogte onder de 
9 cm. In de bverige jaren was zowel het natte als het droge grasland slechts een zeer beperkt aantal 
weken beweidbaar voor de Heckrunderen daar alleen op piekmomenten het gras een hoogte van 
meer dan 9 cm bereikte.

Voor wat betreft de Konikpaarden moet worden vastgesteld op basis van de bijgevoegde 
wetenschappelijke onderzoeken en de jaarrapportages van Staatsbosbeheer dat de yegetatie 
begraasbaar is vanaf een hoogte van 3 cm tot een hoogte van 8 cm, waarbij derhalve het aanbod van 
laag gras bepalend is.. Daarbij moet worden opgemerkt dat reeds in 2012 gedurende de maanden 
december tot en met maart de vegetatie onder de'kritische hoogte van 2 cm bleef en het gebied 
derhalve voor het Konikpaard niet beweidbaar was.

Dat er geen verbetering optreedt in deze maanden maar veeleer het aantal maanden waarin de 
kritische vegetatiehoogte van 2 cm niet wordt bereikt, blijkt uit de jaarrapportage 2016-2017.
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Voorts wordt het Konikpaard steeds meer beconcurreerd door de verschillende soorten ganzen die in 
aantal toenemen. Dit blijkt ook uit het promotieonderzoek van P. Cornelissen^:

"When total large herbivore abundances increased over time, the grazers created short 
grazed grasslands and by doing so, facilitated geese. The results suggest that, as visiting geese 
numbers increased over the years, strong competition between the smallest and.the largest 
herbivores (cattle) developed, especially during winter and spring. And so the geese, in turn, 
gradually outcompeted their earlier facilitators on the grasslands. This led the larger 
herbivores increasing their exploitation of the nutritionally poorer vegetation types, such as 
reed, tall herbs, shrubs and trees, which were turned into grasslands. As a result, the area 
became increasingly dominated by short grazed grasslands maintained at a lower biomass 
than required to support the largest herbivore's population. This hypothesis is supported by 
the nearly 60% decline in cattle numbers since 2000 associated with further increases in 
goose numbers (Fig. lA}"

Waa'r dus het Heckrund ernstig beconcurreerd wordt door het Konikpaard, wordt het.Konikpaard op 
zijn beurt weer beconcurreerd door de toename in het aantal grazende ganzen.

Dat de hele transitie van het buitenkaadse gebied in kort grasland uiteindelijk.desastreuze gevolgen 
heeft voor de grote grazers blijkt ook uit het navolgende:

"The transition of the mosaic vegetation into grasslands was largely attributable to the increasing 
nunibers of all herbivore species, large and small. Cattle and horses' foraging behaviour and habitat 
use is determined by their preference for short grasses of the open grasslands. As long as these 
grasslands provide the amount of food needed, cattle and horses will graze on these grasslands and 
their impact on other vegetation types will be small. When population numbers increase the amount 
of grass available per animal will decrease which forces the animals to use other food plants in other 
vegetation types. This transformed the other vegetation types into grasslands. By creating more short 
grazed grasslands, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass 
very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation 
types creating even more grasslands. Cattle were the first .to experience the negative consequences of 
this strong competition as their,ideal grass height is approximately 9 cm. The low sward height 
decreased their intake of grasses, which led to reduced body condition and increased mortality and 
eventually to a declining number of cattle. These results suggest that in highly productive areas the 
largest grazers risk to be outcompeted by the smaller herbivores, which vvere facilitated by the larger 
herbivores in the beginning. This raises the question whether an assemblage of bottom-up regulated 
populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist in a 
fenced, highly productive, and relative.homogeneous area with high numbers of geese and without 
large predators."^

Voor het Edelhert is vrijwel geen vegetatie meer aanwezig welke vereist is als voedingsmiddel voor 
het Edelhert. Daarbij moet steeds voor ogen blijven staan dat de introductie van het Edelhert tot 
doel had het verwijderen van de bestaande vegetatie Salix en Sambucus nigra. Voorts moet steeds 
rekening gehouden worden met het vereiste voedsel voor het Edelhert, zoals in het bovenstaande 
weergegeven,

P. Cornelissen, Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles 
* Large herbivores as a drivingforce of woodland-grassland cycles, Summary, P. Cornelissen,
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Uit de vegetatiekaarten uit de periods'2000 -2012 blijkt dat reeds in 2012 vrijwel geen vegetatie 
meer aanwezig was welke voldeed aan de voedingsbehoefte van het Edelhert. Uit de luchtfoto van 
het gebied uit de jaarrapportage 2014-2015 blijkt helder dat het buitenkaadse deel van de 
Oostvaardersplassen nog uitsluitend bestaat uit gras en kale grond. Er is geen struweel meer 
zichtbaar.

Figuur 3.1 ligging telpunten punt-transecttelling vogels iangs de Knardijk en Oostvaardersdijk.

Uit de als bijiage bij dit handhavingsverzoek gevoegde luchtfoto's van maart 2018 blijkt overigens dat 
er in de Winter 2017-2018 helemaal geen vegetatie meer is die als voedelbron kan dienen voor het 
Konikpaard; het Heckrund of het Edelhert.

Uit de conditie- en sterftecijfers van het Konikpaard in het gebied kan, in cbmbinatie met de 
vegetatiecijfers, niet adders dan worden vastgesteld dat in het gebied een groot tekort bestaat aan 
de vereiste vegetatie voor beweiding door het Konikpaard, het Heckrund en het Edelhert.

Conclusie

In 1983 is door de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders een grdep van 32 Heckrunderen in het 
gebied gebracht. In 1984 volgden 18 konikpaarden en in 1992 40 edelherten. Doel van de introductie 
van deze grote grazers was en is begrazing teneinde het landschap open houden en daarmee 
geschikt te maken voor grauwe ganzen, die op hun beurt - door begrazing van het moerasgebied - 
het gebied aantrekkelijk maken voor de vogelsoorten waar het gebied conform Natura 2000 voor 
bedoeld is.
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De populaties grote grazers hebben zich daarbij zo snel ontwikkeld dat vrijwel het gehele 
buitenkaadse gebied is omgezet in grasland waarin nieuwe houtachtige, struikt-, en kruidachtige 
vegetatie geen enkele kans op vestiging heeft. Daarmee is de belangrijkste voedselbron voor het 
Edelhert vrijwel volledig verdwenen. Het dieet van het Edelhert is daarmee voliedig afhankelijk van 
gras, wat op zich reeds een te arm.dieet is voor deze soort.

Voorts is de populatie grote grazers daarbij zodanig snel gegroeid dat er sprake is van zeer ernstige 
overbegrazing, leidende tot een gemiddelde vegetatiehoogte van minder dan 5 cm, waarbij er 
gedurende de periode november - mei sprake is van een vegetatiehoogte van minder dan 2 cm 
waardoor het gras niet meer begraasbaar is door de grotd grazers.

Voor het Heckrund, dat afhankelijk is van een vegetatie met een hoogte van tenminste 9 cm komt de 
vegetatie vrijwel het gehele jaar niet meer op een voldoende hoogte om als voedselbron te kunnen 
dienen.

Rekening moet bij dit alles gehouden worden met een steeds grote voedselconcurrehtie met de 
ganzen die steeds langere perioden en in steeds grotere aantallen in het gebied verblijven. Voor 
ganzen in een vegetatiehoogte van gras van minder dan 2 cm voldoende. Daarmee is de 
concurrentiestrijd.in het nadeel van de grote grazers beslist.

Niet anders kan worden geconcludeerd dat het gebied Oostvaardersplassen niet kan voorzien in de 
voedselbehoefte van de grote grazers die uitsluitend met als doel beweiding in het gebied zijn 
geplaatst. De conditiescore van de grote grazers en de wijziging in de soorten vegetatie en de sterke 
afname in de hoogte en het aanbod van vegetatie vormen al jaren een belangrijke indicatie dat het 
gebied niet langer beweidbaar is voor het Heckrund, het Konikpaard en het Edelhert. Uit de 
luchtfoto's van 2018 blijkt dat het voedselaanbod in de winter van 2017-2018 terug is gelopen naar 
nul. Dit wordt bevestigd door de sterftecijfers waaruit blijkt er 2479 Edelherten, 73 Heckrunderen en 
419 Kpnikpaarden zijn gestorven.

Nu het gelet op het bepaalde in art. 2.1, eerste juncto derde lid, van de Wet dieren juncto art. 1.3, 
onder e) van het Besluit houders van dieren verboden is dieren te beweiden op niet-beweidbare 
grond en nu dit verbod gelet op art. 2.1, zeyende lid, van de Wet dieren daarbij gelijk van toepassing 
is op gehouden en niet gehouden dieren, dient u, naar aanleiding van onderhavig verzoek, mede ' 
gelet op de vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over te gaan tot handhaving van dit verbod en alle 
dieren behorende tot de soorten Edelhert, Konikpaard en Heckrund zonder verwiji uit het gebied 
Oostvaardersplassen te verwijderen.

Met vriendelijke groet.

NatuUren Recht
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP
Datum: dinsdag 24 juli 2018 16:02:51

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 juli 2018 9:53
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP
Goedemorgen 
Dank je voor je reactie, . Na je mail hebben we geconstateerd dat in het slot van
paragraaf 4.1 van de Nota van toelichting bij het Besluit houders van dieren (Stb. 2014, Nr.
210)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-210.html het volgende staat:
‘Zoals is toegelicht in paragraaf 2.2 is de Wet dieren en de daarop berustende bepalingen op
grond van artikel 1.2, eerste lid, van de wet van toepassing op niet gehouden dieren,
behoudens voor zover het die gevallen betreft waarin dat uitdrukkelijk anders is bepaald. In het
zevende lid van artikel 2.1 van de wet is bepaald dat het verbod op dierenmishandeling tevens
op andere dan gehouden dieren ziet. De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen gedragingen
zijn derhalve ook verboden indien zij worden verricht ten aanzien van niet gehouden dieren.’
Jullie hebben gelijk. Dat maakt het inderdaad lastig verdedigbaar dat deze bepaling niet ziet op
de situatie in de Oostvaardersplassen. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van
deze bepaling; deze situatie zal niet voorzien zijn geweest. Maar nu zo expliciet staat dat de
bepaling van toepassing is op andere dan gehouden dieren, is er inderdaad meer argumentatie
nodig.
Ik heb contact gehad met een jurist van Staatsbosbeheer over deze situatie. Daar werd
geopperd dat er ten aanzien van de grote grazers in de Oostvaardersplassen geen sprake is van
‘weiden’. Het woord ‘weiden’ betekent ‘doen grazen’ en dat veronderstelt dat een houder een
dier doet grazen. De grote grazers in de Oostvaardersplassen hebben geen houder, dus is
artikel 1.3, onder e, niet van toepassing.
Dat niet alle gedragingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren
van toepassing zijn op andere dan gehouden dieren blijkt bijvoorbeeld uit artikel 1.3, onderdeel
a, van het Besluit houders van dieren:” a. het zich ontdoen van een dier;” In de Nota van
toelichting bij het Besluit houders van dieren is te lezen dat hiermee uitvoering wordt gegeven
aan de Europese overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren, en ziet op de situatie dat
een houder van een dier zich van een dier ontdoet indien hij een handeling verricht of juist
nalaat te verrichten als gevolg waarvan hij de beschikkingsmacht over het dier verliest. Hiermee
onttrekt een houder zich aan de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van
het dier die aan het houderschap van dieren is verbonden.
Ik begreep dat  al contact heeft gehad met , juriste van Staatsbosbeheer, over
het handhavingsverzoek.
Het is zeer fijn dat jullie ons meenemen in dit proces (het concept besluit), want we verwachten
dat dit zal leiden tot een procedure (mede gelet op de indieners van het verzoek). Vanuit WJZ
(dat zal ik niet zijn, omdat ik mij bezig houd met de Wet natuurbescherming; de Wet dieren is
in een andere hoek belegd) zal ook nog tijdig contact met jullie worden opgenomen over de
inhoud van het conceptbesluit.
Groet, 
…………………………………………………………
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
C-Zuid 2
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
………………………………………………………….
T:+31

@minez.nl
………………………………………………………….

Van:  
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 13:48
Aan: 
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CC:

Onderwerp: RE: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP
Hai 
Wij delen de mening van WJZ niet. In de nota van toelichting bij artikel 1.3 besluit houders
staat expliciet dat dit ook geldt voor niet gehouden dieren. Geheel artikel 2.1 wet dieren geldt
voor niet gehouden dieren, artikel 2.1 lid 7 verwijst naar een amvb met nadere duiding van
strafbare feiten jegens dieren en dat is vertaald in artikel 1.3 besluit houders. Indien 1.3 besluit
houders niet geldt voor niet-gehouden dieren dan had dit expliciet vermeldt moeten worden
door de wetgever.
De rechter heeft overigens geoordeeld dat het impliciet wel dieren zijn waar beperkt menselijk
handelen op van toepassing is. De rechtbank Arnhem oordeelt dat het gehouden-wilde dieren
betreffen waarbij het handen af principe ten dele niet gewenst is, mede omdat het uitzetten van
de dieren in eerste aanleg al een menselijke handeling betrof. Enige mate van zorgplicht jegens
deze dieren die verder gaat dan bij wilde dieren wordt door het hof veronderstelt.
https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/08-dossiers/oostvaardersplassen/2017-uitspraak-
oostvaardersplassen-hof-arnhem.pdf?la=nl-
nl&hash=449EFDEB32528911552E77A98A4D802B4FA4EE28
We moeten er rekening mee houden dat dit voor een rechter komt. Ik denk dat de redenatie
dat artikel 1,3 nvt dan snel faalt daar niet niet blijkt uit de stukken van de wet noch het besluit.
Groeten 
Van:  
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 12:30
Aan: 

CC:

Onderwerp: FW: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP
Beste en anderen,
Dank je voor je concept besluit. Je hebt er veel werk aan gehad.
Het valt me op dat je inhoudelijk ingaat op het verzoek en op de eerste pagina het volgende
vermeldt:
‘Beoordeling van uw handhavingsverzoek
Artikel 1.3 onder e van het besluit houders van dieren verbied het beweiden van een niet-
beweidbare weide. Dit artikel geldt ook voor niet-gehouden dieren.’
Staatsbosbeheer is geen 'houder' van deze dieren. De bepaling waar het handhavingsverzoek
naar verwijst is een verboden gedraging ten aanzien van dieren, namelijk het weiden van een
dier op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land.
De in het wild levende dieren bepalen echter zelf in het gebied wat ze doen, waar ze grazen etc.
Alhoewel het verbod op dierenmishandeling van artikel 2.1 van de Wet dieren ook van
toepassing is op andere dan gehouden dieren, zijn wij (WJZ) van mening dat de verboden
gedragingen van artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren niet geschreven zijn voor in het
wild levende dieren op natuurterreinen waar het handen-af-principe voor geldt. Het betreft
verboden gedragingen/handelingen ten aanzien van dieren die binnen de beschikkingsmacht
zijn van een ‘houder’ (Besluit houders van dieren).
Als artikel 1.3, onder e, van het Besluit houders van dieren niet van toepassing is op de grote
grazers in de OVP kom je niet toe aan een verdere inhoudelijke behandeling van dit verzoek.
Ik begrijp overigens wel waar het handhavingsverzoek vandaan komt. Zie in de bijlage het
vonnis van de Rb Midden-Nederland inzake de grote grazers in de OVP met de noot van B.
Arentz. In de noot staat het volgende:
“Opvallend ten slotte is dat in de uitspraak nergens wordt ingegaan op art. 1.3 onder e van het
Besluit houders van dieren. In dit artikel wordt, op grond van art. 2.1 lid 3 van de Wet Dieren
een nadere invulling gegeven van wat in elk geval gezien wordt als dierenmishandeling in de zin
van art. 2.1 lid 1 van de Wet Dieren. In de bepaling wordt “het weiden van een dier op niet
beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land” als een
vorm van dierenmishandeling betiteld. Voor de hand lijkt te liggen om althans te stellen (de
vraag is of de bepaling zo is bedoeld) dat stelselmatige overbegrazing neerkomt op weiden op
slecht beweidbaar land en omdat het zevende lid van art. 2.1 van de Wet Dieren bepaalt dat
ook het krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde van toepassing is ten aanzien
van andere dan gehouden dieren, lag het voor de hand dat ook hier een debat over was
gevoerd. Maar misschien gaat dat nog komen, en anders over nog eens tien jaar, want deze
discussie gaat denk ik niet snel liggen.”
@ , indien jij vanuit je kennis van en ervaring met de Wet dieren nog iets toe wilt voegen,
dan zou ik dat op prijs stellen.
@  voor jou dezelfde vraag als aan .
@ :  is op vakantie. Is er contact met de provincie/SBB geweest over
deze zaak?
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Met vriendelijke groet,
Mw. 
Jurist
…………………………………………………………
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
C-Zuid 2
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
………………………………………………………….
T:+31

@minez.nl
………………………………………………………….

Van:  
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 11:51
Aan: 

CC: 
Onderwerp: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP
Beste allen,
Samen met  en  van JZ NVWA heb ik een concept antwoord opgesteld op
het handhavingsverzoek van stichting welzijn grote grazers inzake het niet beweidbaar zijn van
de Oostvaardersplassen.
Beleidsmatig in welzijn van dieren in de OVP naar de provincie overgegaan. Echter de
handhaving van de Wet dieren ligt nog gewoon bij LNV in casu de NVWA.
Graag meelezen en opmerken aanvullen indien gewenst. Mag ik uiterlijk woensdag 25 juli
reactie uitvangen zodat het voor mijn verlof de deur uit kan.

 en : Indien het nog nodig is dit verder/hoger in de lijn af te stemmen, laat dan
weten dan zal ik na verwerking van de commentaren het verder de lijn in brengen.
@ : wie bij GS Flevoland dient te worden geïnformeerd, heb jij daar contacten ?
Dank en groeten 

 
 

........................................................
Directie Handhaven
Divisie Regie & expertise
Afdeling Expertise
Domein natuur
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088)  
M 06
.........................................................
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Datum: woensdag 25 juli 2018 14:52:44

Hai ,
Ter overweging:
Het punt is dat artikel 2.1 wet dieren en daarmee samenhangend artikel 1.3 onder e van het
besluit houders ook van toepassing is op niet gehouden dieren. Dit heeft de wetgever expliciet
opgenomen. Daarmee faalt mijns inziens het argument dat weiden enkel het doen begrazen is.
Als immers weiden enkel kan gebeuren door menselijk handelen dan kan dit per definitie niet
van toepassing zijn op niet gehouden dieren daar deze zich grotendeels buiten de macht van
mensen bevinden en dan had het niet als zodanig in de wet moeten worden opgenomen.
Dat het apart is om dit op te nemen voor niet gehouden dieren ben ik met je eens. Echter dit is
wel wat de wet zegt.
Groeten 
Van: @staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 14:40
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Voor intern beraad
Beste ,
‘Weiden’ is in de context van artikel 1.3 een werkwoord. ‘Grazen’ doet het dier, daar gaat het hier
niet om. Het gaat om ‘doen grazen’ of ‘laten grazen’, en – nogmaals – dat veronderstelt ‘iemand’
die ‘doet grazen’ of ‘laten grazen’.

Het Hof heeft – letterlijk - geoordeeld dat het geen gehouden dieren zijn. Inderdaad is daarbij de
term ‘gehouden wilde dieren’ gebruikt. En inderdaad is geconstateerd dat er een zekere
zorgplicht voor Staatsbosbeheer bestaat, waarvan in de uitspraak is vastgesteld dat
Staatsbosbeheer daar aan voldoet.
Als de bepaling over ‘weiden’ van toepassing zou zijn, dan zou dat ook inhoudelijk volgens mij
niet passen bij niet-gehouden dieren, en ook – in meer algemene zin – niet bij het beleid voor de
Oostvaardersplassen.
Zoals bekend ligt onze organisatie bij de Oostvaardersplassen voortdurend onder een
vergrootglas. Er komen bijvoorbeeld zonder toestemming dierenartsen het gebied in die de
aanwezige dieren bekijken met het referentiekader van veeteelt en paardenfokkerijen. Wij
moeten ons daar voortdurend voor verantwoorden, en in die context ligt dit handhavingsverzoek
en de uitleg over deze wetsbepaling voor mij nogal principieel. Ik wil er voor waken dat dit geen
precedent wordt waar we last van krijgen.
Dit nog even ter toelichting, en ik wacht het contact met  graag af.
Met hartelijke groet,

(ma-di-wo-do)
Staatsbosbeheer
Juridische zaken | Hart van Brabantlaan 16 | postbus 330 | 5000 AH Tilburg
T 013-  | 06-
www.staatsbosbeheer.nl

Van: @nvwa.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 12:45
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Hai 

 van JZ NVWA zal contact met SBB opnemen voor een zienswijze.
Echter de wet noch het besluit geven een definitie van het woord weide. Van Dale geeft aan
grazen en laten grazen. Door in te steken op het doen weiden ga je wederom de discussie
openen of het gehouden of wilde of gehouden wilde dieren zijn. Het hof in Arnhem heeft
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geoordeeld dat het gehouden wilde dieren zijn en dat er een zekere zorgplicht vanuit SBB
bestaat. De dieren zijn ooit door de mens geïntroduceerd juist om het gebied te begrazen. Er
staat een hek om het gebied, dus de dieren kunnen niet zelf elders grazen. Het is dus niet
geheel; onlogisch om van een beperkte mate van weiden/ doen begrazen te spreken. Ik denk
dat het niet een sterk juridisch argument is om het verzoek af te wijzen.
Groeten 
Van: @staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:24
Aan: 
Onderwerp: FW: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Urgentie: Hoog
Van:  
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:23
Aan: 'mailto: @nvwa.nl' <mailto: @nvwa.nl>
CC: ' @minez.nl' < @minez.nl>; ' ' < @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Urgentie: Hoog
Vertrouwelijk, voor intern beraad
Beste ,
Over het onderstaande heb ik ook via de e-mail van gedachten gewisseld met het ministerie. En ik
had er in een eerder stadium ook contact over met  van de NVWA. Aan  heb ik
uitgelegd wat het belang van Staatsbosbeheer bij dit verzoek is. Hij heeft mij vervolgens beloofd
mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit dossier.

Mijn dringende verzoek is daarom om mijn redenering in het besluit te betrekken. Zo niet, dan zou
je toch moeten onderzoeken of Staatsbosbeheer niet formeel om een zienswijze moet worden
gevraagd.
Uiteraard ben ik graag bereid tot verdere toelichting of overleg.
Met hartelijke groet,

(ma-di-wo-do)
Staatsbosbeheer
Juridische zaken | Hart van Brabantlaan 16 | postbus 330 | 5000 AH Tilburg
T 013-  | 06-
www.staatsbosbeheer.nl

Van:  [mailto: @nvwa.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 12:57
Aan: @staatsbosbeheer.nl
CC: 
Onderwerp: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Beste  en ,
Via  van het Ministerie van LNV ontving ik jullie namen. Bij deze wil ik jullie
informeren dat de NVWA een handhavingsverzoek heeft ontvangen van een stichting. Het
verzoek heeft betrekking op het al dan niet beweidbaar zijn van de Oostvaardersplassen door
grote grazers. De stichting is van mening dat de OVP al langere tijd niet beweidbaar is en dat
per direct alle dieren moeten worden verwijderd.
De NVWA is bevoegd gezag voor de wet dieren. Het artikel (artikel 2.1 wet dieren gelet op 1.3
onder e besluit houders van dieren) is ook een strafbaar feit voor wilde dieren cq niet-gehouden
dieren. De NVWA gaat het verzoek afwijzen. Volgens ons is de OVP wel degelijk beweidbaar,
gelet op de grote populatie ontwikkelingen en het regulier beheer. De situatie qua
beweidbaarheid van afgelopen winter is opgelost door het afschot en bijvoeren.
Mochten jullie nog zaken willen meegeven dan hoor ik het graag. We streven ernaar het
verzoek deze of begin volgende week de deur uit te hebben.
Met vriendelijke groet
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Directie Handhaven
Divisie Regie & expertise
Afdeling Expertise
Domein natuur
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
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T (088)  
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

Disclaimer Nederlands English
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 Nederlands English
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Van:
Aan:

Onderwerp: RE: stukken voor morgen
Datum: dinsdag 14 augustus 2018 22:24:27
Bijlagen: 495-2686 hoorzittingsverslag Staatsbosbeheer.pdf

FW concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP.msg
RE handhavingsverzoek grote grazers OVP.msg
RE handhavingsverzoek grote grazers OVP.msg

Dag allemaal,
Zoals beloofd, hierbij de stukken voor het overleg voor morgen. De stukken zijn meer bedoeld
als achtergrondinformatie. Let op, stukken zijn slechts voor intern beraad bedoeld. NB. het
hoorzittingsverslag is opgesteld door een extern bureau en nog in concept.
Tot morgen!
Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 17:43
Aan: 
CC: 
Onderwerp: stukken voor morgen
Beste ,
Vanmorgen heb ik van jou begrepen, dat er aan het eind van de middag stukken zouden
worden toegestuurd, zodat we ons kunnen voorbereiden op het overleg over het
handhavingsverzoek OVP.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Natuur en Biodiversiteit
Team Soorten
Telefoon: 06 
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TRANSCRIPTIE VOORBLAD NWVA


Kenmerk opdracht 495-2686 SPOED 


Opdrachtgever Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 


Datum opdracht 2 augustus 2018 


  


Type bijeenkomst Hoorzitting 


Datum bijeenkomst 2 augustus 2018 


Kenmerk geluidsbestand(en) Hoorzitting 495-2686 


  


Converteren naar DDS of WAV Nee 


Lengte bestand(en) in uren 00:56:44 


SPOED Ja 


Type verslag Letterlijk 


  


Aanwezige personen Namens NVWA: 
Dhr. mr. N. Aamimi, jurist Bezwaar en Beroep 
Mw. M. Wortel 
 
Bezwaarmaker:  
Mw. mr. G. Durville, jurist Staatsbosbeheer 
 


Regeling Wet dieren 


  


Uitgewerkt door UwEigenSecretariaat.nl – Siddeburen 


Projectnummer 1582 


Opmerkingen notulist De geluidsopname begint midden in een zin. 
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Mw. Durville: …. Dat vind ik wel prettig. 


Dhr. Aamimi: Als het verslag eenmaal is opgemaakt, dan kunnen we hem in principe vernietigen, dat 


is geen enkel probleem. 


Allereerst om te beginnen: welkom. U bent nu bij de NVWA en we zijn hier vandaag bijeen omdat we 


een hoorzitting hebben naar aanleiding van het handhavingsverzoek wat wij hebben ontvangen op 


18 april 2018 van Stichting Welzijn Grote Grazers. Er is een handhavingsverzoek ingediend met het 


verzoek handhavend op te treden inzake de situatie bij de Oostvaardersplassen en ingevolge 4.8 


Algemene wet bestuursrecht, dienen wij dus ook de belanghebbende die de aanvraag niet heeft 


gedaan, in de gelegenheid te stellen om een zienswijze naar voren te brengen. Gelet op de 


spoedeisendheid van de zaak en er op dit moment sprake is van een beroep wegens niet tijdig 


beslissen wat is aangespannen door de Stichting Welzijn Grote Grazers, hebben wij ervoor gekozen 


dit in de vorm van een hoorzitting te gieten. Tijdens deze hoorzitting krijgt u de gelegenheid om een 


zienswijze namens Staatsbosbeheer in te dienen of naar voren te brengen, en hetgeen u zojuist heeft 


aangedragen, dat nemen wij dan mee in de belangenafweging, het belang van de Stichting, het 


belang van de NVWA, het belang van Staatsbosbeheer. Naar aanleiding van die belangenafweging zal 


een besluit worden genomen. Dat besluit krijgt u ook toegezonden. En omdat er sprake is van een 


beroep wegens niet tijdig beslissen en er een kans bestaat dat het besluit bijvoorbeeld negatief is 


voor de Stichting bijvoorbeeld, dan is 6.19 Awb van toepassing en dan wordt dus meteen geacht een 


beroepsschrift te zijn ingediend tegen dat besluit. Dus dan gaan we meteen naar het College van 


Beroep voor het bedrijfsleven.  


Mijn naam is Nabil Aamimi. Ik ben jurist Bezwaar en Beroep. Naast me zit mw. Mirjam Wortel. Samen 


zijn we belast met het concipiëren van de primaire beschikking en zou u nog even voor de 


volledigheid uzelf willen voorstellen. 


Mw. Durville: Mijn naam is Guus Durville. Ik bij jurist bij Staatsbosbeheer en als u in de 


mandaatregeling van Staatsbosbeheer kijkt, dan ziet u dat juristen van Staatsbosbeheer bevoegd zijn 


om Staatsbosbeheer te vertegenwoordigen in reeds lopende juridische procedures. En in mijn 


beleving valt dit daaronder. Dus dat is de reden dat ik niet specifiek een volmacht bij me heb. 


De mandaatregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.  


Dhr. Aamimi: Hier komen we wel uit. Dat staat niet ter discussie. 


 


We hebben een handhavingsverzoek binnengekregen van de Stichting Welzijn Grote Grazers met het 


verzoek om handhavend op te treden. Het standpunt van de Stichting is nader gemotiveerd, ook 


middels wetenschappelijke onderzoeken. En eigenlijk is nu bij deze ook de vraag: wilt u daarop 


reageren, op dat verzoek. En enigszins, indien mogelijk, ook een eigen standpunt naar voren brengen 


wat u ervan vindt en wat volgens u eigenlijk de beslissing zou moeten zijn ten aanzien van de 


feitelijke stand van zaken. Ik zou ondertussen, tijdens uw zienswijze die u naar voren brengt, 


eventueel vragen kunnen stellen en dan kunt u aangeven als er vragen zijn die u niet wilt 


beantwoorden, dan kunt u zeggen: die vraag wil ik niet beantwoorden.  


Mw. Durville: Prima. 


Dhr. Aamimi: Is dat duidelijk? 


Mw. Durville: Ja hoor. 


Dhr. Aamimi: Nou, dan geef ik u bij deze het woord en dan luisteren we. 


 


Mw. Durville: Fijn. 


Het standpunt van Staatsbosbeheer over het verzoek is om het af te wijzen. Dat lijkt me wel 


belangrijk om dat ook even duidelijk te maken. Ik ben mij ervan bewust dat dit een gelegenheid is om 


een zienswijze te geven voorafgaand aan een besluit. Dus ik kijk hier ook wat anders tegenaan dan 


wanneer het een bezwaarschrift zou zijn. Kijk vooral naar wat ontbreekt er wat we aan zouden 


kunnen vullen, wat nodig is voor de NVWA om een besluit te nemen. Dus dat betekent dat ik geen 
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betoog voorbereid heb om inhoudelijk op wat de Stichting aanvoert over dat er een tekort aan 


voedsel zou zijn. Als u daar vragen over heeft, kan Staatsbosbeheer daar natuurlijk het nodige over 


vertellen. In een deel van het wetenschappelijk onderzoek worden ook medewerkers van 


Staatsbosbeheer aangehaald. De cijfers zijn natuurlijk voor een deel van ons afkomstig. 


Dhr. Aamimi: Nee, maar het gaat nu heel even om… 


Mw. Durville: Precies, dat… 


Dhr. Aamimi: Het is ook niet de bedoeling… een betoog, dat mag, maar dat hoeft ook niet. Maar het 


is dat meer dat u zelf heeft aangegeven: ik ben een belanghebbende in de zin van 1.2 Awb, en ik wil 


dus in de gelegenheid worden gesteld om mijn zienswijze in te dienen. Die gelegenheid krijgt u nu. 


Het is meer het standpunt van de NVWA van wij hebben nu een handhavingsverzoek 


binnengekregen. U heeft dat handhavingsverzoek dus ontvangen. U heeft het ook kunnen lezen in 


korte tijdspanne vanwege het beroep wegens niet tijdig beslissen. Het is nu meer van wat vindt u 


ervan en wat is uw kant van het verhaal. En dat nemen wij gewoon mee in de beslissing die we nog 


gaan meenemen.  


 


Mw. Durville: Precies. Dit was mijn aanloop om te zeggen dat ik bij u een hele hoop informatie 


bekend veronderstel en dat ik dat dus hier niet uiteen ga zetten. 


Dhr. Aamimi: Oké. 


Mw. Durville: En wat ik graag zou… 


Dhr. Aamimi: Wat voor informatie veronderstelt u dan bekend te zijn bij de NVWA? Waar moet ik 


aan denken? 


Mw. Durville: De leidraad grote grazers, het beleid ten aanzien van de Oostvaardersplassen, het 


advies van de commissie van Geel. 


Dhr. Aamimi: Maar wat volgt daar volgens u dan uit, want ik kan me ook voorstellen dat we zo’n 


leidraad hebben of zo’n advies, maar misschien dat verschillende partijen dat lezen en daar 


verschillende dingen uit kunnen opmaken, toch? Of verschillende conclusies uit kunnen trekken. Wat 


is uw standpunt in dat opzicht? We zijn weliswaar bekend met wat u zojuist heeft genoemd, maar… 


Mw. Durville: Het standpunt van Staatsbosbeheer is dat de manier waarop wij daar het beheer 


uitvoeren, dat dat niet in strijd is met wetgeving en conform het vigerende overheidsbeleid.  


Dhr. Aamimi: En waarom volgens u? 


Mw. Durville: Nou, laten we een op een ding toespitsen: omdat het geen gehouden dieren zijn, zoals 


het begrip uit de Wet dieren. En die dieren die zijn lang geleden uitgezet in dat gebied… 


Dhr. Aamimi: Door wie? 


Mw. Durville: Dat is, denk ik, door de Staat gebeurt formeel. Want het is volgens mij voor 1998 


gebeurd, en toen was Staatsbosbeheer nog onderdeel van de Staat. Verzelfstandiging van 


Staatsbosbeheer is sinds 1 januari 1998.  


Dhr. Aamimi: Oké. Wat probeert u dan daarmee te zeggen?  


Mw. Durville: Ik probeer uw vraag te beantwoorden. Er is voor de dieren daar op meerdere 


momenten geconcludeerd dat ze een andere status hebben en dat daarop een andere manier 


omgegaan kan worden dan met andere paarden en koeien en edelherten, hoewel dat natuurlijk nog 


een apart verhaal is omdat edelherten een beschermde inheemse diersoort zijn. Sowieso dat het in 


het wild levende dieren zijn in het kader van die wetgeving. En vanwege dat beleid en vanwege 


deskundigen die daar in de loop van de tijd samen in opdracht van de diverse overheden hebben 


bedacht hoe je daarmee om zou moeten gaan, binnen die kaders heeft Staatsbosbeheer altijd 


geopereerd.  


Dhr. Aamimi: Oké. Maar dan begrijp ik nog steeds niet hoe dat zich verhoudt met uw stelling dat de 


Staat formeel die dieren heeft uitgezet en dat Staatsbosbeheer nadien was verzelfstandigd. Wat 


probeert u daarmee te zeggen? Is dat dan dat de verantwoordelijkheid dan bij de Staat ligt of… 
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Mw. Durville: Nee, u vraagt aan mij wie ze uitgezet heeft. En dan zegt ik: volgens mij is dat formeel 


de Staat geweest. Maar op dit moment leven die dieren in een gebied dat eigendom is van 


Staatsbosbeheer en dat ook door Staatsbosbeheer wordt beheerd. Dat geeft ook het belang aan dat 


wij bij deze procedure hebben, ongeacht wat hieruit komt.  


Stel dat het verzoek wordt toegewezen, dan zit u met het punt dat u een vrachtwagen voor laat 


rijden en daar heel veel dieren uit ons gebied komt halen. Ik bedoel, dat doet iets met het gebied en 


met de manier waarop het beheerd kan worden. Dus dat geeft aan waarom wij daarbij betrokken 


zijn. 


Dhr. Aamimi: Maar dat staat in principe ook niet ter discussie denk ik. Wel duidelijk dat u in 


voldoende mate een belang hebt hierbij en dat het ook eventueel gevolgen kan hebben voor u, als 


het besluit negatief uitpakt voor Staatsbosbeheer. Dus dat is in principe wel duidelijk.  


 


Mw. Wortel: Kunt u het doel aangeven waarom die dieren ooit zijn uitgezet?  


Mw. Durville: Die dieren zijn ooit uitgezet in het kader van natuurbeheer. De Oostvaardersplassen is 


een heel jong gebied zoals u weet. Het was zee, het viel droog, het is een soort… ik vind het altijd een 


soort Asterix en Obelix-verhaal: er was nog ergens een stuk, het laagstgelegen stuk: hé, dat viel net 


niet droog. Dat werd vergeten en daar gebeurde iets moois. Maar omdat het zo’n jong gebied is, is 


het een dynamisch gebied. Dus er is vrij vroeg geconstateerd van: als je dit gewoon laat liggen, dan is 


er een vorm van natuurontwikkeling die we, als overheid, liever niet hebben. Ook vanuit…. 


Dhr. Aamimi: Staatsbosbeheer in deze. Want de overheid is, denk ik, breder wat dat betreft. Daar 


valt de NVWA ook onder.  


Mw. Durville: Ja, maar ook andere overheden. Het werd zo’n fantastisch gebied, dat het de 


Natura2000-status heeft gekregen vanwege de vogelsoorten die daar voorkomen. Dus er is al op een 


vroeg moment bedacht: als je niks doet, wat dat uiteindelijk allemaal bos. Behalve de hele natte 


delen. Dus de dieren die zijn geïntroduceerd vanuit een beheerdoel. Wat ze ook heel erg lang 


uitstekend gedaan hebben. Waar ook wetenschappelijk onderzoek op losgelaten is. En waar ook tot 


zeer kort gezegd is: ja, dat past helemaal precies, zoals die dieren die functie vervullen. En past ook in 


de ideeën die er voor het gebied bestaan om die dieren in principe hun gang te laten gaan. Dus niet 


in te grijpen in de groei van de aantallen, en daar de natuur letterlijk zijn gang in te laten gaan. 


Daar is door het advies van de commissie van Geel een verandering in gekomen. Die heeft gezegd: 


het lijkt me verstandig dat je daar een wijziging in aanbrengt en dat je wel aan aantal-beheersing 


gaat doen. Dat heeft de provincie Flevoland overgenomen en daar ook met Staatsbosbeheer een 


convenant over gesloten heel recent. Te vinden op de website van de provincie Flevoland van; dat 


advies van de commissie van Geel, dat gaan we opvolgen. Maar daar staat nog steeds ook in dat, zeg 


maar, wat er ontwikkeld was voor de…. Er is een beleid ontwikkeld van als je ziet dat een dier niet 


door de winter kan, dan grijp je in, je laat het niet zover komen dat hij van de honger doodgaat. 


Dhr. Aamimi: Wat bedoelt u dan precies met ingrijpen? 


Mw. Durville: Doodschieten. 


En daar is een protocol voor ontwikkeld: waar zie je dat dan aan dat je dat moet doen. En dat is ook 


altijd uitgevoerd. Dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de grote sterfte van de afgelopen winter. Er zijn 


relatief weinig dieren echt door een natuurlijke dood om het leven gekomen. Het grootste deel is 


afgeschoten. 


Mw. Wortel: En anders zouden ze, als ze niet waren afgeschoten… 


Mw. Durville: Dan zouden ze, als het goed is, als ze niet afgeschoten waren, doodgegaan zijn. 


Dhr. Aamimi: Maar dat heeft dan toch in principe dezelfde oorzaak. Of niet? 


Mw. Durville: Ik snap dit niet. 


Dhr. Aamimi: In die zin, van: of je schiet ze zelf neer, of ze gaan vanzelf dood. Dan is er toch eenzelfde 


oorzaak, dus dan is het alleen dat Staatsbosbeheer misschien eerder ingrijpt, maar er dus toch wel 


een oorzaak wat ervoor zorgt dat die dieren doodgaan. 
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Mw. Durville: Ja. Het is namelijk dat… sowieso in de natuur gaan dieren dood. 


Dhr. Aamimi: Er zijn ook redenen dat dieren doodgaan. 


Mw. Durville: Er zijn ook redenen dat dieren doodgaan, uiteraard. Voor de Oostvaardersplassen is 


dat met een verzachtend randje als het beleid geaccepteerd.  


Mw. Wortel: Wat bedoelt u met een verzachtend randje? 


Mw. Durville: Het verzachtende randje dat je ze preventief, bijna preventief, doodschiet als je ziet dat 


je ze niet kunt halen. Laat ik het even heel bot formuleren: voor de ecologen zou dat niet hoeven, 


even abstract gedoeld. Die zeggen: het gebeurt overal in de natuur. Dat is nou natuur. Dus dat is een 


dierenwelzijnscomponent die daaraan toegevoegd is.  


Dhr. Aamimi: Dat bedoelt u met die verzachtende omstandigheid? Dat randje. 


Mw. Durville: Ja. Ik bedoel, het klinkt een beetje zot om te zeggen dat doodschieten van dieren een 


verzachtende omstandigheid is, maar je grijpt in in het natuurlijke proces. 


Dhr. Aamimi: Waarom grijpt Staatsbosbeheer dan in in het natuurlijke proces? Want als u in principe 


zegt het zijn geen gehouden dieren, waarom grijpt u dan in? 


 


Mw. Durville: Ik zal een ander voorbeeld geven, misschien helpt dat. Weet u wat valwild is? Valwild 


wordt doodgeschoten. Soms als een ree op de motorkap van een auto komt, soms is het meteen 


dood, maar vaak ook niet. En dan ligt het gewond en niet meer te redden in de berm. Als daar een 


jager tijdig bericht van krijgt, dan verlost hij hem uit zijn lijden. 


Dhr. Aamimi: Klopt. 


Mw. Durville: En daar schiet je dus ook… 


Dhr. Aamimi: Maar dan zeggen we eigenlijk al dat het dier beter af is door hem dan meteen af te 


schieten, maar is dat in dit geval dan ook het geval? 


Mw. Durville: Dat is de veronderstelling! 


Dhr. Aamimi: … want u heeft net ook aangegeven: preventief. Dan dreigt er iets te ontstaan, maar 


dan lijdt het nog niet maar dan schieten we ze dan toch af. 


Mw. Durville: Het idee is dat het begint met lijden, of dat dat onoverkomelijk is dat het zal gebeuren, 


ergens daarop dat randje. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat precies aan te wijzen, maar dat is het 


idee, het is onvermijdelijk. Nou, dan moeten we dat voor zijn. En dat is dus niet iets wat 


Staatsbosbeheer bedacht heeft. Daar zijn allemaal commissies voor in het leven geroepen met 


dierenartsen… 


Dhr. Aamimi: Maar uiteindelijk is Staatsbosbeheer degene die het wel uitvoert. 


Mw. Durville: Staatsbosbeheer is degene die het uitvoert, ja. 


Dhr. Aamimi: En is dan bijvoorbeeld ook een minder ingrijpender optie, door bijvoorbeeld ervoor te 


zorgen dat het niet zover hoeft te komen? Dat we ze dan niet hoeven neer te schieten? Is dat een 


optie? Wat eigenlijk zegt u van… 


Mw. Durville: Uiteindelijk… ja, dat is een hele leuke vraag. Er is in de afgelopen jaren gepleit voor 


uitbreiding van het gebied richting de Veluwe. Dat is politiek en maatschappelijk onhaalbaar 


gebleken, maar dat is als een optie genoemd. Maar het is een gegeven dat dieren jongen krijgen en 


die populatie is gegroeid van een beperkt aantal dat uitgezet is, lang, lang geleden, waarbij toen, als 


ik het goed begrepen heb (ik ben jurist, ik ben geen ecoloog, ik praat even na), de verwachting was 


toen niet dat er enorme aantallen zouden komen te leven. Daar was natuurlijk ook helemaal geen 


ervaring mee hoe dat dan zou gaan. 


Dhr. Aamimi: Dus eigenlijk probeert u daarmee te zeggen: de situatie op dat moment, daarbij de 


gedachte die men had hierbij, het is eigenlijk een beetje compleet uitgebreid… dit was eigenlijk niet 


voorzien dat het zo… 


Mw. Durville: De ecologen hebben toen niet verwacht, er wel rekening mee gehouden dat er op een 


gegeven moment een crash zou komen, wat van de winter in feite plaatsvond, maar die hadden 


verwacht dat dat veel eerder zou gebeuren. Dus dat die curve, die gaat zo omhoog en dan valt die zo 
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naar beneden, maar ze hadden veel meer gedacht dat het zo zou gaan (spreker maakt hierbij 


waarschijnlijk handgebaren). En de reden daarvoor is dat het gebied ontzettend vruchtbaar is. Het is 


klei. Het is niet voor niks dat heel Flevoland in eerste instantie voor landbouw werd bestemd, omdat 


het verschrikkelijk vruchtbaar was. Dus daardoor, en dat is misschien ook wel interessant in het 


kader van dit verzoek, daardoor bleek het gebied dus voor heel veel grote grazers voedsel en 


leefomstandigheden te bieden. 


Dhr. Aamimi: Maar dan gaan we in principe dus weer terug naar het doel dat de dieren daar zijn 


neergezet, maar dat is in principe niet een antwoord op mijn vraag. Want u heeft aangegeven we 


schieten ze neer. Maar ik heb dus ook aan u gevraagd: is er ook een andere optie, naast uitbreiding 


van het gebied, zou u ook voor kunnen zorgen dat die dieren niet in die situatie kunnen komen. Dus 


dat u ze niet uit preventie hoeft af te schieten. 


Mw. Durville: Met het advies van de commissie van Geel is nu bedacht van: er moet in ieder geval 


een deel van de dieren nog uitgehaald worden. 


Dhr. Aamimi: En wat is daar het gevolg dan van, als die dieren eruit worden gehaald? 


Mw. Durville: Dan worden de aantal kleiner. 


Dhr. Aamimi: En gaat dat dan het probleem oplossen? 


Mw. Durville: Je zult, en dat is ook het proces wat gaande is, je zult moeten gaan kijken hoe dat je 


dan de komende jaren het beheer uitvoert. Want in principe, ik bedoel, er lopen nu ook veulens 


rond, een heleboel herten hebben kalfjes. Die aantallen die groeien natuurlijk. 


Dhr. Aamimi: Dus dan is het niet zeker of dat een mogelijke optie is. 


Mw. Durville: Er is door de politiek besloten dat het beleid van ‘we grijpen in beginsel niet in’, dat 


daar een wijziging in komt in die zin dat je actief de aantallen gaat reduceren. 


Mw. Wortel: En met de politiek bedoelt u de provincie Flevoland? 


Mw. Durville: Ja, de provincie Flevoland heeft met de minister een convenant gesloten een aantal 


jaren terug. Het beleid ten aanzien van dierenwelzijn van de grote grazers overgedragen. En de 


minister heeft ook in een brief laten weten dat ze… want er was in het systeem van het beheer van 


de dieren… ik zei al er zijn wetenschappelijke commissies en iGMO 2 staat mij daarvan bij, ik weet 


niet letterlijk wat daar allemaal in staat, maar dat is een systeem dat gekeken wordt hoe het gaat en 


dat er met enige regelmaat een wetenschappelijke review komt. 


Dhr. Aamimi: Een soort van controlemechanisme? 


Mw. Durville: Dat klopt, en de minister heeft gezegd van: ik ben graag bereid om het rapport van Van 


Geel als review in dat systeem te beschouwen. 


Dhr. Aamimi: Dat kan zo zijn. Maar dan gaan we in principe, als we het over het beleid hebben, dan 


gaan we uit van het ideale plaatje, de ideale situatie. Maar we naast het beleid ook nog een ander 


raakvlak, dat is gewoon het juridische gedeelte. Als er sprake is van een overtreding, hoe verhoudt 


het beleid zich dan met elkaar. 


Mw. Durville: Nou, ik denk dat beleid belangrijk is. Als een wet geïnterpreteerd moet worden, dan 


speelt beleid daar natuurlijk een belangrijke rol in. 


Dhr. Aamimi: Klopt. Dat is een vaste gedragslijn. 


Mw. Durville: Want bij interpretatie… want een wet geeft abstracte begrippen, en om dat te duiden 


heb je vaak beleid voor nodig. Dat ten eerste. En ten tweede: gesteld, wat ik niet vind natuurlijk, dat 


er een overtreding zou zijn, is daar dan wel een mate van verwijtbaarheid. Om het maar even heel 


concreet te maken: het handhavingsverzoek baseert zich op rechtspraken van dierenmishandeling. 


Ze zeggen niet, wat een heel interessant punt is, wie zich daar dan schuldig aan maakt. Maar dat is 


een misdrijf. 


Dhr. Aamimi: Overtreding. Misdrijf is een beetje te zwaar uitgedrukt. 


Mw. Durville: Maar daar staat drie jaar celstraf op, heb ik ergens gelezen. Ik heb het niet 


gecontroleerd hoor, strafrecht is niet mijn belangrijkste specialisatie. Maar je hebt wel iemand nodig 







Kenmerk 495-2686 SPOED              Pagina 7 van 13 
 


die je dat kunt verwijten dan, om het zomaar te zeggen. En de vraag of het gerechtvaardigd… ik 


bedoel: kun je die dat dan wel verwijten, ook als er een bepaling overtreden zou worden. 


 


Mw. Wortel: Maar terug naar het beleid: Commissie van Geel heeft ook geconstateerd dat 


Staatsbosbeheer het beleid zoals het werd gesteld, niet heeft nageleefd met name voor het creëren 


van beschutting. Hoe verhoudt zich dat dan? 


Mw. Durville: Daar wel beginnen voor gemaakt. Ik weet dat niet in detail. Als u daar meer over wilt 


weten, dan moet ik dat als huiswerk meenemen. Ik weet dat daar wel dingen voor gedaan zijn. Maar 


je kunt ook, als je kijkt naar alle wensen die er zijn ten aanzien van dat gebied, toen de beschutting is 


verdwenen toen er zulke grote aantallen kwamen, ik bedoel: het werd gewoon opgegeten of bast 


van bomen dermate aangetast dat de bomen daar dood van gegaan zijn. De wens van het ene beleid 


staat in de weg aan de andere wensen om dat te doen. En je hebt het ook niet maar zo een-twee-


drie voor elkaar. Ik weet dat voor een deel omringende gebieden, want je hebt de 


Oostvaardersplassen en daar ligt ook wat omheen, dat een deel daarvan in wintertijd ook is 


opengesteld. Dat kan in ieder geval voor de edelherten. De paarden zouden theoretisch daar ook 


terecht kunnen, maar daar zit een tunneltje tussen en daar durven ze niet door. Dus het is niet dat er 


helemaal niks gebeurd is, maar ook: het zijn nogal wat klussen om uit te voeren. 


Mw. Wortel: Maar u beroept zich op het beleid, u zegt u heeft gehandeld volgens het beleid, maar 


dat is niet helemaal zo. 


Mw. Durville: Nee, maar wel ten aanzien van de factor waar het hier met het handhavingsverzoek 


over gaat.  


Ik ben met de trein hier naartoe gekomen, en het is ontzettend heet, en ik heb heel veel van die 


zwart-witte koeien in de wei zien lopen zonder enige beschutting. Dus het is ook een kwestie van wat 


is daar de norm van en volgens mij wordt in dit verzoek gesteld dat een specifieke bepaling niet 


wordt nageleefd en ik denk dan ook dat het handhavingsverzoek daarop beoordeeld moet worden, 


of dat aan de hand is. En dan is mijn stelling, ik bedoel, het is de bepaling over niet beweidbaar land. 


Nou, als ik dat hele pak aan beleid bekijk, dan kun je niet zo algemeen in ieder geval zeggen dat 


daaraan niet voldaan wordt. Je kunt erover twisten, of naar aanleiding van het besluit van Van Geel 


je constateert niet voor die hele grote aantallen. Daar zou je over kunnen twisten. Maar dan zou ik 


zeggen van dat is dat een nieuwe situatie, waarbij het idioot is, als dat besluit eigenlijk nog in de 


maak is, want dit verzoek is uit april, dan al het over handhaving te hebben, terwijl het uitvoeren van 


dat besluit nogal wat voeten in aarde heeft. Kunt u me volgen? 


Mw. Wortel: Ja maar u zegt dat de uitvoering van het besluit heeft nogal wat voeten in aarde. 


Mw. Durville: Ja natuurlijk. 


Mw. Wortel: Welk besluit? 


Mw. Durville: Het besluit naar aanleiding van… De commissie van Geel zegt bijvoorbeeld dat: haal er 


deze herfst 900 edelherten uit. Nou, dat is een beschermde inheemse diersoort. Je kunt niet zomaar 


edelherten gaan vangen. Stelt u zich dat eens even voor. 


Mw. Wortel: Heeft het uitvoeren van de adviezen van Van Geel veel voeten in aarde, of een 


uitvoering van een eventueel besluit van de NVWA. Waar doelt u precies op? 


Mw. Durville: Nou, ik zie het u nog niet doen. Maar ik heb het over het besluit van de commissie van 


Geel. 


Mw. Wortel: Maar dat staat toch los van dit handhavingsverzoek? 


Mw. Durville: Nou, wat ik daarmee aangeef is dat in ieder geval op hoofdlijnen de situatie zoals die er 


steeds geweest is, en nogmaals, ik ben geen ecoloog, dus als u behoefte heeft aan de ecologische en 


de hele onderbouwing en dergelijke, dan moet ik echt een keer een collega meenemen. Maar dat 


daar dieren leven die als wild worden beschouwd en waar alleen op wordt ingegrepen door ze af te 


schieten op het moment dat ze het niet halen, dát uitgangspunt is gewoon jarenlang geaccepteerd 
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overheidsbeleid geweest en dat hebben we uitgevoerd. Als je daar iets in gaat veranderen, dan moet 


je degene die dat moet gaan veranderen ook de tijd geven om dat op een goeie manier te doen. 


Dhr. Aamimi: Maar wilt u daarmee zeggen dan, dat in het geval, hypothetisch gezien, het 


handhavingsverzoek zal worden toegewezen, dat Staatsbosbeheer dan in onevenredige mate wordt 


benadeeld… 


Mw. Durville: Nou en of! 


Dhr. Aamimi: …omdat dus nu jarenlang beleid is en dan moet u dus in één keer ander beleid gaan 


voeren, een andere werkwijze gaan hanteren. En het besluit valt u dan eventueel onevenredig zwaar. 


Mw. Durville: Ja, dat klopt. 


Dhr. Aamimi: Dat is eigenlijk wat u zegt. 


Mw. Wortel: En dat u ook in opdracht van de provincie bent gaan bijvoeren, wat ook een wijziging 


van het bestaand beleid was. 


Mw. Durville: Ja, dat klopt. 


Mw. Wortel: En dat was niet een onevenredig zware belasting? 


Mw. Durville: Over dat bijvoeren is… 


Dhr. Aamimi: Dat was eigenlijk de vraag die ik wou… 


(hier wordt even door elkaar gepraat) 


…want u heeft eigenlijk, tenminste op vraag preventief neerschieten, is er ook iets wat u anders had 


kunnen doen, bijvoorbeeld een minder ingrijpend middel om te voorkomen dat we die situatie 


bereiken, dat is bijvoeren. 


Mw. Durville: Ik had helemaal niet bedacht dat u daarop aan het sturen was. 


Dhr. Aamimi: We zijn er nu. 


Mw. Durville: In het kader van het beheer zoals dat afgesproken was, was bijvoeren helemaal geen 


goed idee. 


Dhr. Aamimi: Maar dat hebt u toch gedaan. 


Mw. Durville: Ja, natuurlijk.  


Dhr. Aamimi: Maar waarom voert u ze dan bij en tegelijkertijd zegt u van: als die dieren gaan lijden, 


of een begin maken aan lijden, dan schieten we ze neer uit preventie. Waarom kunt u niet zeggen: 


uit preventie gaan we de dieren bijvoederen om ervoor te zorgen dat ze niet in die benarde situatie 


komen om ze dan neer te moeten schieten. 


Mw. Durville: In het kader van het beheer zoals dat gold, was bijvoeren een slechte optie.  


Dhr. Aamimi: Wat voor een slechte optie? 


Mw. Durville: Een slechte optie omdat je daarmee de populatie groter houdt. Je helpt namelijk meer 


dieren de winter door, en uiteindelijk komen er dan nog meer, waardoor je het probleem alleen nog 


maar groter gaat maken. Dus vanuit die optiek is er… 


Dhr. Aamimi: Dan is het meer de optiek van het belang van Staatsbosbeheer om te voorkomen dat 


het nog groter wordt, maar tegelijkertijd hebben we de Wet dieren en de bepalingen die daarop van 


toepassing zijn, en dus ook een aantal verboden gedragingen. Hoe verhoudt zich dat dan volgens u 


met elkaar? Is het dan volgens u dan gerechtvaardigd om te voorkomen dat er een hogere populatie 


ontstaat, is het volgens u dan een zwaarwegender belang ten opzichte van het belang van 


dierenwelzijn? 


Mw. Durville: We hadden voor het bijvoeren voor de edelherten een ontheffing op grond van de Wet 


natuurbescherming nodig. Die heeft de provincie ook afgegeven. En het bijvoeren is alleen maar 


gebeurd vanwege de enorme maatschappelijke druk.  


Dhr. Aamimi: Maar als u zegt, het zijn niet gehouden dieren… 


Mw. Durville: Klopt. 


Dhr. Aamimi: …hoe moet ik dat dan met elkaar rijmen? Want u geeft ook aan: we houden ze in de 


gaten, en als het dreigt dat ze gaan lijden of een begin van lijden, dan schieten we ze neer. Maar als 


we zeggen: het zijn niet gehouden dieren… 
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Mw. Durville: Maar dat is iets wat je ook met… Ik heb het voorbeeld gegeven van valwild. Dat schiet 


je ook neer. 


Mw. Wortel: Maar dan is het aangereden. 


Dhr. Aamimi: Precies. 


Mw. Wortel: Dat is een iets ander verhaal. 


Dhr. Aamimi: En waarom voelt Staatsbosbeheer zich dan geroepen om dat te doen? Want als u zegt: 


het zijn niet gehouden dieren, ik heb er verder niets mee te maken om het zo te interpreteren, 


waarom gaat u ze dan wel preventief neerschieten en bijvoeren? 


Mw. Durville: Omdat dat overheidsbeleid is. Omdat de minister indertijd een commissie heeft 


ingesteld, tenminste ik denk dat iGMO 2 commissie door de minister is ingesteld, en daar gezegd is: 


zo zal het gebeuren met die dieren daar. Nou, dat zegt Staatsbosbeheer: prima, dan gaan we dat 


doen. 


Dhr. Aamimi: Oké. Ongeacht het feit dat Staatsbosbeheer ook bepaalde verplichtingen heeft op het 


gebied van wet- en regelgeving? 


Mw. Durville: Ik ga ervan dat, als de minister zegt dat we het op die manier moeten doen, dat dat 


een rol speelt in die vraag. En ten tweede vind ik niet dat die wet- en regelgeving overtreden is. Ik 


bedoel, daar is ook over geprocedeerd. U kent de uitspraken van het hof van vorig jaar. 


Dhr. Aamimi: Ook die kunnen we op verschillende wijze interpreteren. Vertel wat is uw interpretatie 


daarvan? 


Mw. Durville: De interpretatie daarvan is dat… 


Dhr. Aamimi: Het gerechtshof hebben we het dan hier over. 


Mw. Durville: Ja, daar hebben we het over. 


Dhr. Aamimi: Dat is de uitspraak van? Kijken of we hetzelfde hebben…. Leeuwarden van april 2017. 


Mw. Durville: Ja, dat ging over zorgplicht. 


Dhr. Aamimi: Ja. 


Mw. Durville: En daar is… ik ken hem niet goed uit mijn hoofd, in ieder geval is daar niet uit gebleken 


dat Staatsbosbeheer de zorgplicht zou overtreden. En die procedure had als basis dat het om niet 


gehouden… nee, die had niet als basis… 


Dhr. Aamimi: Maar dan heeft u wel een bepaalde zorgplicht. U heeft hem weliswaar niet overtreden, 


maar er is wel een bepaalde zorgplicht. 


Mw. Durville: Ja precies. 


Dhr. Aamimi: Maar hoe moeten we dat dan zien.. 


Mw. Durville: Maar die heb je ook ten aanzien van, nogmaals, dat aangereden ree, of, ik bedoel, 


maar dat is iets… 


Dhr. Aamimi: Maar als u een zorgplicht heeft ten aanzien van die dieren dan, en er is destijds 


geoordeeld dat u dan wel daaraan heeft voldaan, maar tijden veranderen, situaties kunnen 


veranderen, kan het nu dan ook zijn dat u zegt: we hebben nu dus ook een zorgplicht, die heeft u nu 


nog steeds, ondanks de wijziging van de situatie daar… 


Mw. Durville: We voeren ook nog steeds het beleid uit. 


Dhr. Aamimi: Precies. En dat zegt u: we schieten ze dan neer, dan valt volgens u dan, denk ik, ook 


onder zorgplicht, preventief lijden en dan schieten we ze neer. 


Mw. Durville: Ja. 


Dhr. Aamimi: Dus het bijvoederen, ziet u dat dan ook als een zorgplicht, als uitvoering van de 


zorgplicht, of niet? 


Mw. Durville: Dat bijvoederen, daar heb ik nog niet eerder over nagedacht. In het beleid zoals dat 


geformuleerd was, zat geen bijvoeren omdat dat volstrekt haaks staat op het idee van de natuurlijke 


omstandigheden: sturen omvang van een populatie. Als je gaat bijvoeren ben je op een heel andere 


manier aan het beheren. En dat bijvoeren is alleen maar gebeurt, vanwege de enorme commotie die 


er ontstond en de druk die daardoor werd opgevoerd. Echt alleen maar om die reden gebeurd.  
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Dhr. Aamimi: Maar dan bewerkstelligt u ook indirect dat de populatie gaat groeien als u ze gaat 


bijvoeren? 


Mw. Durville: Ja, er zijn ook veel mensen… je kunt erover twisten of dat… ik bedoel: we hebben er 


toestemming voor gekregen voor zover dat nodig was. Dus in dat kader was het een legale actie, zal 


ik maar zeggen. Maar het is vanuit het beheer zoals dat er altijd was, is het geen handige manoeuvre.  


Mw. Wortel: Maar in 2010 werd ook bijgevoerd. Toen had natuurlijk ook de conclusie kunnen 


worden getrokken dat er iets aan de hand was, en dat misschien het beleid had gewijzigd moeten 


worden. 


Mw. Durville: Ja, maar dan moet u toch bij een ander adres zijn dan bij ons. U bent de minister. En 


toen was het beleid nog niet overgedragen. Er is eindeloos in de Tweede Kamer over dat beleid 


gepraat. Staatsbosbeheer is een uitvoeringsorganisatie.  


Dhr. Aamimi: Dus u geeft eigenlijk aan dat u geen invloed heeft op de situatie? Want er is beleid en 


dat voert u uit en dat maakt eigenlijk dat de situatie wordt gerechtvaardigd. Is dat een beetje wat u 


probeert te zeggen? 


Mw. Durville: Nou, laten we proberen zo goed mogelijk dat beleid uit te voeren, ja, dat probeer ik te 


zeggen. Het is natuurlijk onze rol wel… wat wij proberen is omdat ook naar de lange termijn te kijken, 


maar de… Het is natuurlijk ook niet voor niets dat het advies van de commissie van Geel, dat de 


provincie daarvan gezegd heeft: ja, dat nemen we over. En Staatsbosbeheer heeft gezegd: oké, dan 


gaan we dat doen. 


Dhr. Aamimi: Maar Staatsbosbeheer heeft volgens u dan geen verplichting om te voldoen aan wet- 


en regelgeving? 


Mw. Durville: Natuurlijk heeft Staatsbosbeheer dat. Maar ik betwist dat we daarmee in strijd zouden 


handelen. 


Dhr. Aamimi: Oké. 


Mw. Durville: En misschien dat, als ik dat… ik vind het leuk dat u zoveel vragen heeft… maar mijn 


missie is om u toch echt onder de aandacht te brengen dat ik denk dat dat artikel waar de stichting 


zich op beroept, niet van toepassing is.  


Dhr. Aamimi: Ondanks het feit dat uit de uitspraak volgt dát u heeft voldaan aan de zorgplicht, en 


waarmee geconcludeerd zou kunnen worden dat op Staatsbosbeheer een bepaalde zorgplicht rust 


ten aanzien van die dieren, en u eigenlijk ook meerdere malen heeft bijgevoederd, en dus ook… 


Mw. Durville: Van 2010 weet ik niet, maar dat is gewoon… misschien hebt u gelijk, maar dat is niet 


mijn parate kennis. Ik kan dat niet erkennen of ontkennen. 


Dhr. Aamimi: Maar we hebben het nu niet over 2010, maar we hebben het over de huidige situatie. 


En als u dan ook aangeeft dat u dus ook die dieren monitort en als de dreiging is dat ze lijden, dat u 


ze dan neerschiet, dan erkent u ook hiermee en dan geeft u wel uitvoering aan die zorgplicht. Maar 


hoe verhoudt die zorgplicht zich dan ten aanzien van de Wet dieren volgens u dan. Want zegt u: ik 


heb wel een zorgplicht, maar dan zijn de bepalingen van de Wet dieren niet van toepassing op… 


Mw. Durville: Nee, wij staan niet boven de wet. Er is een zorgplicht zowel in de Wet 


natuurbescherming als in de Wet dieren, ook ten aanzien van niet gehouden dieren. Of ten opzichte 


van wilde dieren. En die gaat uiteraard minder ver dan ten aanzien van gehouden dieren, al was het 


maar omdat het criterium van houderschap is dat je beschikkingsmacht over dieren hebt. Dus dat je 


ook daadwerkelijk invloed hebt op het leven van die dieren. 


Dhr. Aamimi: Heeft Staatsbosbeheer dat? 


Mw. Durville: Nee. 


Dhr. Aamimi: Maar u schiet ze neer. 


Mw. Wortel: Waarom leest u dat artikel dat van toepassing is, niet eens op. 


U zei… u begon een tijdje… 


Mw. Durville: O ja, dat is waar de stichting zich nu op beroept, en het idee daarvoor zit in een noot bij 


de uitspraak van het hof, dat is het artikel in het besluit Houders van dieren, let wel: het besluit 







Kenmerk 495-2686 SPOED              Pagina 11 van 13 
 


Houders van dieren, 1.3. Volgens de systematiek van de wet ook van toepassing op niet gehouden 


dieren gaat u dan zeggen. Dan zeg ik: ja, dat klopt. Maar artikel 1.3 gaat over gedragingen. En dus dat 


e. het weiden van een dier op niet beweidbaar land et cetera, is dus een gedraging. En een gedraging 


veronderstelt iemand die zich gedraagt. En mijn stelling is dat je daarvoor houder moet zijn. 


Dhr. Aamimi: Maar gedragen kan het doen of nalaten zijn. 


Mw. Durville: Ja, maar dat veronderstelt iemand die doet of nalaat. En wij doen die dieren niet 


grazen. Wij weiden ze niet. 


Dhr. Aamimi: Maar u doet wel bijvoeren en afschieten. 


Mw. Wortel: En u zet er een hek om heen. 


Mw. Durville: Ja. Maar ondanks dat hek heeft de politiek al veel eerder besloten, zie de Leidraad 


Grote Grazers, dat het gebied zo groot is, dat wij niet geacht kunnen worden de beschikkingsmacht 


daarover uit te oefenen. Dat heeft de rechter gesanctioneerd. 


Mw. Wortel: Maar wanneer zou het artikel dan wel van toepassing zijn, als dat volgens u niet van 


toepassing is op de dieren in de… 


Mw. Durville: Op gehouden dieren. Volgens mij veronderstelt deze bepaling een houder. Dat is mijn 


stelling. 


Mw. Wortel: U stelt dus dat de wetgever een fout heeft gemaakt en dat het artikel niet van 


toepassing had moeten zijn voor wilde dieren.  


Mw. Durville: Ik vind dat je… de wetgever had dat handiger neer kunnen zitten. Duidelijker. Maar ik 


denk dat, als je dat artikel leest, daar worden 7, 8 verschillende gedragingen genoemd, en dat je dus 


per gedraging moet gaan kijken van is daar hier in dit geval sprake van. En mijn stelling is dat, omdat 


het om gedragingen gaat, en dat de formulering is dat dat het weiden is, dat dat dus niet van 


toepassing is op Staatsbosbeheer. Dat zegt de stichting overigens ook niet hè? Ik bedoel, er wordt 


niet gezegd wie de gedraging dan uitoefent. Ze zeggen: er is sprake van mishandeling, en ze zeggen 


niet wie dat dan doet. En dat het daarom dus niet van toepassing kan zijn.  


Dhr. Aamimi: Kan zijn. 


Mw. Durville: Ja, precies, letterlijk niet kan zijn, gewoon vanuit wetsinterpretatie.  


Dhr. Aamimi: Maar dan zegt u eigenlijk dus dat u die dieren niet houdt als Staatsbosbeheer, dus dat 


artikel is dan niet van toepassing. Maar dan zegt u ook, u erkent ook dat de Wet dieren een aantal 


bepalingen bevat voor wilde dieren, dat is dus ook van toepassing… 


Mw. Durville: Ja. 


Dhr. Aamimi: …maar moet u dan ook voor wilde dieren… heeft u dan ook de verplichting om ze bij te 


voederen? 


Mw. Durville: Nee, voor wilde dieren bestaat geen verplichting om bij te voederen… 


Dhr. Aamimi: Maar waarom doet u dat dan? 


Mw. Durville: …in tegenstelling tot… 


Dhr. Aamimi: Onder maatschappelijke druk? 


Mw. Durville: De Wet natuurbescherming kent een bepaling over het bijvoeren van grote hoefdieren. 


De grote hoefdieren die onder de Wet natuurbescherming vallen, dus dat is onder andere het 


edelhert. En die wet heeft onderkent dat het soms, in het kader van bescherming van wilde 


inheemse diersoorten, gewenst kan zijn om ze toch bij te voeren. Maar daar heb je een ontheffing 


voor nodig. Maar ik bedoel, maar het idee dat je in het wild levende dieren bijvoert, dat is keurig 


verankerd in de Wet natuurbescherming.  


Mw. Wortel: Maar dat heeft te maken met het feit dat, als je zou bijvoeren zonder ontheffing, je dan 


een lokplaats creëert waar illegaal afgeschoten kan worden. Dát is de idee achter de Wet 


natuurbescherming, en heeft niks te maken met het welzijn van de dieren over het bijvoeren. Daar 


gaat de Wet natuurbescherming niet over. Het gaat enkel en alleen maar over het beschermen van 


de soort en om te voorkomen dat er pseudo-jacht zou plaatsvinden. Niet over het welzijn van de 


dieren. 
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Dhr. Aamimi: Daar hebben we de Wet dieren voor. 


Mw. Wortel: Ja. 


Mw. Durville: Hmm (bevestigend) 


Kijk, als je de ene soort voert, dan voer je de andere soort ook. Zo zit het gebied in elkaar. En er 


wordt op dit moment op allerlei plekken in Nederland, omdat het zo droog is geworden, de poelen 


gevuld met water. Ja, daar worden het volgens mij ook nog steeds geen gehouden dieren van. Dus ik 


bedoel, ik betwist dat je, door zo’n maatregel, het onder die kwalificatie brengt. Want dat is eigenlijk 


wat u zegt. 


Mw. Wortel: Nee, dat zeggen wij niet. Wij zeggen niet… wij hebben hier niet betwist of het wel of 


niet gehouden dieren zijn. Volgens mij heeft het hof daarover geoordeeld.  


Dhr. Aamimi: Wij vragen u, in het licht van de uitspraak, hoe u dat ziet en aan de hand daarvan 


vragen wij een beetje door van: hoe verhoudt zich dat dan. Want, als u aan de ene kant zegt, we 


hebben, zeg maar, hier te maken met niet gehouden dieren, maar ondertussen gaat u dan wel de 


dieren bijvoeren en afschieten en… 


Mw. Durville: Wij zien dat, en misschien… 


Dhr. Aamimi: …en er is een bepaalde zorgplicht. 


Mw. Durville: Nou ja, dan zien wij dat hooguit als een, hooguit hè… ik zei u net van de politieke druk, 


de maatschappelijke druk en dat we hier ook te maken hadden met bedreigingen en met, zeg maar, 


zeer onverkwikkelijke toestanden, ik bedoel: dat heeft uiteindelijk geleid tot die besluiten. En daar 


ken ik geen enkele discussie over van: dat moeten we doen, want dit hoort tot onze zorgplicht. 


Integendeel! Wat ik uitgelegd heb. 


Dhr. Aamimi: Dus u voelde zich eigenlijk genoodzaakt. 


Mw. Durville: Ja, gedwongen.  


Mw. Wortel: Voert u nog steeds bij, of niet? 


Mw. Durville: Nee, het is niet nodig. 


Mw. Wortel: Wanneer bent u gestopt, als ik vragen mag? 


Mw. Durville: Dat is redelijk in het voorjaar gekomen, toen het gras weer opkwam is dat niet meer 


nodig gevonden. En het is misschien wel goed om dat nu ook even te vertellen: ik bedoel, nu wordt 


er ook moord en brand geschreeuwd, maar de dieren hebben echt genoeg te drinken. Gewoon 


omdat er plassen zijn waar ze terecht kunnen. De Oostvaardersplassen zijn niet drooggevallen. En er 


staat voldoende te eten.  


Mw. Wortel: Dus u ziet nu geen noodzaak om bij te voeren? 


Mw. Durville: Absoluut niet. En er is, even bij wijze van anekdote, recent stond er, ik geloof in social 


media, een foto van een Heckrund van ‘och, kijk toch eens, zijn ribben steken uit’. Dat was een heel 


herkenbaar rund omdat hij een mooie witte vlek op zijn kop had. Onze boswachter is hem op gaan 


zoeken en die heeft daar ook een foto van gemaakt. Als je die twee foto’s naast elkaar ziet, dan moet 


je constateren dat de ene dus met een vorm van tegenlicht is genomen waar je inderdaad ribben 


ziet, en dat als de andere zo van opzij ziet, dan denk je: wat een fantastisch gezond beest. Ik bedoel: 


het is… 


Dhr. Aamimi: Het geeft een te eenzijdig beeld, volgens de berichtgevingen/ 


Mw. Durville: Ja, het is echt. Dat is ook een van de redenen geweest dat we mensen hebben 


uitgenodigd om mee te gaan om zelf te kijken. 


Dhr. Aamimi: Het publiek? 


Mw. Durville: Het publiek. Er bleef zó het beeld hangen van ‘ze zeggen maar wat en we geloven het 


niet’ en dergelijke. Nou, dat heeft in onze beleving ook wel gewerkt.  


Dhr. Aamimi: Recapitulerend geeft u eigenlijk aan dat u een bepaalde mate van een zorgplicht heeft, 


maar niet een zorgplicht die hetzelfde is als die van een houder van dieren. 


Mw. Durville: Ja. 
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Dhr. Aamimi: Dat wordt eigenlijk hier gesteld. En hiermee is volgens u artikel 1.3 onderdeel e. van 


het Besluit houders van dieren niet van toepassing voor Staatsbosbeheer, dus u kunt ook niet 


verantwoordelijk worden gehouden voor de geconstateerde omissies, eventueel hè? 


Mw. Durville: Als die er zouden zijn. 


(Er wordt kort door elkaar gepraat) 


Dhr. Aamimi: Als die er zouden zijn. Want u zegt dat gewoon alles in overeenstemming met de 


dierenwelzijnseigen zijn op dit moment. 


Mw. Durville: Voor zover dat dierenwelzijnseisen voor die dieren gelden. 


Dhr. Aamimi: Ja. 


Maar u heeft ook aangegeven dat, stel nou… 


Mw. Durville: Er circuleren ook dingen, om dat aan te vullen, waarnaar wetenschappelijk onderzoek 


wordt verwezen, dat speelde in het kader van de hitte, en dan wordt naar publicaties verwezen, 


maar die gaan over productievee. En was de constatering ook niet van ‘ze hadden ongemak’. Ja, 


natuurlijk. Ik heb ook ongemak als het 30° is. Maar eigenlijk was de belangrijkste conclusie van: de 


opbrengst vermindert als het boven de 25° komt. Ja, maar ik bedoel, dat zijn natuurlijk heel andere 


belangen dan er voor de dieren in de Oostvaardersplassen gelden. Ik bedoel: dat is geen 


productievee. En ze zitten ook heel anders in elkaar dan het melkvee. Ze kunnen tegen andere 


omstandigheden. 


Dhr. Aamimi: Oké. En verder hoorde ik u ook zeggen: stel nou dat het handhavingsverzoek zou 


worden toegewezen om moverende redenen, dan heeft Staatsbosbeheer voldoende tijd nodig om 


het beleid aan te passen of te wennen aan de nieuwe situatie die dan zal veranderen. 


Mw. Durville: Nou ja, ik zie in het handhavingsverzoek wordt de NVWA gevraagd om alle dieren uit 


de Oostvaardersplassen te halen.  


Dhr. Aamimi: Er wordt gewoon gevraagd om handhavend op te treden en dat kan door al die dieren 


weg te halen. Maar we hebben natuurlijk ook een evenredigheidsbeginsel. Dus we moeten de minst 


bezwarende maatregel in deze nemen, indien we over zouden gaan tot handhaven. Dus dat zou ook 


gewoon iets minder ingrijpends kunnen zijn, bij wijze van. 


Maar u heeft aangegeven: stel nou dat het handhavingsverzoek zou worden toegewezen, dat heeft 


dan onevenredige, zwaarwegende gevolgen voor Staatsbosbeheer. U heeft voldoende tijd nodig om 


daarop te anticiperen en eventueel aanpassingen door te voeren.  


Maar betekent dat dan ook dat u dan eigenlijk zegt dat u zich er nog wel bij zou neerleggen, als de 


situatie zou veranderen? 


Mw. Durville: Daar kan ik niks van zeggen. Dat is niet mijn positie om daar hier nu iets van te vinden. 


Nee. 


Dhr. Aamimi: Oké. 


U hebt wel aangegeven dat u wel voldoende tijd nodig heeft om aan te passen. 


Mw. Durville: Kijk, als er een handhavingsverzoek wordt toegewezen, dan gaat Staatsbosbeheer 


natuurlijk eerst nadenken als derde-belanghebbende, van: wat vinden wij van dit besluit en maken 


we daar misschien bezwaar tegen? Dat is iets waar ik niet op vooruit kan lopen. Heb ik ook geen 


mandaat voor. Maar daar moeten we natuurlijk eerst naar kijken. Van wat zijn daar de consequenties 


van.  


Dhr. Aamimi: Ik denk dat ik voor nu voldoende weet. 


Mw. Durville: Mooi! 


Dhr. Aamimi: Nog een laatste pitch? Afsluiter? Nee? 


Dan sluiten we bij deze de hoorzitting en wil ik u bedanken voor u tijd en komst. En wij zullen dit in 


overweging nemen en u wordt dan geïnformeerd middels het besluit dat zal worden genomen. 


Mw. Durville: Mooi. 


Dhr. Aamimi: Dank. 
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Goedemorgen Meriam, Bas,


 


Dank je voor je reactie, Meriam. Na je mail hebben we geconstateerd dat in het slot van paragraaf 4.1 van de Nota van toelichting bij het Besluit houders van dieren (Stb. 2014, Nr. 210) 


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-210.html het volgende staat:


 


‘Zoals is toegelicht in paragraaf 2.2 is de Wet dieren en de daarop berustende bepalingen op grond van artikel 1.2, eerste lid, van de wet van toepassing op niet gehouden dieren, behoudens voor zover het die gevallen betreft waarin dat uitdrukkelijk anders is bepaald. In het zevende lid van artikel 2.1 van de wet is bepaald dat het verbod op dierenmishandeling tevens op andere dan gehouden dieren ziet. De in artikel 1.3 van dit besluit aangewezen gedragingen zijn derhalve ook verboden indien zij worden verricht ten aanzien van niet gehouden dieren.’


 


Jullie hebben gelijk. Dat maakt het inderdaad lastig verdedigbaar dat deze bepaling niet ziet op de situatie in de Oostvaardersplassen. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van deze bepaling; deze situatie zal niet voorzien zijn geweest. Maar nu zo expliciet staat dat de bepaling van toepassing is op andere dan gehouden dieren, is er inderdaad meer argumentatie nodig.


 


Ik heb contact gehad met een jurist van Staatsbosbeheer over deze situatie. Daar werd geopperd dat er ten aanzien van de grote grazers in de Oostvaardersplassen geen sprake is van ‘weiden’. Het woord ‘weiden’ betekent ‘doen grazen’ en dat veronderstelt dat een houder een dier doet grazen. De grote grazers in de Oostvaardersplassen hebben geen houder, dus is artikel 1.3, onder e, niet van toepassing.


Dat niet alle gedragingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren van toepassing zijn op andere dan gehouden dieren blijkt bijvoorbeeld uit artikel 1.3, onderdeel a, van het Besluit houders van dieren:” a. het zich ontdoen van een dier;” In de Nota van toelichting bij het Besluit houders van dieren is te lezen dat hiermee uitvoering wordt gegeven aan de Europese overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren, en ziet op de situatie dat een houder van een dier zich van een dier ontdoet indien hij een handeling verricht of juist nalaat te verrichten als gevolg waarvan hij de beschikkingsmacht over het dier verliest. Hiermee onttrekt een houder zich aan de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van het dier die aan het houderschap van dieren is verbonden.


Ik begreep dat Bas al contact heeft gehad met Guus Durville, juriste van Staatsbosbeheer, over het handhavingsverzoek. 


 


Het is zeer fijn dat jullie ons meenemen in dit proces (het concept besluit), want we verwachten dat dit zal leiden tot een procedure (mede gelet op de indieners van het verzoek). Vanuit WJZ (dat zal ik niet zijn, omdat ik mij bezig houd met de Wet natuurbescherming; de Wet dieren is in een andere hoek belegd) zal ook nog tijdig contact met jullie worden opgenomen over de inhoud van het conceptbesluit.


 


Groet, Sjoukje Gerritsen


 


…………………………………………………………


Directie Wetgeving en Juridische Zaken


Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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2594 AC Den Haag


………………………………………………………….


T:+31703796454
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Hai Sjoukje


 


Wij delen de mening van WJZ niet. In de nota van toelichting bij artikel 1.3 besluit houders staat expliciet dat dit ook geldt voor niet gehouden dieren. Geheel artikel 2.1 wet dieren geldt voor niet gehouden dieren, artikel 2.1 lid 7 verwijst naar een amvb met nadere duiding van strafbare feiten jegens dieren en dat is vertaald in artikel 1.3 besluit houders. Indien 1.3 besluit houders niet geldt voor niet-gehouden dieren dan had dit expliciet vermeldt moeten worden door de wetgever. 


 


De rechter heeft overigens geoordeeld dat het impliciet wel dieren zijn waar beperkt menselijk handelen op van toepassing is. De rechtbank Arnhem oordeelt dat het gehouden-wilde dieren betreffen waarbij het handen af principe ten dele niet gewenst is, mede omdat het uitzetten van de dieren in eerste aanleg al een menselijke handeling betrof. Enige mate van zorgplicht jegens deze dieren die verder gaat dan bij wilde dieren wordt door het hof veronderstelt.


 


https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/08-dossiers/oostvaardersplassen/2017-uitspraak-oostvaardersplassen-hof-arnhem.pdf?la=nl-nl&hash=449EFDEB32528911552E77A98A4D802B4FA4EE28


 


We moeten er rekening mee houden dat dit voor een rechter komt. Ik denk dat de redenatie dat artikel 1,3 nvt dan snel faalt daar niet niet blijkt uit de stukken van de wet noch het besluit.


 


Groeten Meriam


 


Van: Gerritsen, mr. S.F. (Sjoukje) 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 12:30
Aan: Wortel, ing. M. (Meriam); Steeghs, ir. M.H.C.G. (Maarten); Jong, S.H. de (Sierd); Kleijs, mr. B.M. (Bas); Zijl-Itz, ing. E.W.A. (Emilie); Pollaris, dr. K.J. (Kris); Pijls, mr. J.P.H. (Hans)
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Beste Meriam en anderen,


 


Dank je voor je concept besluit. Je hebt er veel werk aan gehad. 


Het valt me op dat je inhoudelijk ingaat op het verzoek en op de eerste pagina het volgende vermeldt:


‘Beoordeling van uw handhavingsverzoek


Artikel 1.3 onder e van het besluit houders van dieren verbied het beweiden van een niet-beweidbare weide. Dit artikel geldt ook voor niet-gehouden dieren.’


 


Staatsbosbeheer is geen 'houder' van deze dieren. De bepaling waar het handhavingsverzoek naar verwijst is een verboden gedraging ten aanzien van dieren, namelijk het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land. De in het wild levende dieren bepalen echter zelf in het gebied wat ze doen, waar ze grazen etc. Alhoewel het verbod op dierenmishandeling van artikel 2.1 van de Wet dieren ook van toepassing is op andere dan gehouden dieren, zijn wij (WJZ) van mening dat de verboden gedragingen van artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren niet geschreven zijn voor in het wild levende dieren op natuurterreinen waar het handen-af-principe voor geldt. Het betreft verboden gedragingen/handelingen ten aanzien van dieren die binnen de beschikkingsmacht zijn van een ‘houder’ (Besluit houders van dieren). 


Als artikel 1.3, onder e, van het Besluit houders van dieren niet van toepassing is op de grote grazers in de OVP kom je niet toe aan een verdere inhoudelijke behandeling van dit verzoek.


 


Ik begrijp overigens wel waar het handhavingsverzoek vandaan komt. Zie in de bijlage het vonnis van de Rb Midden-Nederland inzake de grote grazers in de OVP met de noot van B. Arentz. In de noot staat het volgende: 


 


“Opvallend ten slotte is dat in de uitspraak nergens wordt ingegaan op art. 1.3 onder e van het Besluit houders van dieren. In dit artikel wordt, op grond van art. 2.1 lid 3 van de Wet Dieren een nadere invulling gegeven van wat in elk geval gezien wordt als dierenmishandeling in de zin van art. 2.1 lid 1 van de Wet Dieren. In de bepaling wordt “het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land” als een vorm van dierenmishandeling betiteld. Voor de hand lijkt te liggen om althans te stellen (de vraag is of de bepaling zo is bedoeld) dat stelselmatige overbegrazing neerkomt op weiden op slecht beweidbaar land en omdat het zevende lid van art. 2.1 van de Wet Dieren bepaalt dat ook het krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde van toepassing is ten aanzien van andere dan gehouden dieren, lag het voor de hand dat ook hier een debat over was gevoerd. Maar misschien gaat dat nog komen, en anders over nog eens tien jaar, want deze discussie gaat denk ik niet snel liggen.”


 


@Hans, indien jij vanuit je kennis van en ervaring met de Wet dieren nog iets toe wilt voegen, dan zou ik dat op prijs stellen.


@Rudolf, voor jou dezelfde vraag als aan Hans.


@Annegien, Bernadette: Emilie is op vakantie. Is er contact met de provincie/SBB geweest over deze zaak?


 


Met vriendelijke groet,


 


Mw. Mr. Sjoukje Gerritsen


Jurist


…………………………………………………………


Directie Wetgeving en Juridische Zaken


Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


C-Zuid 2


Bezuidenhoutseweg 73


2594 AC Den Haag


………………………………………………………….


T:+31703796454


s.f.gerritsen@minez.nl


………………………………………………………….


 


Van: Wortel, ing. M. (Meriam) 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 11:51
Aan: Pollaris, dr. K.J. (Kris); Steeghs, ir. M.H.C.G. (Maarten); Jong, S.H. de (Sierd); Gerritsen, mr. S.F. (Sjoukje); Zijl-Itz, ing. E.W.A. (Emilie)
CC: Kleijs, mr. B.M. (Bas)
Onderwerp: concept antwoord handhvinsgverzoek beweidbaarheid OVP


 


Beste allen,


 


Samen met Hind Dermati en Bas kleijs van JZ NVWA heb ik een concept antwoord opgesteld op het handhavingsverzoek van stichting welzijn grote grazers inzake het niet beweidbaar zijn van de Oostvaardersplassen.


 


Beleidsmatig in welzijn van dieren in de OVP naar de provincie overgegaan. Echter de handhaving van de Wet dieren ligt nog gewoon bij LNV in casu de NVWA.


 


Graag meelezen en opmerken aanvullen indien gewenst. Mag ik uiterlijk woensdag 25 juli reactie uitvangen zodat het voor mijn verlof de deur uit kan.


 


@Emilie en Sjoukje : Indien het nog nodig is dit verder/hoger in de lijn af te stemmen, laat dan weten dan zal ik na verwerking van de commentaren het verder  de lijn in brengen.


 


@Emilie: wie bij GS Flevoland dient te worden geïnformeerd, heb jij daar contacten ?


 


Dank en groeten Meriam


 


 


Meriam Wortel 
Senior Inspecteur expertise natuur 
........................................................
Directie Handhaven


Divisie Regie & expertise


Afdeling Expertise


Domein natuur


Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 223 33 33 
M 06 183 094 07
......................................................... 


 


 


 





RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP

		From

		Wortel, ing. M. (Meriam)

		To

		Durville, Guus

		Cc

		Aamimi, N. (Nabil)

		Recipients

		G.Durville@staatsbosbeheer.nl; N.Aamimi@nvwa.nl



Hai Guus,


 


Ter overweging:


 


Het punt is dat artikel 2.1 wet dieren en daarmee samenhangend artikel 1.3 onder e van het besluit houders ook van toepassing is op niet gehouden dieren. Dit heeft de wetgever expliciet opgenomen. Daarmee faalt mijns inziens het argument dat weiden enkel het doen begrazen is. Als immers weiden enkel kan gebeuren door menselijk handelen dan kan dit per definitie niet van toepassing zijn op niet gehouden dieren daar deze zich grotendeels buiten de macht van mensen bevinden en dan had het niet als zodanig in de wet moeten worden opgenomen.


 


Dat het apart is om dit op te nemen voor niet gehouden dieren ben ik met je eens. Echter dit is wel wat de wet zegt.


 


 


Groeten Meriam


 


 


Van: Durville, Guus [mailto:G.Durville@staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 14:40
Aan: Wortel, ing. M. (Meriam)
CC: Aamimi, N. (Nabil)
Onderwerp: RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP


 


Voor intern beraad


 


Beste Meriam,


 


‘Weiden’ is in de context van artikel 1.3 een werkwoord. ‘Grazen’ doet het dier, daar gaat het hier niet om. Het gaat om ‘doen grazen’ of ‘laten grazen’, en – nogmaals – dat veronderstelt ‘iemand’ die ‘doet grazen’ of ‘laten grazen’. 


Het Hof heeft – letterlijk - geoordeeld dat het geen gehouden dieren zijn. Inderdaad is daarbij de term ‘gehouden wilde dieren’ gebruikt. En inderdaad is geconstateerd dat er een zekere zorgplicht voor Staatsbosbeheer bestaat, waarvan in de uitspraak is vastgesteld dat Staatsbosbeheer daar aan voldoet.


 


Als de bepaling over ‘weiden’ van toepassing zou zijn, dan zou dat ook inhoudelijk volgens mij niet passen bij niet-gehouden dieren, en ook – in meer algemene zin – niet bij het beleid voor de Oostvaardersplassen.


 


Zoals bekend ligt onze organisatie bij de Oostvaardersplassen voortdurend onder een vergrootglas. Er komen bijvoorbeeld zonder toestemming dierenartsen het gebied in die de aanwezige dieren bekijken met het referentiekader van veeteelt en paardenfokkerijen. Wij moeten ons daar voortdurend voor verantwoorden, en in die context ligt dit handhavingsverzoek en de uitleg over deze wetsbepaling voor mij nogal principieel. Ik wil er voor waken dat dit geen precedent wordt waar we last van krijgen.


 


Dit nog even ter toelichting, en ik wacht het contact met Nabil Aamimi graag af.


 


 


 


Met hartelijke groet,


 


Mw.mr. A.J. (Guus) Durville


 


(ma-di-wo-do)


Staatsbosbeheer 


Juridische zaken | Hart van Brabantlaan 16 | postbus 330 | 5000 AH Tilburg


T 013-707 4875 | 06-51947835


www.staatsbosbeheer.nl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Van: Wortel, ing. M. (Meriam) [mailto:m.wortel@nvwa.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 12:45
Aan: Durville, Guus <G.Durville@staatsbosbeheer.nl>
CC: Aamimi, N. (Nabil) <N.Aamimi@nvwa.nl>
Onderwerp: RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP


 


Hai Guus


 


Nabil Aamimi van JZ NVWA zal contact met SBB opnemen voor een zienswijze. 


 


Echter de wet noch het besluit geven een definitie van het woord weide. Van Dale geeft aan grazen en laten grazen.  Door in te steken op het doen weiden ga je wederom de discussie openen of het gehouden of wilde of gehouden wilde dieren zijn. Het hof in Arnhem heeft geoordeeld dat het gehouden wilde dieren zijn en dat er een zekere zorgplicht vanuit SBB bestaat. De dieren zijn ooit door de mens geïntroduceerd juist om het gebied te  begrazen. Er staat een hek om het gebied, dus de dieren kunnen niet zelf elders grazen. Het is dus niet geheel; onlogisch om van een beperkte mate van weiden/ doen begrazen te spreken. Ik denk dat het niet een sterk juridisch argument is om het verzoek af te wijzen.


 


Groeten Meriam


 


Van: Durville, Guus [mailto:G.Durville@staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:24
Aan: Wortel, ing. M. (Meriam)
Onderwerp: FW: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Urgentie: Hoog


 


 


 


Van: Durville, Guus 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:23
Aan: 'mailto:m.wortel@nvwa.nl' <mailto:m.wortel@nvwa.nl>
CC: 'e.w.a.vanzijl@minez.nl' <e.w.a.vanzijl@minez.nl>; 'Anita Wolf' <Anita.Wolf@flevoland.nl>
Onderwerp: FW: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Urgentie: Hoog


 


Vertrouwelijk, voor intern beraad


 


Beste Meriam,


 


Over het onderstaande heb ik ook via de e-mail van gedachten gewisseld met het ministerie. En ik had er in een eerder stadium ook contact over met Bas Kleijs van de NVWA. Aan Bas heb ik uitgelegd wat het belang van Staatsbosbeheer bij dit verzoek is. Hij heeft mij vervolgens beloofd mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit dossier. 


 


Mijn opvatting is dat er ten aanzien van de grote grazers in de OVP geen sprake is van “weiden”. Dat woord betekent namelijk “doen grazen”, en dus veronderstelt het woord “weiden” een houder die dieren doet grazen. En de grote grazers in de OVP hebben geen houder, dus is naar mijn – zeer stellige - mening artikel 1.3, onder e niet van toepassing. 


 


Een andere uitleg zou overigens zeer vergaande consequenties hebben, als ik het goed zie: niet alleen ten aanzien van de Oostvaardersplassen.


 


Mijn dringende verzoek is daarom om mijn redenering in het besluit te betrekken. Zo niet, dan zou je toch moeten onderzoeken of Staatsbosbeheer niet formeel om een zienswijze moet worden gevraagd. 


 


Uiteraard ben ik graag bereid tot verdere toelichting of overleg.


 


 


Met hartelijke groet,


 


Mw.mr. A.J. (Guus) Durville


 


(ma-di-wo-do)


Staatsbosbeheer 


Juridische zaken | Hart van Brabantlaan 16 | postbus 330 | 5000 AH Tilburg


T 013-707 4875 | 06-51947835


www.staatsbosbeheer.nl


 


 


Van: Wortel, ing. M. (Meriam) [mailto:m.wortel@nvwa.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 12:57
Aan: Mark Waaijenberg; s.bonekamp@staatsbosbeheer.nl
CC: Aamimi, N. (Nabil)
Onderwerp: handhavingsverzoek grote grazers OVP


 


Beste Mark en Susan,


 


Via Emilie van Zijl van het Ministerie van LNV ontving ik jullie namen. Bij deze wil ik jullie informeren dat de NVWA een handhavingsverzoek heeft ontvangen van een stichting. Het verzoek heeft betrekking op het al dan niet beweidbaar zijn van de Oostvaardersplassen door grote grazers. De stichting is van mening dat de OVP al langere tijd niet beweidbaar is en dat per direct alle dieren moeten worden verwijderd.


 


De NVWA is bevoegd gezag voor de wet dieren. Het artikel (artikel 2.1 wet dieren gelet op 1.3 onder e besluit houders van dieren) is ook een strafbaar feit voor wilde dieren cq niet-gehouden dieren. De NVWA gaat het verzoek afwijzen. Volgens ons is de OVP wel degelijk beweidbaar, gelet op de grote populatie ontwikkelingen en het regulier beheer. De situatie qua beweidbaarheid van afgelopen winter is opgelost door het afschot en bijvoeren.


 


Mochten jullie nog zaken willen meegeven dan hoor ik het graag. We streven ernaar het verzoek deze of begin volgende week de deur uit te hebben.


 


Met vriendelijke groet


 


 


Meriam Wortel 
Senior Inspecteur expertise natuur 
........................................................
Directie Handhaven


Divisie Regie & expertise


Afdeling Expertise


Domein natuur


Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 223 33 33 
M 06 183 094 07
......................................................... 


 


 


 


 


 


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


Disclaimer Nederlands English 


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 Nederlands English 





RE: handhavingsverzoek grote grazers OVP

		From

		Wortel, ing. M. (Meriam)

		To

		Durville, Guus

		Cc

		Aamimi, N. (Nabil)

		Recipients

		G.Durville@staatsbosbeheer.nl; N.Aamimi@nvwa.nl



Hai Guus


 


Nabil Aamimi van JZ NVWA zal contact met SBB opnemen voor een zienswijze. 


 


Echter de wet noch het besluit geven een definitie van het woord weide. Van Dale geeft aan grazen en laten grazen.  Door in te steken op het doen weiden ga je wederom de discussie openen of het gehouden of wilde of gehouden wilde dieren zijn. Het hof in Arnhem heeft geoordeeld dat het gehouden wilde dieren zijn en dat er een zekere zorgplicht vanuit SBB bestaat. De dieren zijn ooit door de mens geïntroduceerd juist om het gebied te  begrazen. Er staat een hek om het gebied, dus de dieren kunnen niet zelf elders grazen. Het is dus niet geheel; onlogisch om van een beperkte mate van weiden/ doen begrazen te spreken. Ik denk dat het niet een sterk juridisch argument is om het verzoek af te wijzen.


 


Groeten Meriam


 


Van: Durville, Guus [mailto:G.Durville@staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:24
Aan: Wortel, ing. M. (Meriam)
Onderwerp: FW: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Urgentie: Hoog


 


 


 


Van: Durville, Guus 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 10:23
Aan: 'mailto:m.wortel@nvwa.nl' <mailto:m.wortel@nvwa.nl>
CC: 'e.w.a.vanzijl@minez.nl' <e.w.a.vanzijl@minez.nl>; 'Anita Wolf' <Anita.Wolf@flevoland.nl>
Onderwerp: FW: handhavingsverzoek grote grazers OVP
Urgentie: Hoog


 


Vertrouwelijk, voor intern beraad


 


Beste Meriam,


 


Over het onderstaande heb ik ook via de e-mail van gedachten gewisseld met het ministerie. En ik had er in een eerder stadium ook contact over met Bas Kleijs van de NVWA. Aan Bas heb ik uitgelegd wat het belang van Staatsbosbeheer bij dit verzoek is. Hij heeft mij vervolgens beloofd mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit dossier. 


 


Mijn opvatting is dat er ten aanzien van de grote grazers in de OVP geen sprake is van “weiden”. Dat woord betekent namelijk “doen grazen”, en dus veronderstelt het woord “weiden” een houder die dieren doet grazen. En de grote grazers in de OVP hebben geen houder, dus is naar mijn – zeer stellige - mening artikel 1.3, onder e niet van toepassing. 


 


Een andere uitleg zou overigens zeer vergaande consequenties hebben, als ik het goed zie: niet alleen ten aanzien van de Oostvaardersplassen.


 


Mijn dringende verzoek is daarom om mijn redenering in het besluit te betrekken. Zo niet, dan zou je toch moeten onderzoeken of Staatsbosbeheer niet formeel om een zienswijze moet worden gevraagd. 


 


Uiteraard ben ik graag bereid tot verdere toelichting of overleg.


 


 


Met hartelijke groet,


 


Mw.mr. A.J. (Guus) Durville


 


(ma-di-wo-do)


Staatsbosbeheer 


Juridische zaken | Hart van Brabantlaan 16 | postbus 330 | 5000 AH Tilburg


T 013-707 4875 | 06-51947835


www.staatsbosbeheer.nl


 


 


Van: Wortel, ing. M. (Meriam) [mailto:m.wortel@nvwa.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 12:57
Aan: Mark Waaijenberg; s.bonekamp@staatsbosbeheer.nl
CC: Aamimi, N. (Nabil)
Onderwerp: handhavingsverzoek grote grazers OVP


 


Beste Mark en Susan,


 


Via Emilie van Zijl van het Ministerie van LNV ontving ik jullie namen. Bij deze wil ik jullie informeren dat de NVWA een handhavingsverzoek heeft ontvangen van een stichting. Het verzoek heeft betrekking op het al dan niet beweidbaar zijn van de Oostvaardersplassen door grote grazers. De stichting is van mening dat de OVP al langere tijd niet beweidbaar is en dat per direct alle dieren moeten worden verwijderd.


 


De NVWA is bevoegd gezag voor de wet dieren. Het artikel (artikel 2.1 wet dieren gelet op 1.3 onder e besluit houders van dieren) is ook een strafbaar feit voor wilde dieren cq niet-gehouden dieren. De NVWA gaat het verzoek afwijzen. Volgens ons is de OVP wel degelijk beweidbaar, gelet op de grote populatie ontwikkelingen en het regulier beheer. De situatie qua beweidbaarheid van afgelopen winter is opgelost door het afschot en bijvoeren.


 


Mochten jullie nog zaken willen meegeven dan hoor ik het graag. We streven ernaar het verzoek deze of begin volgende week de deur uit te hebben.


 


Met vriendelijke groet


 


 


Meriam Wortel 
Senior Inspecteur expertise natuur 
........................................................
Directie Handhaven


Divisie Regie & expertise


Afdeling Expertise


Domein natuur


Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 223 33 33 
M 06 183 094 07
......................................................... 


 


 


 


 


 


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


Disclaimer Nederlands English 






Vervoer van wildlevende paarden uit natuurgebieden 

Knelpunten en oplossingen 

 

 

 

16 mei 2014 

, FREE nature 

, Herds & Homelands 

  

14

10.2.e

10.2.e



Inleiding 
FREE nature en ARK natuurontwikkeling zijn enkele van de vele organisaties in Nederland die 
paarden in natuurgebieden uitzet met als doel het vervullen van de ecologische rol van zijn 
uitgestorven wilde voorouder. Grote grazers als paard, rund, wisent en hert spelen een sleutelrol in 
de natuur.  

In dit document richten we ons op wildlevende paarden, met name op hun transport en de 
specialistische aanpak die hierbij noodzakelijk is in het kader van dierenwelzijn. De focus ligt bij de 
regels voor transport binnen de EU. Eventueel kan onze probleemstelling worden doorgetrokken 
voor transport buiten de EU. 

Deze dieren, veelal konikpaarden, leven zo natuurlijk mogelijk, met inachtneming van de wet- en 
regelgeving. Ze zijn voor de wet gehouden dieren en er geldt dus een zorgplicht. Binnen deze kaders 
wordt zoveel mogelijk de wetten van de natuur gevolgd. Dat houdt in dat de dieren in natuurlijke 
groepen leven met vrije partnerkeuze. Er ontstaan harem- en hengstengroepen en de dieren zorgen 
zelf voor inteeltvermijding. Het beheer van de kuddes komt in grote lijnen neer op het bijstellen van 
het aantal dieren in relatie tot het voedselaanbod (het streven is om niet te hoeven bijvoeren in de 
winter), en het uitselecteren van individuen die niet geschikt zijn voor de voortplanting (bijvoorbeeld 
zwakke dieren of dieren met een afwijkend uiterlijk). 

Regelmatig is er vanuit het buitenland vraag naar deze dieren, omdat ze bewezen zelfredzaam zijn en 
met hun gedrag hun uitgestorven voorouder het Europese wilde paard sterk benaderen. Vooral in 
grote natuurgebieden is behoefte aan dit soort grazers. FREE nature heeft de mogelijkheid om 
compleet sociale eenheden te verplaatsen naar deze buitenlandse natuurgebieden. Het voordeel 
hiervan is dat de dieren met elkaar zijn opgegroeid en dat er veel ervaring is bij de volwassen dieren 
binnen zo’n groep: het is een rustige en sociaal stabiele eenheid. In de praktijk is steeds bewezen dat 
deze aanpak werkt. De afgelopen 15 jaar zijn er in ruim 20 transporten ruim 400 dieren verhuisd naar  
Letland, Estland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Engeland en Bulgarije. 

Resumerend kunnen we stellen dat we: 

-zoveel mogelijk de noodzaak tot het slachten van wildlevende dieren willen vermijden. Er is vraag 
naar deze dieren in andere delen van Europa 

-zoveel mogelijk stress en leed willen vermijden van deze wildlevende dieren tijdens vangen en 
transport 

 

 
 

 



Huidige regelgeving en uitzonderingen 
 

Konikpaarden vallen onder de identificatie en registratieplicht. Voor kuddes in natuurgebieden 
bestaat er echter een uitzondering op de gangbare I&R verplichting. Op aanvraag van de beheerder 
kan  een leefgebied worden aangemerkt als natuurgebied waarbij een uitgestelde I&R plicht geldt. Er 
bestaat dus een lijst met dergelijke gebieden 1 (zie bijlage 2). Dit kan gezien worden als een erkenning 
van de status van zowel het gebied als de wild levende paarden.  Op het moment dat de paarden op 
transport gaan vallen ze weer onder de algemene I&R regels, namelijk een onderhuidse chip en een 
paspoort. 

Voor het vervoer van (konik)paarden uit natuurgebieden gelden aangepaste regels als in het 
paspoort “natuurterrein” is vermeld. Dan vallen ze onder “wilde eenhoevigen” of “niet-afgerichte 
paarden”, i.p.v. als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen. 

  



Van toepassing zijnde wet- en regelgeving op paarden uit natuurgebieden (voor zover ons bekend): 

Regelgeving Regels voor als 
landbouwhuisdier 
gehouden eenhoevigen 

Uitzondering voor wilde 
eenhoevigen / niet-afgerichte 
paarden 

I&R paardachtigen Paarden dienen binnen 6 
maanden na geboorte 
voorzien te worden van 
een identificatiedocument 
en transponder 

paarden in natuurterreinen, 
hoeven pas geïdentificeerd te 
worden als zij het natuurterrein 
verlaten, dit is sinds 1 januari jl. 
opgenomen in artikel 38r, tweede 
lid van de Ministeriële Regeling 
identificatie en registratie van 
dieren. 
De natuurterreinen die dit betreft, 
staan in bijlage IV van deze 
Regeling.  
 

 Paspoort voor fok- en 
gebruikspaardachtigen, 
slachtpaardachtigen of 
geregistreerde 
eenhoevigen 

Paspoort voor fok- en 
gebruikspaardachtigen 

 In het paspoort dient 
aangetekend te worden of 
de dieren bestemd zijn 
voor humane consumptie. 

In het paspoort hoeft niet 
aangetekend te worden dat de 
dieren niet meer bestemd zijn voor 
humane consumptie. Op pagina 1 
van het paspoort moet dan wel 
expliciet “natuurterrein” vermeld 
zijn. 

Algemene instructie verkeer 
van levende paardachtigen 
vanuit Nederland naar andere 
lidstaten, EER landen en 
Zwitserland PRDIU-001 

Dieren zijn bij transport 
voorzien van 
identificatiedocument en 
transponder 

Vervoer van veulens jonger dan 6 
maanden aan de voet van de 
moeder of zoogmerrie hoeven geen 
identificatiedocument en 
transponder te hebben 

 Transport van 
paardachtigen is in te delen 
in niet commercieel 
vervoer (voor sportieve en 
recreatieve doeleinden, 
verweiding, vervoer naar 
een kliniek of evenement) 
of commercieel vervoer 
(verkoop, slacht, betaald 
transport, 
landbouwactiviteit, show of 
circus) 

Transport van wilde eenhoevigen 
valt onder commercieel vervoer2 

 -Vergunning vervoerder 
(type 1 of 2, afhankelijk van 
duur transport) bij 
transport >65 km 
 

 



 -bij lang transport een 
certificaat van goedkeuring 
voor het 
vervoermiddelvoor de 
betreffende diersoort; 

 

 extra eisen m.b.t. een 
navigatiesysteem, 
temperatuursensoren met 
registratie en alarm, een 
ventilatiesysteem, of een 
watervoorzieningsysteem; 

géén extra eisen 

 -getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor de 
chauffeur of verzorger 
tijdens het transport, 

-géén getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor de chauffeur 
of verzorger tijdens het transport3, 
wel moet aangetoond kunnen 
worden dat de chauffeur of 
verzorger voldoende opleiding 
heeft gehad om met de dieren om 
te gaan; 
 

 - journaal en eventuele 
controlepostreservering, 
(met daarbij 
uitzonderingen voor 
geregistreerde 
eenhoevigen); 
 

-géén journaal en eventuele 
controlepostreservering, - 

Wegvervoer van gewervelde 
dieren WLZVL-026 

Algemene voorwaarden 
voor voederen, drenken 
transport- en rusttijden zijn 
van toepassing 

er moeten schriftelijke instructies 
zijn omtrent het drenken en voeren 
en rekening houdend met 
eventuele speciale verzorging in 
samenhang met de lengte van het 
transport (zie ook routenetuitdraai 
betreffende de lengte van het 
transport en eventuele 
bootreserveringen); tevens moeten 
er documenten aanwezig zijn met 
de waarschuwing dat het om wilde, 
schuwe of gevaarlijke dieren gaat. 

 Paarden >8 maanden 
dragen tijdens vervoer een 
halster 

Geldt niet voor niet-afgerichte 
paarden (= wilde eenhoevigen) 

 Hengsten worden 
gescheiden van elkaar 
vervoerd 

Hengsten die samen opgegroeid 
zijn mogen bij elkaar 

 Hengsten en merries 
worden niet gezamenlijk 
vervoerd 

 

 Bij lange transporten 
moeten eenhoevigen in 
individuele standen 

Niet-afgerichte eenhoevigen 
mogen niet in groepen van meer 
dan vier dieren worden vervoerd 



worden vervoerd (behalve 
merries met hun veulen) 

 Maximale transporttijd 
bedraagt 24 uur,  

Niet-afgerichte paarden mogen 
geen lange transporten ondergaan 

 Na maximale transporttijd 
moeten de dieren worden 
uitgeladen, gevoederd en 
gedrenkt, en moeten zij 
een rusttijd van ten minste 
24 uur krijgen 

Een reis langer dan 24 uur is niet 
wenselijk zonder rust en afladen. 
Gezien het feit dat afladen van 
wilde dieren niet zo maar kan is de 
maximale reistijd dus 24 uur. 
 

 

Knelpunten 
Ondanks dat er in de wet- en regelgeving al rekening gehouden wordt met de bijzondere status van 
paarden uit natuurgebieden, zijn er nog steeds knelpunten te benoemen: 

Maximale reistijd; bestemmingen verder dan 24 uur 

Ook vanuit landen die verder dan 24 uur reizen van de verblijfplaats van de dieren liggen is vraag 
naar wildlevende paarden. Voorbeelden zijn Bulgarije en Letland. Hier zijn de afgelopen 15 jaar 11 
transporten van konikpaarden naartoe gegaan. Met de grens van maximaal 24 uur reistijd is het niet 
meer mogelijk om vanuit Nederland konikpaarden te leveren. 

Oplossing: transport van langer dan 24 uur weer mogelijk maken, met voldoende rusttijd voor de 
dieren onderweg.  

Het gescheiden vervoeren van hengsten en merries in 1 hok en een maximale groepsgrootte van 4 
dieren 

De groepen paarden zijn van te voren zorgvuldig geselecteerd. Meestal betreffen het bestaande 
haremgroepen en hengstengroepen die in een natuurgebied zelf hebben gekozen om in deze groep 
te leven. De dieren kennen elkaar. Voor het transport worden de paarden verzameld in vangkralen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande sociale structuur: hooguit één groep per hok. 
Grote groepen worden opgedeeld in subgroepen, waarbij rekening gehouden wordt met merries en 
hun veulens en onderlinge hiërarchie. Dieren die rivaliteit vertonen, zoals volwassen hengsten of 
dominante merries, komen niet in hetzelfde hok. Deze selectie wordt door de beheerder van de 
kudde gemaakt, degene die de dieren het beste kent4. Meestal zijn de groepen maximaal 8 dieren 
groot, mede afhankelijk van de indeling van de vrachtwagen en de leeftijd en formaat van de dieren.  

In de praktijk kunnen hengsten en merries dus best samen vervoerd worden in groepen groter dan 4 
dieren, rekening houdend met het bovengenoemde. Het forceren van groepen van 4 dieren en 
scheiden van geslachten leidt in dit geval tot onnodige stress: je ontkomt er dan niet aan om dieren 
van verschillende groepen samen te voegen en dieren die bij elkaar horen te scheiden. Wij pleiten 
voor een praktische flexibele oplossing gebaseerd op de kennis van de beheerder. 

  



Overige bespreekpunten: 

1 wat zijn criteria voor een natuurgebied? M.a.w. kan iedereen de status voor 
natuurgebied aanvragen? 

2 Is hier ruimte voor een aparte categorie, namelijk vervoer voor rewilding of restocking? 
3 Wat is hier eigenlijk de achterliggende gedachte achter? 
4 Hoe leg je dit vast in een richtlijn? 

Ter overdenking: vallen dit soort transporten niet eerder onder de regelgeving van wilde dieren? De 
manier waarop dit soort dieren gehouden worden heeft veel meer raakvlak met wild dan met 
landbouwhuisdieren. Op dit moment is de situatie zo dat tijdens transport de dieren feitelijk de 
status “wild” krijgen, terwijl ze voor en na transport weer gehouden dieren zijn.  Wij pleiten voor een 
eenduidige status. 

  



Bijlage 1: overzicht transporten konikpaarden door ARK en FREE 

datum bestemming aantal 
1999 Letland 18 
2002 Letland 22 
2003 Engeland 6 
2004 Engeland 7 
2004 Duitsland 3 
2004 Frankrijk 13 
2006 Duitsland 13 
2006 Duitsland 4 
2006 Letland 26 
2006 Letland 26 
2007 België 4 
2007 Duitsland 3 
2007 Letland 26 
2007 Letland 27 
2008 Noord Ierland 13 
2009 Letland 25 
2011 Letland 21 
2011 Estland 47 
2011 Bulgarije 12 
2011 Frankrijk 16 
2012 Letland 39 
2012 Spanje 26 
2013 Bulgarije 30 
2013 Frankrijk 14 

   
 totaal 441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Bijlage 2 
 

 



Bijlage 3: voorbeeld van een vangactie van een grote kudde konikpaarden, waarbij sociale eenheden groep voor groep de vangkraal in worden gedreven. 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: OVP en export paarden(EV)
Datum: woensdag 26 september 2018 14:01:18

Lijkt me prima.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl 
http://nvwa.nl
........................................................................
Werkdagen maandag t/m donderdag

Houd rekening met het milieu en print deze e-mail als het strikt noodzakelijk is.
Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 13:57
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Ah kijk, dat is mooi om te horen. Dan weten ze al van de transportverordening.
Dank jullie wel!
Kunnen we dan afspreken dat als het over exporten Koninkpaarden en transportverordening
gaat, dat  vanuit de NVWA en ik vanuit LNV aanspreekpunten zijn? Ik werd door
Directie Natuur naar  verwezen als contactpersoon bij de NVWA dus wilde
even checken of dit wel goed gaat.
Groeten,

Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 13:17
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Beste mensen,
Ik heb hier, samen met  in juli uitgebreid overleg over gehad met
( @staatsbosbeheer.nl) over dit transport. Zij is (was?) namens de overheid bezig om
alle regelgeving en vereisten in kaart te brengen. Vervolgens werd ik hier ook door VLNL over
benaderd. Die heb ik doorverwezen naar .
Met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
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Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................
T (088) 

@nvwa.nl 
http://nvwa.nl
........................................................................
Werkdagen maandag t/m donderdag

Houd rekening met het milieu en print deze e-mail als het strikt noodzakelijk is.
Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:54
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Ik was al een paar weken geleden benaderd voor een overleg tussen provincie /LNV / SBB /
NVWA / …
Maar dat was nog vóór er echt een besluit genomen was over “wat te doen met…”
Toen dachten ze er ook nog over om de edelherten te vangen en uit te plaatsen .
Helaas kon ik toen niet (verzoek kwam een dag van te voren) , en ik geloof dat er überaupt
niemand namens NVWA bij overleg geweest is.
Maar ik wil wel als contactpersoon optreden. Past denk ik wel bij mijn functie ;-)
En ja, ik kan me goed voorstellen dat die Konikpaarden de tent afbreken als ze ineens een dag
met z’n allen in een vrachtwagen staan in plaats van de OVP-vlakten begrazen ..
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:46
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Aangezien het voornamelijk een transportverordening probleem is kan het beter bij  en

 belegd worden, ik heb wel dossier paard en wil best meedenken indien nodig.
Groet, 
Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:35
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Ja die had ik ook al uit m’n archieven gevist J
Goed rapport. Jammer dat het hoofdstuk over “Huidige regelgeving” niet duidelijker ingaat op
de 1/2005 die stelt dat lange transporten niet mogen voor niet-afgerichte paarden.

, kan ik jou aanhouden als NVWA contactpersoon voor de exporten van de 180
Koninkpaarden?

Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:29
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Dag ,
Ik heb nog een stuk van 2014 van Stichting Ark Free Nature.
Hierin komen de knelpunten naar voren.
Zij hebben in die tijd veel transporten gedaan van Konik paarden (en ook wisenten trouwens)
naar uithoeken binnen de EU , ook soms > 24 uur waarbij controlepost werd aangedaan.
Groet,
Van:  
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Verzonden: woensdag 26 september 2018 11:56
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden

,
Nog geen vragen over gehad.
Oost Europa en Bulgarije kunnen vaak binnen 1 ½ dag op plaats bestemming zijn.
Azerbeidzjan is ander verhaal, en Rusland bv ten Oosten van Moskou is volgens mij echt te ver.
We moeten wel eisen stellen aan voldoende ventilatie enb watervoorziening voor dieren.
Dit moet van te voren goed worden gecommuniceerd met certificerend dierenartsen.

Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 11:10
Aan: 
CC: 
Onderwerp: OVP en export paarden
Hoi  en ,
Hebben jullie wellicht al contact gehad met de provincie of andere partijen over de
voorgenomen exporten van 180 Konikpaarden uit de OVP naar Oost-Europa, Rusland, Bulgarije
en Azerbeidzjan?
Ik heb zojuist gesproken met van directie Natuur over de beperkingen die de
transportverordening oplegt hierover. Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten
ondergaan.
Ik zou dit graag even gezamenlijk oppakken. Er is al veel ervaring opgedaan in het verleden,
met volgens mij goede resultaten, maar we moeten voor deze operatie extra voorzichtig zijn
vanwege de grootschaligheid en de maatschappelijke en politieke aandacht ervoor.
Groeten, 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
Team Dierenwelzijn Landbouwhuisdieren
------------------------------------------------------------------------------------------
E @minez.nl
T 06 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: SPOED: punten OVP en exporten Koninkpaarden(JZ 26-9)
Datum: woensdag 26 september 2018 19:58:56
Prioriteit: Hoog

dag iedereen,

nam ook deel aan het gesprek met SBB in juli. Daarom stuur ik deze mail ook aan haar
door voor commentaar.

Mij staat bij dat er diverse detail voorschriften niet nageleefd zouden kunnen worden bij het
transport van deze wilde paarden. De vraag is of en zo ja op welke grondslag daarvan afgeweken
kan worden. Bij mijn weten bevat de Tv geen bevoegdheid tot ontheffing. Ook nationaal kan via
de Wet dieren geen ontheffing van dwingende EU-eisen worden verleend. Ik vraag dit punt ook
na bij WJZ .

Naast het eigenlijke transport is ook aan de orde geweest de regels voor exportcertificering intra
of derde land waaraan voldaan moet worden. 

En tenslotte is de vraag welke I&R regels van toepassing zijn zodra ze worden gevangen tbv
transport en vanaf dan gehouden dieren worden.

Ik kijk er morgen nog met een AO-bril naar.

Groet 

-----Original Message----- 
From: @minez.nl]
Received: woensdag, 26 sep. 2018, 19:15
To: @nvwa.nl]; 

@nvwa.nl]; @nvwa.nl]
Subject: SPOED: punten OVP en exporten Koninkpaarden

Hoi collega’s,
Ik ben gevraagd om voor het aanstaande AO over paarden op 3 oktober een paar punten voor
het dossier op te stellen over export van Koninkpaarden uit de OVP. Zie onderstaand
Kunnen jullie hiermee akkoord gaan? Sluit dit aan bij wat  en in juli met SBB hebben
besproken? Heel graag voor morgen 12:00 akkoord, dan gaat het dossier naar de Minister.
Hartelijk dank!

· Koninkpaarden in de OVP vallen volgens de Europese Transportverordening onder “niet-
afgerichte paarden”

· Niet afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan. Dit zijn transporten
langer dan 8 uur.

· In het verleden hebben al vaker exporten plaatsgevonden van niet afgerichte paarden uit
natuurgebieden in Nederland. Ook transporten langer van 8 uur. Maar niet verder dan
24 uur.

· Dit is in overleg met het ministerie van LNV gebeurd, en de NVWA heeft exportcertificaten
afgegeven, onder voorwaarde van een protocol wat gehanteerd wordt om het welzijn
van de dieren te borgen.

· Er zijn geen problemen bekend over deze uitgevoerde transporten
· Voor de 180 over te plaatsen Koninkpaarden zijn Spanje, Oost-Europa, Rusland, Bulgarije

en Azerbeidzjan als mogelijke bestemmingen genoemd.
· Met bestemmingen die tot 24 uur transporttijd af te leggen zijn, is al ervaring opgedaan en
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zou de eerder gevolgde procedure kunnen volstaan.
· De landen van doorvoer moeten wel op de hoogte worden gebracht omdat er een

uitzondering wordt gemaakt op de transportverordening. Eventuele controles of
handhaving onderweg kunnen anders tot problemen leiden.

· Met name Azerbeidzjan en Rusland zijn bestemmingen die dermate ver weg zijn dat het de
vraag is of deze transporten met voldoende waarborgen ten aanzien van dierenwelzijn
kan plaatsvinden.

· Hiervoor is nadere uitwerking nodig met het kerndepartement van LNV en de NVWA.



Beste ,

Hierbij, zoals beloofd, een kort overleg om je wegwijs te maken in de regelgeving.

Tot maandag.

Je kunt je melden bij de balie en naar mij vragen.

Vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e



Van:
Aan:
Cc: )
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Datum: donderdag 27 september 2018 10:41:29

Hoi ,
We hebben een uitnodiging gehad van de Provincie om bij de vergadering aanwezig te zijn, dit
heeft  op zich genomen. Hij kon de eerste vergadering niet, en heeft daarna
niets meer vernomen. Ik denk dat de Provincie verder is gegaan zonder de NVWA (wat op zich
prima is).
Voor wat betreft een contactpersoon bij handhaving kan je  aanschrijven.
Groeten, 
Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:35
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Ja die had ik ook al uit m’n archieven gevist J
Goed rapport. Jammer dat het hoofdstuk over “Huidige regelgeving” niet duidelijker ingaat op
de 1/2005 die stelt dat lange transporten niet mogen voor niet-afgerichte paarden.
Jan, kan ik jou aanhouden als NVWA contactpersoon voor de exporten van de 180
Koninkpaarden?

Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:29
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden
Dag ,
Ik heb nog een stuk van 2014 van Stichting Ark Free Nature.
Hierin komen de knelpunten naar voren.
Zij hebben in die tijd veel transporten gedaan van Konik paarden (en ook wisenten trouwens)
naar uithoeken binnen de EU , ook soms > 24 uur waarbij controlepost werd aangedaan.
Groet, 
Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 11:56
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: OVP en export paarden

,
Nog geen vragen over gehad.
Oost Europa en Bulgarije kunnen vaak binnen 1 ½ dag op plaats bestemming zijn.
Azerbeidzjan is ander verhaal, en Rusland bv ten Oosten van Moskou is volgens mij echt te ver.
We moeten wel eisen stellen aan voldoende ventilatie enb watervoorziening voor dieren.
Dit moet van te voren goed worden gecommuniceerd met certificerend dierenartsen.

Van:  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 11:10
Aan: 
CC: 
Onderwerp: OVP en export paarden
Hoi  en ,
Hebben jullie wellicht al contact gehad met de provincie of andere partijen over de
voorgenomen exporten van 180 Konikpaarden uit de OVP naar Oost-Europa, Rusland, Bulgarije
en Azerbeidzjan?
Ik heb zojuist gesproken met  van directie Natuur over de beperkingen die de
transportverordening oplegt hierover. Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten
ondergaan.
Ik zou dit graag even gezamenlijk oppakken. Er is al veel ervaring opgedaan in het verleden,
met volgens mij goede resultaten, maar we moeten voor deze operatie extra voorzichtig zijn
vanwege de grootschaligheid en de maatschappelijke en politieke aandacht ervoor.
Groeten, 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
Team Dierenwelzijn Landbouwhuisdieren
------------------------------------------------------------------------------------------
E @minez.nl
T 06 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: export paarden OVP
Datum: woensdag 3 oktober 2018 18:53:07
Bijlagen: image001.png

Vroeg ik vorige week donderdag, en hij wist niets meer te noemen toen dan dat rapport dat hij
opgediept had.
En nu is hij twee weken op vakantie L
Jij weet/hebt niets meer dan ook dat rapportje?
Dit speelde toch in jouw tijd?
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 18:51
Aan: 
Onderwerp: RE: export paarden OVP
Hoi , je kan waarschijnlijk meer info bij  krijgen. Hij had contact met
deze mensen.

Van: " " < @nvwa.nl>
Verzonden op: woensdag 3 oktober 2018 18:36
Aan: " " < @minez.nl>," "
< @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: export paarden OVP 

Dag , ,
Ja, volgens mij moet Keuren hier zéker bij betrokken zijn, en ben ik daarvoor het
aanspreekpunt.
Dus graag doorgeven aan de trekker(s) van (al dan niet juridische) werkgroepen dat ze mij
betrekken en uitnodigen.
Waar nodig sluit ik zaken kort en speel ik door aan  en/of .
Ik zou ook graag meer informatie weten over die ‘eerdere transporten’ die door Ark en Free
nature uitgevoerd zijn:

- Er wordt vrolijk gesteld dat die destijds uitgevoerd zijn ‘volgens afgestemd protocol en
reisschema akkoord bevonden door de NVWA’, maar hoe zagen die protocollen er dan
uit en door wie/ hoe is dat dan destijds akkoord bevonden? Heeft een van jullie daar
informatie over? Of wie kan ik daarover bevragen?; en

- ‘Er zijn geen problemen bekend over deze uitgevoerde transporten’, maar ik zie geen
rapportages of evaluaties over deze transporten, wat er wel of niet voorgevallen is
onderweg, hoe die paarden van de wagens afgekomen zijn, etc. Die zullen er
ongetwijfeld zijn, toch? Wie heeft dat? Waar is dat op te vragen? Lijkt me zeker
relevant.

(NB uit lijstje datumprikker ‘ ’ is niet  toch?)
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 18:10
Aan: 
Onderwerp: FW: export paarden OVP
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En deze.. ik weet niet of dit nou hetzelfde is als die juridische kerngroep?
 wou eerst op hoog niveau met NVWA afstemmen. Neuzen moeten wel eerst

dezelfde kant op binnen de Rijksoverheid..

Van:  
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 18:07
Aan: 
Onderwerp: export paarden OVP
Hoi , ik kreeg via datumprikker een verzoek voor een afspraak over OVP en export
paarden en zag jouw naam er ook (twee keer?) bij staan.
Ik denk dat Keuren ook aan tafel moet omdat het toch over exportcertificering gaat, toch? Ik
snap sowieso de lijst niet helemaal.
Heb jij misschien meer informatie?
Bedankt,

10.2.e
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden(FdK)
Datum: maandag 8 oktober 2018 11:53:56

Hoi ,
Nee, dit is niet met mij afgestemd.
Gr. 
Van:  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 11:49
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Hoi  en ,
Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch af te
stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen. Dit is als het goed
is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd.
Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van koninkpaarden
naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur is namelijk niet toegestaan
voor niet-afgerichte paarden volgens de transportverordening en er zitten ook andere juridische
en welzijns-technische haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de
plannen voor de reset van de OVP.

 en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info hebben. We nemen
uiteraard ook de input van de juristen mee.
Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook directie Natuur en
Staatsbosbeheer en de provincie.
Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle betrokkenen een
overleg te regelen.
Hartelijke groeten,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: overleg volgende week dinsdag export konikpaarden
Datum: dinsdag 9 oktober 2018 17:21:01

Ook hier chaos.
Ik kreeg een uitnodiging van (secretaresse) van  voor het ‘vooroverleg’ wat hij mij  en
mij wil voor (let wel!) dinsdagmiddag de 16e !
Aan de bel gehangen dat dat dus niet gaat lukken.
Maar  / secretaresse wisten niets van dat overleg bij N&B.
Ik heb nu een vergaderverzoek voor overleg met  op maandagochtend (eerder lukt niet) –
volgens (secretarresse van)  hoeft dat gesprek niet vóór het gesprek vrijdag tussen

 / .
Zucht. Ik weet het ook niet meer.
Maar wie er dan wel /niet naar overleg bij N&B gaat komen ?!
Mogelijk komt daar maandag dus pas uitsluitsel over. Wel gezegd dat het volgens mij niet gaat
werken als  er niet bij kan zijn en  alleen telefonisch ..
Ik zit trouwens dinsdag in een (verplichte ?) cursus NVWA- Handhavingsregie …
Morgen maar verder over hebben bij onze telefonische afspraak ?
met vriendelijke groet,

  
 

als .
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 16:49
Aan: 
Onderwerp: FW: overleg volgende week dinsdag export konikpaarden
Ter info
Van:  
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 16:46
Aan: 
Onderwerp: overleg volgende week dinsdag export konikpaarden
Hoi ,
Ter informatie voor jou bijgaand de uitnodiging voor het overleg op dinsdag a.s.
Met de organisator heb ik afgesproken dat de naam van de NVWA nog komt.
met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  [mailto: @staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 12:51
Aan: 

Onderwerp: overleg export konikpaarden Oostvaardersplassen
Tijd: dinsdag 16 oktober 2018 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, zaal 4, Fokkerzaal (1ste etage, B-
zuid)
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buiten reikwijdte



Van:
Aan:
Onderwerp: OVP paarden
Datum: donderdag 11 oktober 2018 08:40:05
Bijlagen: FW Afstemmen OVP en koninkpaarden.msg

Fwd Afstemmen OVP en koninkpaarden.msg
image001.jpg

… en de chaos gaat voort …
Zie bijlagen. Vandaag repareren.
Jij zou gister toch voorzet voor memo aan  en  aanleveren?
Doe je dat z.s.m. vandaag? Dat we dat nog bijtijds bij hen kunnen krijgen?
met vriendelijke groet,

250-1280px-Logo-nvwa(3)
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FW: Afstemmen OVP en koninkpaarden

		From

		Heijstek, N.D.R. (Niels)

		To

		Donker, dr. ir. R.A. (Richard); Kooy, R. (Renny); Donker, dr. ir. R.A. (Richard); Hendriks, M.E. (Eelco)

		Recipients

		R.A.Donker@nvwa.nl; r.kooy@nvwa.nl; R.A.Donker@nvwa.nl; M.E.Hendriks@nvwa.nl



Goedemorgen,


 


@Renny en Erwin, kunnen jullie benoemen welke regels knellen en vooral ook waarom? Ik ben onvoldoende op de hoogte van de behoeften van deze dieren om dat te kunnen bepalen. In ieder verbiedt de Verordening lange transporten van niet-afgerichte paarden. En ik kan me herinneren dat de scheiding van mannelijke en vrouwelijke dieren uit één groep (harem?) voor welzijnsproblemen kan zorgen. En groepen van maximaal vier dieren vervoeren?


 


I&amp;R en exporteisen van landen van doorvoer en bestemming kunnen een knelpunt vormen maar dat hoeft niet, lijkt mij.


 


Groet Niels


 


Van: Klerk, drs. P.F. de (Fred) 
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 6:38
Aan: Donker, dr. ir. R.A. (Richard); Heijstek, N.D.R. (Niels)
Onderwerp: Fwd: Afstemmen OVP en koninkpaarden


 


Beste Richard en Niels, 


 


Morgenmiddag heb ik een telefonisch overleg met de CVO. Willen jullie kort aangeven tegen welke problemen de NVWA aanloopt bij deze geplande exporten. En waarom we wel of niet zouden moeten meewerken. 


 


Alvast hartelijk dank. 


Groeten, Fred 


 


Verstuurd vanaf mijn iPhone



Begin doorgestuurd bericht:


Van: &quot;Mesman, ir. S. (Sanna)&quot; &lt;S.Mesman@minez.nl&gt;
Datum: 8 oktober 2018 om 11:48:34 CEST
Aan: &quot;Bruschke, dr. C.J.M. (Christianne)&quot; &lt;c.j.m.bruschke@minez.nl&gt;, &quot;Klerk, drs. P.F. de (Fred)&quot; &lt;p.f.deklerk@nvwa.nl&gt;
Kopie: &quot;Donker, dr. ir. R.A. (Richard)&quot; &lt;R.A.Donker@nvwa.nl&gt;
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden


Hoi Christianne en Fred, 


 


Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch af te stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen. Dit is als het goed is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd. 


 


Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van koninkpaarden naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur is namelijk niet toegestaan voor niet-afgerichte paarden volgens de transportverordening en er zitten ook andere juridische en welzijns-technische haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de plannen voor de reset van de OVP. 


 


Richard en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info hebben. We nemen uiteraard ook de input van de juristen mee.


 


Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook directie Natuur en Staatsbosbeheer en de provincie. 


 


Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle betrokkenen een overleg te regelen. 


 


Hartelijke groeten, 


Sanna 


 




vervoer konikspaarden.docx
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Verplichtingen vervoer:


Voor de transportverordening (Verordening (EG) 1/2005) gaat het niet zozeer om gehouden of niet gehouden dieren (de strafbaarstelling van de transportverordening staat wel in de Wet dieren), maar van belang is afgerichte en niet afgerichte evenhoevigen.


De definitie zegt het volgende:


y) „niet-afgerichte eenhoevigen”: eenhoevigen die niet kunnen worden aangebonden of aan een halster kunnen worden geleid zonder dat dit vermijdbare opwinding of pijn of vermijdbaar lijden veroorzaakt;





Uiteraard zijn de algemene eisen van toepassing, maar de artikelen waarbij het in dit geval (afvoer konikspaarden van de Oostvaardersplassen naar Polen/Oekraïne) gaat knellen zijn:





Bijlage 1:


HOOFDSTUK III


VERVOERMETHODEN


1. Laden, lossen en behandeling van de dieren


1.1. Er moet passende aandacht worden besteed aan de behoeften van bepaalde categorieën dieren, zoals wilde dieren, zodat zij vóór het voorgenomen transport aan de wijze van vervoer kunnen wennen.





1.11. Dieren mogen in geen geval aan horens, gewei, neusringen of met samengebonden poten worden aangebonden.


Kalveren mogen niet worden gemuilkorfd. Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen ouder dan


acht maanden moeten tijdens het vervoer een halster dragen, niet-afgerichte paarden uitgezonderd.


Wanneer de dieren moeten worden aangebonden, moeten de gebruikte touwen, tuiers of andere middelen worden gebruikt:


a) die zo sterk zijn dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet breken;


b) waarmee de dieren eventueel kunnen gaan liggen, eten en drinken;


c) die zo ontworpen zijn dat ieder risico van wurging of verwonding is uitgesloten, en de dieren snel kunnen worden losgemaakt.





1.12. De volgende dieren worden gescheiden behandeld en vervoerd:


a) dieren van verschillende soorten;


b) dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd;


c) volwassen fokberen en fokhengsten;


d) geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren;


e) dieren met en dieren zonder horens;


f) dieren die elkaar vijandig gezind zijn;


g) aangebonden en niet-aangebonden dieren.





1.13. Het bepaalde in punt 1.12, onder a), b), c) en e), is niet van toepassing als de dieren in bij elkaar passende groepen zijn opgefokt of aan elkaar gewend zijn, als de scheiding leed veroorzaakt of als vrouwelijke dieren vergezeld gaan van jongen die van hen afhankelijk zijn.





2. Tijdens het vervoer


2.4. Niet-afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden vervoerd.


2.7. Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met inachtneming van de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders bepaald, moeten zoogdieren en vogels ten minste om de 24 uur gevoederd en ten minste om de 12 uur gedrenkt worden. Water en voeder moeten van goede kwaliteit zijn, en moeten de dieren op zodanige wijze worden aangeboden dat het risico van besmetting tot een minimum beperkt is. De nodige aandacht moet worden besteed aan het feit dat dieren aan de voeder- en drenkmethoden moeten wennen.





HOOFDSTUK VI


AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR LANGE TRANSPORTEN VAN ALS LANDBOUW-HUISDIER GEHOUDEN EENHOEVIGEN, RUNDEREN, SCHAPEN, GEITEN EN VARKENS


1. Alle lange transporten





Minimumcriteria voor bepaalde diersoorten


1.9. Lange transporten van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen en varkens zijn, tenzij de dieren van hun moeder vergezeld gaan, uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan:


— de als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen moeten meer dan vier maanden oud zijn, met uitzondering van geregistreerde eenhoevigen;


— kalveren moeten meer dan veertien dagen oud zijn;


— biggen moeten meer dan 10 kg zwaar zijn.


Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan.





I&R verplichtingen:


paardachtigen gehouden in natuurgebieden zoals opgenomen in bijlage IV van de regeling identificatie en registratie van dieren (hier vallen Oostvaardersplassen onder), hoeven pas bij het verlaten van het natuurterrein te worden voorzien van een transponder en een paspoort.


In het paspoort is het (unieke) transpondernummer opgenomen. In het paspoort, afgegeven na 1-1-2016, wordt een schets danwel, naar keuze van de uitgevende instantie, een foto van de paardachtige opgenomen.


 





Export van de dieren:


Hierbij is de Regeling handel levende dieren en levende producten van toepassing.





Dit houdt in dat voor export er een certificaat bij de dieren moet zitten.


Dit certificaat wordt afgegeven (bij akkoord) na een keuring van de dieren door een certificerende dierenarts van de NVWA. De aanvraag voor certificering kan via de site van de NVWA worden aangevraagd. Door de NVWA wordt dan een voorscreening gedaan waarbij gekeken wordt of er in eerste instantie al voldaan wordt aan de voorwaarden voor de certificering.


Via de site van de NVWA is per land van bestemming te zien wat de eisen mbt export zijn.





Houdt ook rekening met de eisen die de ontvangende landen nog afzonderlijk kunnen stellen. Dit geldt ook voor doorvoerlanden.







Fwd: Afstemmen OVP en koninkpaarden

		From

		Klerk, drs. P.F. de (Fred)

		To

		Donker, dr. ir. R.A. (Richard); Heijstek, N.D.R. (Niels)

		Recipients

		R.A.Donker@nvwa.nl; N.Heijstek@nvwa.nl



Beste Richard en Niels, 






Morgenmiddag heb ik een telefonisch overleg met de CVO. Willen jullie kort aangeven tegen welke problemen de NVWA aanloopt bij deze geplande exporten. En waarom we wel of niet zouden moeten meewerken. 






Alvast hartelijk dank. 


Groeten, Fred 







Verstuurd vanaf mijn iPhone



Begin doorgestuurd bericht:




Van: &quot;Mesman, ir. S. (Sanna)&quot; &lt;S.Mesman@minez.nl&gt;
Datum: 8 oktober 2018 om 11:48:34 CEST
Aan: &quot;Bruschke, dr. C.J.M. (Christianne)&quot; &lt;c.j.m.bruschke@minez.nl&gt;, &quot;Klerk, drs. P.F. de (Fred)&quot; &lt;p.f.deklerk@nvwa.nl&gt;
Kopie: &quot;Donker, dr. ir. R.A. (Richard)&quot; &lt;R.A.Donker@nvwa.nl&gt;
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden




Hoi Christianne en Fred, 


 


Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch af te stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen. Dit is als het goed is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd. 


 


Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van koninkpaarden naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur is namelijk niet toegestaan voor niet-afgerichte paarden volgens de transportverordening en er zitten ook andere juridische en welzijns-technische haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de plannen voor de reset van de OVP. 


 


Richard en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info hebben. We nemen uiteraard ook de input van de juristen mee.


 


Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook directie Natuur en Staatsbosbeheer en de provincie. 


 


Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle betrokkenen een overleg te regelen. 


 


Hartelijke groeten, 


Sanna 


 







Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Datum: donderdag 11 oktober 2018 07:27:50
Bijlagen: vervoer konikspaarden.docx

Goedemorgen,
@  en , kunnen jullie benoemen welke regels knellen en vooral ook waarom? Ik ben
onvoldoende op de hoogte van de behoeften van deze dieren om dat te kunnen bepalen. In
ieder verbiedt de Verordening lange transporten van niet-afgerichte paarden. En ik kan me
herinneren dat de scheiding van mannelijke en vrouwelijke dieren uit één groep (harem?) voor
welzijnsproblemen kan zorgen. En groepen van maximaal vier dieren vervoeren?
I&R en exporteisen van landen van doorvoer en bestemming kunnen een knelpunt vormen
maar dat hoeft niet, lijkt mij.
Groet 
Van:  
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 6:38
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Beste  en ,
Morgenmiddag heb ik een telefonisch overleg met de CVO. Willen jullie kort aangeven tegen
welke problemen de NVWA aanloopt bij deze geplande exporten. En waarom we wel of niet
zouden moeten meewerken.
Alvast hartelijk dank.
Groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @minez.nl>
Datum: 8 oktober 2018 om 11:48:34 CEST
Aan: " @minez.nl>, " ,

@nvwa.nl>
Kopie: " @nvwa.nl>
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden

Hoi  en ,
Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch
af te stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen.
Dit is als het goed is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd.
Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van
koninkpaarden naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur
is namelijk niet toegestaan voor niet-afgerichte paarden volgens de
transportverordening en er zitten ook andere juridische en welzijns-technische
haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de plannen
voor de reset van de OVP.

 en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info
hebben. We nemen uiteraard ook de input van de juristen mee.
Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook
directie Natuur en Staatsbosbeheer en de provincie.
Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle
betrokkenen een overleg te regelen.
Hartelijke groeten,
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Verplichtingen vervoer:

Voor de transportverordening (Verordening (EG) 1/2005) gaat het niet zozeer om gehouden of niet gehouden dieren (de strafbaarstelling van de transportverordening staat wel in de Wet dieren), maar van belang is afgerichte en niet afgerichte evenhoevigen.

De definitie zegt het volgende:

y) „niet-afgerichte eenhoevigen”: eenhoevigen die niet kunnen worden aangebonden of aan een halster kunnen worden geleid zonder dat dit vermijdbare opwinding of pijn of vermijdbaar lijden veroorzaakt;



Uiteraard zijn de algemene eisen van toepassing, maar de artikelen waarbij het in dit geval (afvoer konikspaarden van de Oostvaardersplassen naar Polen/Oekraïne) gaat knellen zijn:



Bijlage 1:

HOOFDSTUK III

VERVOERMETHODEN

1. Laden, lossen en behandeling van de dieren

1.1. Er moet passende aandacht worden besteed aan de behoeften van bepaalde categorieën dieren, zoals wilde dieren, zodat zij vóór het voorgenomen transport aan de wijze van vervoer kunnen wennen.



1.11. Dieren mogen in geen geval aan horens, gewei, neusringen of met samengebonden poten worden aangebonden.

Kalveren mogen niet worden gemuilkorfd. Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen ouder dan

acht maanden moeten tijdens het vervoer een halster dragen, niet-afgerichte paarden uitgezonderd.

Wanneer de dieren moeten worden aangebonden, moeten de gebruikte touwen, tuiers of andere middelen worden gebruikt:

a) die zo sterk zijn dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet breken;

b) waarmee de dieren eventueel kunnen gaan liggen, eten en drinken;

c) die zo ontworpen zijn dat ieder risico van wurging of verwonding is uitgesloten, en de dieren snel kunnen worden losgemaakt.



1.12. De volgende dieren worden gescheiden behandeld en vervoerd:

a) dieren van verschillende soorten;

b) dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd;

c) volwassen fokberen en fokhengsten;

d) geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren;

e) dieren met en dieren zonder horens;

f) dieren die elkaar vijandig gezind zijn;

g) aangebonden en niet-aangebonden dieren.



1.13. Het bepaalde in punt 1.12, onder a), b), c) en e), is niet van toepassing als de dieren in bij elkaar passende groepen zijn opgefokt of aan elkaar gewend zijn, als de scheiding leed veroorzaakt of als vrouwelijke dieren vergezeld gaan van jongen die van hen afhankelijk zijn.



2. Tijdens het vervoer

2.4. Niet-afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden vervoerd.

2.7. Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met inachtneming van de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders bepaald, moeten zoogdieren en vogels ten minste om de 24 uur gevoederd en ten minste om de 12 uur gedrenkt worden. Water en voeder moeten van goede kwaliteit zijn, en moeten de dieren op zodanige wijze worden aangeboden dat het risico van besmetting tot een minimum beperkt is. De nodige aandacht moet worden besteed aan het feit dat dieren aan de voeder- en drenkmethoden moeten wennen.



HOOFDSTUK VI

AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR LANGE TRANSPORTEN VAN ALS LANDBOUW-HUISDIER GEHOUDEN EENHOEVIGEN, RUNDEREN, SCHAPEN, GEITEN EN VARKENS

1. Alle lange transporten



Minimumcriteria voor bepaalde diersoorten

1.9. Lange transporten van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen en varkens zijn, tenzij de dieren van hun moeder vergezeld gaan, uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan:

— de als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen moeten meer dan vier maanden oud zijn, met uitzondering van geregistreerde eenhoevigen;

— kalveren moeten meer dan veertien dagen oud zijn;

— biggen moeten meer dan 10 kg zwaar zijn.

Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan.



I&R verplichtingen:

paardachtigen gehouden in natuurgebieden zoals opgenomen in bijlage IV van de regeling identificatie en registratie van dieren (hier vallen Oostvaardersplassen onder), hoeven pas bij het verlaten van het natuurterrein te worden voorzien van een transponder en een paspoort.

In het paspoort is het (unieke) transpondernummer opgenomen. In het paspoort, afgegeven na 1-1-2016, wordt een schets danwel, naar keuze van de uitgevende instantie, een foto van de paardachtige opgenomen.

 



Export van de dieren:

Hierbij is de Regeling handel levende dieren en levende producten van toepassing.



Dit houdt in dat voor export er een certificaat bij de dieren moet zitten.

Dit certificaat wordt afgegeven (bij akkoord) na een keuring van de dieren door een certificerende dierenarts van de NVWA. De aanvraag voor certificering kan via de site van de NVWA worden aangevraagd. Door de NVWA wordt dan een voorscreening gedaan waarbij gekeken wordt of er in eerste instantie al voldaan wordt aan de voorwaarden voor de certificering.

Via de site van de NVWA is per land van bestemming te zien wat de eisen mbt export zijn.



Houdt ook rekening met de eisen die de ontvangende landen nog afzonderlijk kunnen stellen. Dit geldt ook voor doorvoerlanden.



Verplichtingen vervoer: 
Voor de transportverordening (Verordening (EG) 1/2005) gaat het niet zozeer om gehouden of niet 
gehouden dieren (de strafbaarstelling van de transportverordening staat wel in de Wet dieren), 
maar van belang is afgerichte en niet afgerichte evenhoevigen. 
De definitie zegt het volgende: 
y) „niet-afgerichte eenhoevigen”: eenhoevigen die niet kunnen worden aangebonden of aan een 
halster kunnen worden geleid zonder dat dit vermijdbare opwinding of pijn of vermijdbaar lijden 
veroorzaakt; 
 
Uiteraard zijn de algemene eisen van toepassing, maar de artikelen waarbij het in dit geval (afvoer 
konikspaarden van de Oostvaardersplassen naar Polen/Oekraïne) gaat knellen zijn: 
 
Bijlage 1: 
HOOFDSTUK III 
VERVOERMETHODEN 
1. Laden, lossen en behandeling van de dieren 
1.1. Er moet passende aandacht worden besteed aan de behoeften van bepaalde categorieën 
dieren, zoals wilde dieren, zodat zij vóór het voorgenomen transport aan de wijze van vervoer 
kunnen wennen. 
 
1.11. Dieren mogen in geen geval aan horens, gewei, neusringen of met samengebonden poten 
worden aangebonden. 
Kalveren mogen niet worden gemuilkorfd. Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen ouder dan 
acht maanden moeten tijdens het vervoer een halster dragen, niet-afgerichte paarden 
uitgezonderd. 
Wanneer de dieren moeten worden aangebonden, moeten de gebruikte touwen, tuiers of andere 
middelen worden gebruikt: 
a) die zo sterk zijn dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet breken; 
b) waarmee de dieren eventueel kunnen gaan liggen, eten en drinken; 
c) die zo ontworpen zijn dat ieder risico van wurging of verwonding is uitgesloten, en de dieren 
snel kunnen worden losgemaakt. 
 
1.12. De volgende dieren worden gescheiden behandeld en vervoerd: 
a) dieren van verschillende soorten; 
b) dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd; 
c) volwassen fokberen en fokhengsten; 
d) geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren; 
e) dieren met en dieren zonder horens; 
f) dieren die elkaar vijandig gezind zijn; 
g) aangebonden en niet-aangebonden dieren. 
 
1.13. Het bepaalde in punt 1.12, onder a), b), c) en e), is niet van toepassing als de dieren in bij 
elkaar passende groepen zijn opgefokt of aan elkaar gewend zijn, als de scheiding leed 
veroorzaakt of als vrouwelijke dieren vergezeld gaan van jongen die van hen afhankelijk zijn. 
 
2. Tijdens het vervoer 
2.4. Niet-afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden 
vervoerd. 
2.7. Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met 
inachtneming van de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de 
gelegenheid krijgen om te rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders 
bepaald, moeten zoogdieren en vogels ten minste om de 24 uur gevoederd en ten minste om de 
12 uur gedrenkt worden. Water en voeder moeten van goede kwaliteit zijn, en moeten de dieren 
op zodanige wijze worden aangeboden dat het risico van besmetting tot een minimum beperkt is. 
De nodige aandacht moet worden besteed aan het feit dat dieren aan de voeder- en 
drenkmethoden moeten wennen. 
 
HOOFDSTUK VI 
AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR LANGE TRANSPORTEN VAN ALS LANDBOUW-
HUISDIER GEHOUDEN EENHOEVIGEN, RUNDEREN, SCHAPEN, GEITEN EN VARKENS 
1. Alle lange transporten 
 
Minimumcriteria voor bepaalde diersoorten 
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1.9. Lange transporten van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen en varkens 
zijn, tenzij de dieren van hun moeder vergezeld gaan, uitsluitend onder de volgende voorwaarden 
toegestaan: 
— de als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen moeten meer dan vier maanden oud zijn, met 
uitzondering van geregistreerde eenhoevigen; 
— kalveren moeten meer dan veertien dagen oud zijn; 
— biggen moeten meer dan 10 kg zwaar zijn. 
Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan. 
 
I&R verplichtingen: 
paardachtigen gehouden in natuurgebieden zoals opgenomen in bijlage IV van de regeling 
identificatie en registratie van dieren (hier vallen Oostvaardersplassen onder), hoeven pas bij het 
verlaten van het natuurterrein te worden voorzien van een transponder en een paspoort. 
In het paspoort is het (unieke) transpondernummer opgenomen. In het paspoort, afgegeven na 1-
1-2016, wordt een schets danwel, naar keuze van de uitgevende instantie, een foto van de 
paardachtige opgenomen. 
  
 
Export van de dieren: 
Hierbij is de Regeling handel levende dieren en levende producten van toepassing. 
 
Dit houdt in dat voor export er een certificaat bij de dieren moet zitten. 
Dit certificaat wordt afgegeven (bij akkoord) na een keuring van de dieren door een certificerende 
dierenarts van de NVWA. De aanvraag voor certificering kan via de site van de NVWA worden 
aangevraagd. Door de NVWA wordt dan een voorscreening gedaan waarbij gekeken wordt of er in 
eerste instantie al voldaan wordt aan de voorwaarden voor de certificering. 
Via de site van de NVWA is per land van bestemming te zien wat de eisen mbt export zijn. 
 
Houdt ook rekening met de eisen die de ontvangende landen nog afzonderlijk kunnen stellen. Dit 
geldt ook voor doorvoerlanden. 



Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Datum: donderdag 11 oktober 2018 06:38:24

Beste  en ,

Morgenmiddag heb ik een telefonisch overleg met de CVO. Willen jullie kort aangeven
tegen welke problemen de NVWA aanloopt bij deze geplande exporten. En waarom we
wel of niet zouden moeten meewerken.

Alvast hartelijk dank.
Groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @minez.nl>
Datum: 8 oktober 2018 om 11:48:34 CEST
Aan: " @minez.nl>,
" , @nvwa.nl>
Kopie: " @nvwa.nl>
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden

Hoi  en ,
Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch
af te stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen.
Dit is als het goed is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd.
Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van
koninkpaarden naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur
is namelijk niet toegestaan voor niet-afgerichte paarden volgens de
transportverordening en er zitten ook andere juridische en welzijns-technische
haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de plannen
voor de reset van de OVP.

 en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info
hebben. We nemen uiteraard ook de input van de juristen mee.
Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook
directie Natuur en Staatsbosbeheer en de provincie.
Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle
betrokkenen een overleg te regelen.
Hartelijke groeten,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Dossiertje Koninkpaarden voor CVO en FdK
Datum: donderdag 11 oktober 2018 12:24:28
Bijlagen: Konikpaarden in de Oostvaardersplassen(aanvulling SM).docx

Vervoer van wildlevende paarden uit natuurgebieden2.docx
OVP en export Koninkpaarden lijntje en vragen_RD.docx

Prioriteit: Hoog

Bijgaand mijn aanvullingen / correcties in jouw memo (OVP en export Konikpaarden lijntje en
vragen_RD).
Volgens telefonische afspraak neem ik  en  even in CC mee in mijn antwoord.
Als  nog hele rare dingen ziet reageert hij nog; naar verwachting niet.

: verwerk jij opmerkingen en stuur je dan naar  en ?
Graag dan ook CC aan ,  en mij.
Ik heb maandagochtend een afspraak staan met  om s.v.z. te bespreken dan.
Ik probeer binnen NVWA nog de info / ervaringen van die eerdere transporten te achterhalen,
maar met 0 succes tot dusverre.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088 2  M: 06 

Van:  
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 10:06
Aan: 
Onderwerp: Dossiertje Koninkpaarden voor CVO en FdK
Hoi  en ,
Zie bijgevoegd 3 documenten om naar  en  te sturen ter voorbereiding.

· 1 document met de achtergrond en cijfers, opgesteld door directie N&B en beetje
aangepast door mij.

· 1 lijntje zoals in het voorgesprek met de minister voor het OA paarden, maar dan wat
aangepast en vragen toegevoegd.

· Het rapport van Free nature (ik twijfel- toevoegen of niet?)
Graag reacties/aanvullingen.
Bedankt,
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Konikpaarden in de Oostvaardersplassen (OVP)



Juridisch kader

· Konikpaarden in de OVP zijn in het wild levende dieren, die niet vallen onder de status beschermde inheemse diersoort. 

· De dieren leven in een omheind gebied groter dan 5000 hectare. In de uitspraak in hoger beroep april 2017 zijn de dieren in de OVP door de rechter gekwalificeerd als tussencategorie ‘gehouden wilde dieren’. 



Cijfers

· Eind oktober 2017 zijn er circa 5230 grote grazers geteld, waarvan 230 Heckrunderen, 1040-1060 konikpaarden en 3910-3990 edelherten (Staatsbosbeheer 2018).

· De stand per 1 april 2018: circa 2260 grote grazers, waarvan 160 Heckrunderen, 630 konikpaarden en 1470 edelherten.



Rapport Van Geel

· Reset grote grazers. Aantal grote grazers in 2018 terugbrengen tot 1100.Voor de komende jaren een begrazingsdruk hanteren van 1,4 dier per hectare (plafond) voor de winterstand.

· Dat betekent dat er op 1080 hectare ruimte is voor 1500 dieren.

· In 2018 moet het aantal paarden met circa 180 plus netto aanwas (geboorte minus natuurlijke sterfte) worden verminderd tot ca. 450 per 1 januari 2019. (ca. 980 edelherten in 2018 tot 490 per januari 2019). Heckrunderen blijven ongemoeid.



Uitplaatsen konikpaarden

Herplaatsingsmogelijkheden

In opdracht van de provincie Flevoland is een quickscan gedaan naar herplaatsingsmogelijkheden  voor de grote grazers door Wageningen Environmental Research - binnen en buiten Nederland. In het Harderbos in Flevoland (eigendom van Natuurmonumenten) is plaats voor 12-14 ‘gehouden’ paarden. Voorts is in Oost-Europa, Rusland, Bulgarije en Azerbeidzjan belangstelling voor Konikpaarden, vaak als aanvulling op kuddes van lokale oude paardenrassen die genetische defecten vertonen.

Vanuit Spanje zijn twee gebieden van 400 hectaren aangemeld. WER hanteert een set van ecologische criteria met als uitgangspunt dat ze in het wild worden uitgezet en deel gaan uitmaken van een levensvatbare populatie of er zelf een gaan vormen.



Advies Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

De provincie heeft de RDA om advies gevraagd. Herplaatsing is door de RDA bezien in het licht van de gebieden die door Wageningen Environmental Research zijn genoemd. 

Afgezien van het Harderbos, waar een kleine groep konikpaarden naar toe zou kunnen, liggen de in aanmerking komende gebieden 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.

De RDA heeft in zijn afwegingen geen andere aspecten uit zijn afwegingskader (Wegen van welzijn van dieren in de natuur) dan dierenwelzijn betrokken. 



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 vervoer over de weg van konikpaarden. . De Raad hanteert als aanvullende bron de richtlijnen van CITES (bijvoorbeeld Guidelines for the non air transport of animals, www.cites.org ) voor ander transport dan luchtverkeer. 

Vangen en transport zijn echter niet eenvoudig. De RDA heeft in zijn afweging in het bijzonder aandacht geschonken aan:

· Het vangen van deze dieren, de deskundigheid waarmee dit gaat plaatsvinden en het vervoer en herplaatsen in familiegroepen.

· De duur van de reis, de deskundigheid van de transporteur en de kans op vertraging tijdens de reis.

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

dieren, de beschikbaarheid van water en voedsel.

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

dan te kunnen interveniëren.

· 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 voor de konikpaarden onder een aantal condities. Deze aanpak verdient om die reden de voorkeur boven afschot.



Aandachtspunt is dat de Europese transportverordening 1/2005 stelt dat niet afgerichte paarden geen lang transport mogen ondergaan. Lang transport is een transport van langer dan 8 uur. De exporten die in het verleden zijn uitgevoerd, zijn volgens afgestemd protocol en reisschema akkoord bevonden door de NVWA. Dit is in afstemming met het ministerie van LNV gebeurd. 



Staatsbosbeheer is als eigenaar/beheerder van het Oostvaardersplassengebied verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.



Anticonceptie

De provincie heeft advies gevraagd aan prof. Stout, hoogleraar inwendige ziekten en voortplanting Paard (Universiteit van Utrecht)  over de mogelijkheden van anticonceptie bij voorkeur nog in 2018 te realiseren. Zijn reactie is dat de schaal en het tijdschema van de gewenste vermindering (meer dan 180 paarden en 980 edelherten) voor eind 2018 betekent dat dit niet bereikt kan worden door middel van enige vorm van geboortebeperking/anticonceptie. 

Voor de langere termijn is de inschatting dat het terugbrengen van de paardenpopulatie tot 450 ministens 5 jaar in beslag zou nemen. Hij is bereid mee te werken aan onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van en de randvoorwaarden voor anticonceptie om de groei van de grote grazers te beheren na de reset.
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Vervoer van wildlevende paarden uit natuurgebieden

Knelpunten en oplossingen







16 mei 2014

Esther Linnartz-Nieuwdorp, FREE nature

Renee Meissner, Herds & Homelands




Inleiding

FREE nature en ARK natuurontwikkeling zijn enkele van de vele organisaties in Nederland die paarden in natuurgebieden uitzet met als doel het vervullen van de ecologische rol van zijn uitgestorven wilde voorouder. Grote grazers als paard, rund, wisent en hert spelen een sleutelrol in de natuur. 

In dit document richten we ons op wildlevende paarden, met name op hun transport en de specialistische aanpak die hierbij noodzakelijk is in het kader van dierenwelzijn. De focus ligt bij de regels voor transport binnen de EU. Eventueel kan onze probleemstelling worden doorgetrokken voor transport buiten de EU.

Deze dieren, veelal konikpaarden, leven zo natuurlijk mogelijk, met inachtneming van de wet- en regelgeving. Ze zijn voor de wet gehouden dieren en er geldt dus een zorgplicht. Binnen deze kaders wordt zoveel mogelijk de wetten van de natuur gevolgd. Dat houdt in dat de dieren in natuurlijke groepen leven met vrije partnerkeuze. Er ontstaan harem- en hengstengroepen en de dieren zorgen zelf voor inteeltvermijding. Het beheer van de kuddes komt in grote lijnen neer op het bijstellen van het aantal dieren in relatie tot het voedselaanbod (het streven is om niet te hoeven bijvoeren in de winter), en het uitselecteren van individuen die niet geschikt zijn voor de voortplanting (bijvoorbeeld zwakke dieren of dieren met een afwijkend uiterlijk).

Regelmatig is er vanuit het buitenland vraag naar deze dieren, omdat ze bewezen zelfredzaam zijn en met hun gedrag hun uitgestorven voorouder het Europese wilde paard sterk benaderen. Vooral in grote natuurgebieden is behoefte aan dit soort grazers. FREE nature heeft de mogelijkheid om compleet sociale eenheden te verplaatsen naar deze buitenlandse natuurgebieden. Het voordeel hiervan is dat de dieren met elkaar zijn opgegroeid en dat er veel ervaring is bij de volwassen dieren binnen zo’n groep: het is een rustige en sociaal stabiele eenheid. In de praktijk is steeds bewezen dat deze aanpak werkt. De afgelopen 15 jaar zijn er in ruim 20 transporten ruim 400 dieren verhuisd naar  Letland, Estland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Engeland en Bulgarije.

Resumerend kunnen we stellen dat we:

-zoveel mogelijk de noodzaak tot het slachten van wildlevende dieren willen vermijden. Er is vraag naar deze dieren in andere delen van Europa

-zoveel mogelijk stress en leed willen vermijden van deze wildlevende dieren tijdens vangen en transport









Huidige regelgeving en uitzonderingen



Konikpaarden vallen onder de identificatie en registratieplicht. Voor kuddes in natuurgebieden bestaat er echter een uitzondering op de gangbare I&R verplichting. Op aanvraag van de beheerder kan  een leefgebied worden aangemerkt als natuurgebied waarbij een uitgestelde I&R plicht geldt. Er bestaat dus een lijst met dergelijke gebieden 1 (zie bijlage 2). Dit kan gezien worden als een erkenning van de status van zowel het gebied als de wild levende paarden.  Op het moment dat de paarden op transport gaan vallen ze weer onder de algemene I&R regels, namelijk een onderhuidse chip en een paspoort.

Voor het vervoer van (konik)paarden uit natuurgebieden gelden aangepaste regels als in het paspoort “natuurterrein” is vermeld. Dan vallen ze onder “wilde eenhoevigen” of “niet-afgerichte paarden”, i.p.v. als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen.




Van toepassing zijnde wet- en regelgeving op paarden uit natuurgebieden (voor zover ons bekend):

		Regelgeving

		Regels voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen

		Uitzondering voor wilde eenhoevigen / niet-afgerichte paarden



		I&R paardachtigen

		Paarden dienen binnen 6 maanden na geboorte voorzien te worden van een identificatiedocument en transponder

		paarden in natuurterreinen, hoeven pas geïdentificeerd te worden als zij het natuurterrein verlaten, dit is sinds 1 januari jl. opgenomen in artikel 38r, tweede lid van de Ministeriële Regeling identificatie en registratie van dieren.

De natuurterreinen die dit betreft, staan in bijlage IV van deze Regeling. 





		

		Paspoort voor fok- en gebruikspaardachtigen, slachtpaardachtigen of geregistreerde eenhoevigen

		Paspoort voor fok- en gebruikspaardachtigen



		

		In het paspoort dient aangetekend te worden of de dieren bestemd zijn voor humane consumptie.

		In het paspoort hoeft niet aangetekend te worden dat de dieren niet meer bestemd zijn voor humane consumptie. Op pagina 1 van het paspoort moet dan wel expliciet “natuurterrein” vermeld zijn.



		Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere lidstaten, EER landen en Zwitserland PRDIU-001

		Dieren zijn bij transport voorzien van identificatiedocument en transponder

		Vervoer van veulens jonger dan 6 maanden aan de voet van de moeder of zoogmerrie hoeven geen identificatiedocument en transponder te hebben



		

		Transport van paardachtigen is in te delen in niet commercieel vervoer (voor sportieve en recreatieve doeleinden, verweiding, vervoer naar een kliniek of evenement) of commercieel vervoer (verkoop, slacht, betaald transport, landbouwactiviteit, show of circus)

		Transport van wilde eenhoevigen valt onder commercieel vervoer2



		

		-Vergunning vervoerder (type 1 of 2, afhankelijk van duur transport) bij transport >65 km



		



		

		-bij lang transport een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddelvoor de betreffende diersoort;

		



		

		extra eisen m.b.t. een navigatiesysteem, temperatuursensoren met registratie en alarm, een ventilatiesysteem, of een watervoorzieningsysteem;

		géén extra eisen



		

		-getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport,

		-géén getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport3, wel moet aangetoond kunnen worden dat de chauffeur of verzorger voldoende opleiding heeft gehad om met de dieren om te gaan;





		

		- journaal en eventuele controlepostreservering, (met daarbij uitzonderingen voor geregistreerde eenhoevigen);



		-géén journaal en eventuele controlepostreservering, -



		Wegvervoer van gewervelde dieren WLZVL-026

		Algemene voorwaarden voor voederen, drenken transport- en rusttijden zijn van toepassing

		er moeten schriftelijke instructies zijn omtrent het drenken en voeren en rekening houdend met eventuele speciale verzorging in samenhang met de lengte van het transport (zie ook routenetuitdraai betreffende de lengte van het transport en eventuele bootreserveringen); tevens moeten er documenten aanwezig zijn met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of gevaarlijke dieren gaat.



		

		Paarden >8 maanden dragen tijdens vervoer een halster

		Geldt niet voor niet-afgerichte paarden (= wilde eenhoevigen)



		

		Hengsten worden gescheiden van elkaar vervoerd

		Hengsten die samen opgegroeid zijn mogen bij elkaar



		

		Hengsten en merries worden niet gezamenlijk vervoerd

		



		

		Bij lange transporten moeten eenhoevigen in individuele standen worden vervoerd (behalve merries met hun veulen)

		Niet-afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden vervoerd



		

		Maximale transporttijd bedraagt 24 uur, 

		Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan



		

		Na maximale transporttijd moeten de dieren worden uitgeladen, gevoederd en gedrenkt, en moeten zij een rusttijd van ten minste 24 uur krijgen

		Een reis langer dan 24 uur is niet wenselijk zonder rust en afladen. Gezien het feit dat afladen van wilde dieren niet zo maar kan is de maximale reistijd dus 24 uur.









Knelpunten

Ondanks dat er in de wet- en regelgeving al rekening gehouden wordt met de bijzondere status van paarden uit natuurgebieden, zijn er nog steeds knelpunten te benoemen:

Maximale reistijd; bestemmingen verder dan 24 uur

Ook vanuit landen die verder dan 24 uur reizen van de verblijfplaats van de dieren liggen is vraag naar wildlevende paarden. Voorbeelden zijn Bulgarije en Letland. Hier zijn de afgelopen 15 jaar 11 transporten van konikpaarden naartoe gegaan. Met de grens van maximaal 24 uur reistijd is het niet meer mogelijk om vanuit Nederland konikpaarden te leveren.

Oplossing: transport van langer dan 24 uur weer mogelijk maken, met voldoende rusttijd voor de dieren onderweg. 

Het gescheiden vervoeren van hengsten en merries in 1 hok en een maximale groepsgrootte van 4 dieren

De groepen paarden zijn van te voren zorgvuldig geselecteerd. Meestal betreffen het bestaande haremgroepen en hengstengroepen die in een natuurgebied zelf hebben gekozen om in deze groep te leven. De dieren kennen elkaar. Voor het transport worden de paarden verzameld in vangkralen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande sociale structuur: hooguit één groep per hok. Grote groepen worden opgedeeld in subgroepen, waarbij rekening gehouden wordt met merries en hun veulens en onderlinge hiërarchie. Dieren die rivaliteit vertonen, zoals volwassen hengsten of dominante merries, komen niet in hetzelfde hok. Deze selectie wordt door de beheerder van de kudde gemaakt, degene die de dieren het beste kent4. Meestal zijn de groepen maximaal 8 dieren groot, mede afhankelijk van de indeling van de vrachtwagen en de leeftijd en formaat van de dieren. 

In de praktijk kunnen hengsten en merries dus best samen vervoerd worden in groepen groter dan 4 dieren, rekening houdend met het bovengenoemde. Het forceren van groepen van 4 dieren en scheiden van geslachten leidt in dit geval tot onnodige stress: je ontkomt er dan niet aan om dieren van verschillende groepen samen te voegen en dieren die bij elkaar horen te scheiden. Wij pleiten voor een praktische flexibele oplossing gebaseerd op de kennis van de beheerder.




Overige bespreekpunten:

1 wat zijn criteria voor een natuurgebied? M.a.w. kan iedereen de status voor natuurgebied aanvragen?

2 Is hier ruimte voor een aparte categorie, namelijk vervoer voor rewilding of restocking?

3 Wat is hier eigenlijk de achterliggende gedachte achter?

4 Hoe leg je dit vast in een richtlijn?

Ter overdenking: vallen dit soort transporten niet eerder onder de regelgeving van wilde dieren? De manier waarop dit soort dieren gehouden worden heeft veel meer raakvlak met wild dan met landbouwhuisdieren. Op dit moment is de situatie zo dat tijdens transport de dieren feitelijk de status “wild” krijgen, terwijl ze voor en na transport weer gehouden dieren zijn.  Wij pleiten voor een eenduidige status.




Bijlage 1: overzicht transporten konikpaarden door ARK en FREE

		datum

		bestemming

		aantal



		1999

		Letland

		18



		2002

		Letland

		22



		2003

		Engeland

		6



		2004

		Engeland

		7



		2004

		Duitsland

		3



		2004

		Frankrijk

		13



		2006

		Duitsland

		13



		2006

		Duitsland

		4



		2006

		Letland

		26



		2006

		Letland

		26



		2007

		België

		4



		2007

		Duitsland

		3



		2007

		Letland

		26



		2007

		Letland

		27



		2008

		Noord Ierland

		13



		2009

		Letland

		25



		2011

		Letland

		21



		2011

		Estland

		47



		2011

		Bulgarije

		12



		2011

		Frankrijk

		16



		2012

		Letland

		39



		2012

		Spanje

		26



		2013

		Bulgarije

		30



		2013

		Frankrijk

		14



		

		

		



		

		totaal

		441



		







































Bijlage 2



		

		









Bijlage 3: voorbeeld van een vangactie van een grote kudde konikpaarden, waarbij sociale eenheden groep voor groep de vangkraal in worden gedreven.
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OVP en export Koninkpaarden



Voor de 180 over te plaatsen Koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen (OVP) zijn Spanje, Oost-Europa, Rusland, Bulgarije en Azerbeidzjan als mogelijke bestemmingen genoemd. 	Comment by Donker, dr. ir. R.A. (Richard): In het WUR verhaal en de presentatie worden alleen als mogelijke landen voor de Konikpaarden genoemd: (Nederland), Bulgarije, Spanje, Rusland; NIET: Azerbeidzjan, Oost-Europa (Polen). Die werden alleen genoemd als mogelijkheid voor edelhert en/of Heckrund 

Koninkpaarden in de OVP vallen volgens de Europese Transportverordening onder “niet-afgerichte paarden”

De Transportverordening kent verschillende eisen voor transporten korter dan 8 uur; en voor lange transporten boven de 8 uur.

Niet afgerichte paarden mogen conform de verordening geen transporten boven de 8 uur ondergaan. 

In het verleden hebben al vaker exporten plaatsgevonden van niet afgerichte paarden uit natuurgebieden in Nederland. Ook transporten langer dan 8 uur. Maar niet verder dan 24 uur.

Dit is in overleg met het ministerie van LNV gebeurd, en de NVWA heeft exportcertificaten afgegeven, onder voorwaarde van een protocol wat gehanteerd wordt om het welzijn van de dieren te borgen. 	Comment by Donker, dr. ir. R.A. (Richard): Weten we dat wel zeker? Vooralsnog heb ik niemand bij de NVWA gevonden die me dit kan bevestigen en/of weet hoe die reisplannen / protocol boven water te halen.

Er zijn geen uitkomsten bekend over de eerder uitgevoerde transporten (problemen, welzijnsissues)

Naast de Europese welzijnsregels, vergen ook de eisen die gesteld worden aan de dieren voor wat betreft het kunnen verlenen van de benodigde gezondheidscertificaten bijzondere aandacht. De eisen die aan de dieren gesteld worden kunnen per land (buiten de EU) van bestemming verschillen. Dit vergt afspraken die primair tussen de huidige eigenaar en het land van bestemming gemaakt moeten worden.  

De eerste inschatting is dat dit te overkomen is. 	Comment by Mesman, ir. S. (Sanna): Dit had Marieke gezegd, toch Richard? 	Comment by Donker, dr. ir. R.A. (Richard): Klopt, dat was de inschatting van Marieke. Overweging is dat indien de dieren veterinair goedgekeurd kunnen worden conform EU-normen andere ‘aanvullende eisen’ een zaak tussen afnemer en huidige eigenaar (SBB / Provincie)  is.

Vanwege de genoemde juridische aandachtspunten moeten de landen van doorvoer op de hoogte worden gebracht van het voorgenomen transport, en hier mee instemmen. Eventuele controles of handhaving onderweg kunnen anders tot problemen leiden. 

De Chief Veterinary Officer van Nederland kan dit afstemmen met haar collega CVO’s van de betreffende landen. Ook kan zij de Europese Commissie informeel op de hoogte brengen. De inzet van de minister kan ook gewenst zijn.     



Afstanden:

Met bestemmingen die tot 24 uur transporttijd per veewagen af te leggen zijn, is al ervaring opgedaan en zou, indien we ervan overtuigd kunnen worden dat dit goed is verlopen, de eerder gevolgde procedure kunnen volstaan. 

Echter vergen alle momenteel beoogde bestemmingen transporten van langer dan 24 uur. Met name Azerbeidzjan en Bulgarije en Rusland zijn bestemmingen die dermate ver weg zijn dat het zeer de vraag is of deze transporten met voldoende waarborgen ten aanzien van dierenwelzijn kunnen plaatsvinden. 

Transporten van niet afgerichte paarden per vliegtuig wordt als zeer onwaarschijnlijk ingeschat. (Dit is nog niet nagevraagd) 



Afstemming: 

Voor de praktische uitwerking is samenwerking nodig tussen het kerndepartement van LNV, de NVWA, en de huidige beheerder/eigenaar van de paarden. 

Op korte termijn vindt op hoog ambtelijk niveau spoed overleg hierover plaats. (dinsdag 16 oktober)

Hierbij wordt meegenomen dat de kans zeer gering is dat de 180 Koninkpaarden naar bestemmingen gebracht kunnen worden die minder dan 8 uur transporttijd vergen. En dat het alternatief wellicht afschot is. 






Voor telefonisch overleg Fred de Klerk en Christianne Bruschke 12 oktober: 



· Zowel politiek als publicitair zijn de transporten beladen:

· Enerzijds wil men voorkomen dat de paarden gedood worden;

· Anderzijds is transport over lange afstand van deze dieren risicovol, en moet er rekening mee gehouden worden dat deze door NGO’s op de voet gevolgd zullen worden

· Instemmen met de transporten betekent dat we als overheid instemmen met en medewerking verlenen aan iets dat niet toegestaan is in de Transportverordening, of op z’n minst daar op zeer gespannen voet mee staat. 

· Binnen de NVWA is (nog) geen informatie achterhaald hoe en door wie voor de eerdere transporten de reisplannen goedgekeurd zijn.

· Ook zijn geen rapportages / evaluaties van de eerdere transporten bekend.

· Hoe verkrijgen we meer informatie over vorige transporten? De partijen die dit hebben uitgevoerd zijn nu ook in de running voor nieuwe opdrachten, dus hoe betrouwbaar zal deze informatie zijn? 

· Gaan we voor deze situatie de maximaal 8 uur eis uit de transportverordening negeren en hoe moet dit worden vastgelegd? (advies juristen nodig, ontheffing is niet mogelijk)

· Komt er dan wel een maximum eis van bijvoorbeeld 24 uur? 

· Wat zijn de eisen die we aan de transporten stellen? 

 

 

 Praktisch:

· Het geplande overleg met N&B, SBB, Provincie is dinsdagmiddag 16 oktober 14.00 – 16.30. Christianne is verhinderd. Kan Fred daar wel bij zijn? Zo niet: wie kan Fred vervangen namens NVWA ?
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Konikpaarden in de Oostvaardersplassen (OVP) 
 
Juridisch kader 
• Konikpaarden in de OVP zijn in het wild levende dieren, die niet vallen onder de status 

beschermde inheemse diersoort.  
• De dieren leven in een omheind gebied groter dan 5000 hectare. In de uitspraak in hoger 

beroep april 2017 zijn de dieren in de OVP door de rechter gekwalificeerd als tussencategorie 
‘gehouden wilde dieren’.  

 
Cijfers 
• Eind oktober 2017 zijn er circa 5230 grote grazers geteld, waarvan 230 Heckrunderen, 1040-

1060 konikpaarden en 3910-3990 edelherten (Staatsbosbeheer 2018). 
• De stand per 1 april 2018: circa 2260 grote grazers, waarvan 160 Heckrunderen, 630 

konikpaarden en 1470 edelherten. 
 
Rapport Van Geel 
• Reset grote grazers. Aantal grote grazers in 2018 terugbrengen tot 1100.Voor de komende 

jaren een begrazingsdruk hanteren van 1,4 dier per hectare (plafond) voor de winterstand. 
• Dat betekent dat er op 1080 hectare ruimte is voor 1500 dieren. 
• In 2018 moet het aantal paarden met circa 180 plus netto aanwas (geboorte minus natuurlijke 

sterfte) worden verminderd tot ca. 450 per 1 januari 2019. (ca. 980 edelherten in 2018 tot 
490 per januari 2019). Heckrunderen blijven ongemoeid. 

 
Uitplaatsen konikpaarden 
Herplaatsingsmogelijkheden 
In opdracht van de provincie Flevoland is een quickscan gedaan naar herplaatsingsmogelijkheden  
voor de grote grazers door Wageningen Environmental Research - binnen en buiten Nederland. In 
het Harderbos in Flevoland (eigendom van Natuurmonumenten) is plaats voor 12-14 ‘gehouden’ 
paarden. Voorts is in Oost-Europa, Rusland, Bulgarije en Azerbeidzjan belangstelling voor 
Konikpaarden, vaak als aanvulling op kuddes van lokale oude paardenrassen die genetische 
defecten vertonen. 
Vanuit Spanje zijn twee gebieden van 400 hectaren aangemeld. WER hanteert een set van 
ecologische criteria met als uitgangspunt dat ze in het wild worden uitgezet en deel gaan uitmaken 
van een levensvatbare populatie of er zelf een gaan vormen. 
 
Advies Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) 
De provincie heeft de RDA om advies gevraagd. Herplaatsing is door de RDA bezien in het licht van 
de gebieden die door Wageningen Environmental Research zijn genoemd.  
Afgezien van het Harderbos, waar een kleine groep konikpaarden naar toe zou kunnen, liggen de 
in aanmerking komende gebieden 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. 
De RDA heeft in zijn afwegingen geen andere aspecten uit zijn afwegingskader (Wegen van welzijn 
van dieren in de natuur) dan dierenwelzijn betrokken.  
 
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 vervoer 
over de weg van konikpaarden. . De Raad hanteert als aanvullende bron de richtlijnen van CITES 
(bijvoorbeeld Guidelines for the non air transport of animals, www.cites.org ) voor ander transport 
dan luchtverkeer.  
Vangen en transport zijn echter niet eenvoudig. De RDA heeft in zijn afweging in het bijzonder 
aandacht geschonken aan: 

• Het vangen van deze dieren, de deskundigheid waarmee dit gaat plaatsvinden en het 
vervoer en herplaatsen in familiegroepen. 

• De duur van de reis, de deskundigheid van de transporteur en de kans op vertraging 
tijdens de reis. 

• De vanuit gezondheid en welzijn gewenste pauzes, de beschikbare ruimte voor 
dieren, de beschikbaarheid van water en voedsel. 

• Het optreden van calamiteiten tijdens de reis en de te treffen voorzieningen om 
dan te kunnen interveniëren. 
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• 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 voor de konikpaarden onder een aantal condities. Deze aanpak 
verdient om die reden de voorkeur boven afschot. 
 
Aandachtspunt is dat de Europese transportverordening 1/2005 stelt dat niet afgerichte paarden 
geen lang transport mogen ondergaan. Lang transport is een transport van langer dan 8 uur. De 
exporten die in het verleden zijn uitgevoerd, zijn volgens afgestemd protocol en reisschema 
akkoord bevonden door de NVWA. Dit is in afstemming met het ministerie van LNV gebeurd.  
 
Staatsbosbeheer is als eigenaar/beheerder van het Oostvaardersplassengebied verantwoordelijk 
voor de uitvoering hiervan. 
 
Anticonceptie 
De provincie heeft advies gevraagd aan  

  over de mogelijkheden van anticonceptie bij voorkeur nog in 
2018 te realiseren. Zijn reactie is dat de schaal en het tijdschema van de gewenste vermindering 
(meer dan 180 paarden en 980 edelherten) voor eind 2018 betekent dat dit niet bereikt kan 
worden door middel van enige vorm van geboortebeperking/anticonceptie.  
Voor de langere termijn is de inschatting dat het terugbrengen van de paardenpopulatie tot 450 
ministens 5 jaar in beslag zou nemen. Hij is bereid mee te werken aan onderzoek naar de 
mogelijkheden en consequenties van en de randvoorwaarden voor anticonceptie om de groei van 
de grote grazers te beheren na de reset. 
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OVP en export Koninkpaarden 
 
• Voor de 180 over te plaatsen Koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen (OVP) zijn 

Spanje, Rusland, Bulgarije als mogelijke bestemmingen genoemd.  
• Koninkpaarden in de OVP vallen volgens de Europese Transportverordening onder 

“niet-afgerichte paarden” 
• De Transportverordening kent verschillende eisen voor transporten korter dan 8 uur; 

en voor lange transporten boven de 8 uur. 
• Niet afgerichte paarden mogen conform de verordening geen transporten boven de 8 

uur ondergaan.  
• In het verleden hebben al vaker exporten plaatsgevonden van niet afgerichte 

paarden uit natuurgebieden in Nederland. Ook transporten langer dan 8 uur. Maar 
niet verder dan 24 uur. 

• Dit is in overleg met het ministerie van LNV gebeurd, en de NVWA heeft 
exportcertificaten afgegeven, onder voorwaarde van een protocol wat gehanteerd 
wordt om het welzijn van de dieren te borgen.  

• Er zijn geen uitkomsten bekend over de eerder uitgevoerde transporten (problemen, 
welzijnsissues) 

• Naast de Europese welzijnsregels, vergen ook de eisen die gesteld worden aan de 
dieren voor wat betreft het kunnen verlenen van de benodigde 
gezondheidscertificaten bijzondere aandacht. De eisen die aan de dieren gesteld 
worden kunnen per land (buiten de EU) van bestemming verschillen. Dit vergt 
afspraken die primair tussen de huidige eigenaar en het land van bestemming 
gemaakt moeten worden.   

• De eerste inschatting is dat dit te overkomen is.  
• Vanwege de genoemde juridische aandachtspunten moeten de landen van doorvoer 

op de hoogte worden gebracht van het voorgenomen transport, en hier mee 
instemmen. Eventuele controles of handhaving onderweg kunnen anders tot 
problemen leiden.  

• De Chief Veterinary Officer van Nederland kan dit afstemmen met haar collega CVO’s 
van de betreffende landen. Ook kan zij de Europese Commissie informeel op de 
hoogte brengen. De inzet van de minister kan ook gewenst zijn.      

 
Afstanden: 
• Met bestemmingen die tot 24 uur transporttijd per veewagen af te leggen zijn, is al 

ervaring opgedaan en zou, indien we ervan overtuigd kunnen worden dat dit goed is 
verlopen, de eerder gevolgde procedure kunnen volstaan.  

• Echter vergen alle momenteel beoogde bestemmingen transporten van langer dan 24 
uur. Met name Bulgarije en Rusland zijn bestemmingen die dermate ver weg zijn dat 
het zeer de vraag is of deze transporten met voldoende waarborgen ten aanzien van 
dierenwelzijn kunnen plaatsvinden.  

• Transporten van niet afgerichte paarden per vliegtuig wordt als zeer onwaarschijnlijk 
ingeschat. (Dit is nog niet nagevraagd)  

 
Afstemming:  
• Voor de praktische uitwerking is samenwerking nodig tussen het kerndepartement 

van LNV, de NVWA, en de huidige beheerder/eigenaar van de paarden.  
• Op korte termijn vindt op hoog ambtelijk niveau spoed overleg hierover plaats. 

(dinsdag 16 oktober) 
• Hierbij wordt meegenomen dat de kans zeer gering is dat de 180 Koninkpaarden 

naar bestemmingen gebracht kunnen worden die minder dan 8 uur transporttijd 
vergen. En dat het alternatief wellicht afschot is.  
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Voor telefonisch overleg  en  12 oktober:  
 

- Zowel politiek als publicitair zijn de transporten beladen: 
o Enerzijds wil men voorkomen dat de paarden gedood worden; 
o Anderzijds is transport over lange afstand van deze dieren risicovol, en 

moet er rekening mee gehouden worden dat deze door NGO’s op de voet 
gevolgd zullen worden 

o Instemmen met de transporten betekent dat we als overheid instemmen 
met en medewerking verlenen aan iets dat niet toegestaan is in de 
Transportverordening, of op z’n minst daar op zeer gespannen voet mee 
staat.  

- Binnen de NVWA is (nog) geen informatie achterhaald hoe en door wie voor de 
eerdere transporten de reisplannen goedgekeurd zijn. 

- Ook zijn geen rapportages / evaluaties van de eerdere transporten bekend. 
- Hoe verkrijgen we meer informatie over vorige transporten? De partijen die dit 

hebben uitgevoerd zijn nu ook in de running voor nieuwe opdrachten, dus hoe 
betrouwbaar zal deze informatie zijn?  

- Gaan we voor deze situatie de maximaal 8 uur eis uit de transportverordening 
negeren en hoe moet dit worden vastgelegd? (advies juristen nodig, ontheffing is 
niet mogelijk) 

- Komt er dan wel een maximum eis van bijvoorbeeld 24 uur?  
- Wat zijn de eisen die we aan de transporten stellen?  

  
  
 Praktisch: 

- Het geplande overleg met N&B, SBB, Provincie is dinsdagmiddag 16 oktober 
14.00 – 16.30.  is verhinderd. Kan  daar wel bij zijn? Zo niet: wie 
kan vervangen namens NVWA ? 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Datum: vrijdag 12 oktober 2018 13:46:17

Hallo ,
Bij deze nog wat input vanuit handhaven:

- Zoals  ook al aangaf: niemand kent tot nu toe transporten > 8 uur die door de
NVWA goed zouden zijn bevonden. Lijkt ons inderdaad cruciaal dat te achterhalen
voordat we de conclusie kunnen trekken dat het destijds, onder protocol, goed verlopen
is.

- De RDA zegt enerzijds dat de bevoegde autoriteit de regelgeving moet controleren maar is
anderzijds van mening dat het herplaatsen mogelijk is…. dit strookt mi niet met elkaar:
transporten > 8 uur zijn immers verboden.

- Qua I&R: paarden uit natuurgebieden moeten bij het verlaten van de natuurgebieden
worden voorzien van een chip en een paspoort. Een chip kan je direct aanbrengen; het
paspoort duurt minimaal een aantal dagen, zo niet langer. De paarden kunnen dus niet
direct vanuit het gebied op transport tenzij we ook bereid zijn de I&R-regels voor
identificatie en registratie van paarden ‘aan te passen’ of hier hoe dan ook een
oplossing voor te vinden. En welke dan?

- Het stuk van de organisatie die aanbiedt het te organiseren spreekt over transporten die
mogen tot 24 uur, maar ik begrijp met anderen dat de grens voor deze wilde dieren
toch echt bij 8 uur ligt en daar ligt nu net de moeilijkheid

- Transporten naar verdere landen dan Polen, moeten we inderdaad echt niet willen
- De organisatie die aanbiedt dit te af te handelen suggereert dit wel te kunnen klaren,

hebben we andere objectieve bronnen die ons wat meer info geven over hoe dit bedrijf
in werkelijkheid acteert, klinkt nu wel een beetje als een verkooppraatje af en toe

- Iha: weten we echt zeker dat die paarden daar toch niet via een omweg in het slachthuis
belanden?

Gr

Van:  
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 9:59
Aan: 
Onderwerp: FW: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Hoi  en ,
Dit is de info die ik tot op heden heb ontvangen over de Koninkpaarden.
Maandochtend heb ik om 10.00 uur een afspraak met  hierover.
Indien jullie aanvullende info hebben, verneem ik die graag.
Met vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 15:13
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telkefoisch overleg vrijdag 12-10
Beste  en ,
Ter info voor jullie (telefoon-)gesprek morgen over de Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen
bijgaand Memo met enkele knelpunten/bespreekpunten; en als achtergrond de factsheet voor
overleg met de minister van 2 weken geleden, en een rapportje uit 2014 van ARK en Free
nature over eerdere transporten die zij gedaan hebben.
Memo is opgesteld door  met mij, waarbij ik  (JZ) geraadpleegd
heb.
Vrijdagochtend ben ik zo nodig telefonisch bereikbaar voor eventuele nadere vragen; en ik heb
maandagochtend sowieso een afspraak met  staan.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
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Verzonden: maandag 8 oktober 2018 11:49
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Hoi  en ,
Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch af te
stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen. Dit is als het goed
is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd.
Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van koninkpaarden
naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur is namelijk niet toegestaan
voor niet-afgerichte paarden volgens de transportverordening en er zitten ook andere juridische
en welzijns-technische haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de
plannen voor de reset van de OVP.

 en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info hebben. We nemen
uiteraard ook de input van de juristen mee.
Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook directie Natuur en
Staatsbosbeheer en de provincie.
Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle betrokkenen een
overleg te regelen.
Hartelijke groeten,
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Aanvullende notitie over transport van Konikpaarden (‘niet afgerichte paarden’). 
 

 17-10-2018 
 
 
 
De correspondentie van  uit 2014 
Waarin zij stelt “De transporten van de Konik paarden en de gestelde voorwaarden waren 
afgestemd met , al geruime tijd geleden.  “  
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 16 juli 2014 17:51 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Transporten konik paarden 
 
Hoi allen, 
 
De transporten van de Konik paarden en de gestelde voorwaarden waren afgestemd met  

, al geruime tijd geleden.  zat toen in Brussel. 
Het verbod op lang transport is bepaald voor als landbouwhuisdier gehouden, niet afgerichte 
paarden en Konikpaarden worden niet beschouwd als "als landbouwhuisdier gehouden paard". De 
afspraken zoals gemaakt met  zijn overigens verwerkt in de paardeninstructie. Daarbij is 
uitgegaan van Hst V van de bijlage Tvo onder 2.3. Mbt de lengte van de reis moeten er 
schriftelijke instructies zijn maar is geen 24 uurs eis. De dierenarts beoordeelt of de instructies in 
samenhang met de lengte van de reis en de betreffende diersoort het welzijn schaadt en of de 24 
uur overschreden mag worden. Punt 2.3 geeft geen max tijd aan. Gezien de stress bij wilde 
evenhoevigen was het in ieder geval niet de bedoeling om de 24 uur langdurig te overschrijden. 
 
Mbt de natuurterreinen was PVE degene die dit voorheen bepaalde meen ik. Nu is  

 nog steeds degene die hiervoor aan de lat staat (via RVO). Als ik het wel heb zijn de 
regels/criteria voor de aanwijzing van een natuurterrein nog onverkort van kracht, maar ik kan het 
zo snel niet vinden.  weet hier dus alles van af en ik denk ook . 
Alle aangewezen natuurterreinen zijn vermeld in de Regeling I&R. 
 
Groetjes, 

 
 
 
 
Zoals die afspraak verwerkt is : 
Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere 
lidstaten, EER landen en Zwitserland code PRDIU-001 versie 09 04-01-2018  
 
Die momenteel online staat als geldige NVWA instructie 
(https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/eisen-eu-landen/prdiu-001-
paarden ) 
 
Relevante teksten uit de instructie: 
 
[…] 
5.3.6 Noot met betrekking tot wilde paardachtigen (eenhoevigen) 
Alle paardachtigen, zowel wild als gedomesticeerd, moeten voldoen aan de I&R-Verordening. De 
gedomesticeerde eenhoevigen zijn de als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, dit zijn alle 
paarden, pony’s, ezels en hun kruisingsproducten (dit betreffen zowel werkdieren als 
gezelschapsdieren). 
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De wilde eenhoevigen zijn de in het wild levende paardachtigen zoals zebra’s, przewalskipaarden 
etc. 
Wilde eenhoevigen die in een aangewezen natuurgebied leven kunnen tot moment van 
verwijdering uit het gebied of tot zij gedomesticeerd worden ontheffing krijgen van de 
identificatieverplichting. 
Bij export moeten alle wilde eenhoevigen dus wel voorzien zijn van paspoort en, indien 
geïdentificeerd na 1 juli 2009, van een chip (voor die tijd was een schets afdoende). Het paspoort 
zal een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtigen zijn (geen stamboek of FEI voor deze 
dieren). In het paspoort hoeft echter niet aangetekend te worden dat de dieren niet meer bestemd 
zijn voor humane consumptie! Op pagina 1 van het paspoort moet dan wel expliciet 
“natuurterrein” vermeld zijn. Het exportcertificaat zal een gezondheidscertificaat volgens bijlage III 
van Richtlijn 2009/156/EG (het Traces-document) betreffen. 
NB: Indien op pagina 1 van het paspoort bij eenhoevigen die van een natuurterrein afkomstig zijn 
niet expliciet “natuurterrein” vermeld staat, dan vallen deze dieren onder de eisen die in de 
transportverordening vermeld staan voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen. 
Voor het transport van wilde eenhoevigen (komende uit een dierentuin of met vermelding 
“natuurterrein” in hun paspoort) zal men in de regel met commercieel vervoer te maken hebben 
(uitzondering door Brussel bepaald: circussen). 
Dit betekent concreet: 
 vergunning vervoerder (type 1 of 2 , afhankelijk van de duur van het transport) bij transport > 
65 km; 
 bij lang transport een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel voor de betreffende 
diersoort; echter géén extra eisen aan het vervoermiddel m.b.t. een navigatiesysteem, 
temperatuursensoren met -registratie en alarm, een ventilatiesysteem, of een 
watervoorzieningsysteem; dit zijn namelijk uitsluitend vereisten voor als landbouwhuisdier 
gehouden eenhoevigen; 
 getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport, is niet 
verplicht. Dit is namelijk uitsluitend een vereiste voor als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevigen. Wel moet aangetoond kunnen worden dat de chauffeur of verzorger voldoende 
opleiding heeft gehad om met de dieren om te gaan; 
 géén journaal, dit is namelijk uitsluitend vereist voor als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevigen (met daarbij zijn uitzonderingen voor geregistreerde eenhoevigen); 
 er moeten schriftelijke instructies zijn omtrent voeren en drenken en rekening houdend met 
eventuele vereiste speciale verzorging in samenhang met de lengte van het transport (zie ook een 
routenetuitdraai betreffende de lengte van het transport en eventuele bootreserveringen); als 
voeren en drenken niet goed mogelijk is de maximale reistijd 8 uur ! 
 er moeten documenten aanwezig zijn met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of 
gevaarlijke dieren gaat. 
 Maximale reistijd van 24 uur. Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de dieren 
veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur ! 
 niet afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan 4 dieren vervoerd worden. 
 hengsten die samen opgegroeid zijn mogen bij elkaar. 
 Er mag nooit meer dan 1 laag geladen worden 
 
[…]  
 
 
Op basis van deze instructie zijn de afgelopen jaren meermaals door de NVWA Certificaten 
verstrekt voor transporten van dergelijke paarden afkomstig uit aangewezen natuurgebieden 
(meestal Konikpaarden, de Millingerwaard is een veel voorkomende locatie van herkomst). 
Deze zijn in TRACES terug te vinden. 
Veelal is de aanvragen / ‘verzender’ de organisatie ‘Free nature’ waar het eerdere rapportje ook 
van afkomstig is, en die momenteel ook als partij bij de geplande uitvoering van de uitplaatsing uit 
de Oostvaardersplassen betrokken is. 
Vanwege het bijzondere karakter van de bovengenoemde afspraken, die in de instructie verwerkt 
zijn: 

- Zijn er geen routeschema’s vastgelegd/goedgekeurd; 
- daarbij geen verplichtingen voor stops bij controleposten, afladen, rustpauzes; 



- geen journaals en/of GPS data; 
- Zijn er geplande routes van minder, maar ook van méér dan 24 uur reistijd. 
-   

Een lijst van recente voorbeelden van verleende Certificaten uit TRACES met verre bestemmingen 
(voorbeelden, er zijn er mogelijk meer !) 
 
Herkomst Bestemming Jaar Aantal Geschatte duur 

vervoer 
Millingerwaard Bulgarije 2011 12 33 uur 
Millingerwaard Spanje 2012 23 20 uur 
Millingerwaard Letland 2012 12 21.14 uur 
Millingerwaard Letland 2012 27 21.14 uur 
Millingerwaard Bulgarije 2013 30 26.3 uur 
Noordwaard Spanje 2016 15 17.64 uur 
Diezemonding Verenigd Koninkrijk 2018 4 17 uur 
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: OVP en Konikpaarden
Datum: maandag 29 oktober 2018 08:42:46

Dag ,
 
Zie hieronder de bevindingen van mijn collega . Mocht je nog nadere vragen of
opmerkingen hebben hoor ik het graag.
 
Groet 
 
Van: @minez.nl] 
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 9:40
Aan: 
Onderwerp: RE: OVP en Konikpaarden
 
Hoi ,
 
Er is inderdaad één uitspraak van het HvJ EU over het begrip ‘economische bedrijvigheid’ in de
verordening. Het Hof zegt hier: “Als doorslaggevende factor om een activiteit als een
economische bedrijvigheid te kunnen beschouwen, geldt dat zij niet om niet wordt verricht”.
Ook noemt het Hof dat een winstoogmerk niet noodzakelijk is om een activiteit als economische
activiteit te kwalificeren. (Vindplaats uitspraak: ECLI:EU:C:2015:793)
 
In de zaak bij het HvJ ging het om een vereniging die zwerfhonden vervoerde naar een andere
lidstaat om ze daar te herplaatsen bij personen die een bedrag betaalden om daarmee de door
de vereniging gemaakte kosten in beginsel te dekken. Het Hof merkte dit transport aan als
economische bedrijvigheid.
 
Ik weet niet hoe het precies is geregeld met het vervoer van de konikpaarden, maar ik neem
aan dat de vervoerder wordt betaald voor het vervoer. Als dit zo is, dan is er inderdaad sprake
van economische bedrijvigheid.
 
Groet,

 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 12:05
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: OVP en Konikpaarden
 
Hoi ,
 
Helder. Dank. Er is ook discussie over de vraag of er sprake is van een economische
bedrijvigheid in de zin van artikel 1, vijfde lid, van de verordening. Er bestaat jurisprudentie van
het HvJ EU over de reikwijdte van het begrip. Strekking ervan is volgens mij dat het voor
economische bedrijvigheid niet uitmaakt of er winst mee gemaakt wordt of niet. Ook non
profitvervoer is een economische bedrijvigheid.
 
Zou je kunnen nagaan welke argumenten er zijn om bij het vervoer van de konikpaarden
economische bedrijvigheid aan te nemen en welke argumenten daartegen pleiten? Alles
overziend welke interpretatie vind jij het best verdedigbaar?
 
Groet 
 
Van: @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 11:19
Aan: 
Onderwerp: RE: OVP en Konikpaarden
 
Hoi ,
 
Het gevoerde beleid is wat mij betreft juridisch houdbaar. Ik begrijp dat de huidige discussie
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zich toespitst op de interpretatie van het zinnetje “Niet afgerichte paarden mogen geen lange
transporten ondergaan”. In mijn ogen moet deze bepaling worden geïnterpreteerd als een soort
‘lex specialis’ van de bepaling erboven (“Lange transporten van als landbouwhuisdier…”). De
bepaling over niet-afgerichte paarden gaat daarmee alsnog over als landbouwhuisdier gehouden
eenhoevigen. Dit betekent dat deze niet van toepassing is op konikpaarden.
 
Indien de Europese wetgever de bepaling over niet-afgerichte paarden als zelfstandige bepaling
had bedoeld, los van de categorie als landbouwhuisdier gehouden dieren, dan had deze
bepaling zijn eigen nummer gekregen zoals de andere bepalingen in hoofdstuk VI. Een andere,
iets minder sterke aanwijzing, is dat de bepaling valt onder het hoofdstuk ‘Aanvullende
bepalingen voor lange transporten van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen,
schapen, geiten en varkens’.
 
Vervolgens was je vraag welke openingen er zijn om toekomstige transporten niet of onder
strengere voorwaarden toe te staan. Dit lijkt me vrij lastig. Wellicht kan aansluiting worden
gevonden bij de algemene voorschriften omtrent de geschiktheid van dieren (artikel 3,
onderdeel b en bijlage I, hoofdstuk I, onderdeel 1). Wellicht kun je beargumenteren dat
konikpaarden niet geschikt zijn om zo lang te transporteren en op basis hiervan het vervoer
verbieden. Daarnaast zou je wellicht op basis van hoofdstuk I, onderdeel 1, aanvullende
voorschriften kunnen stellen zodat de vervoersomstandigheden van dien aard zijn dat de dieren
geen letsel of onnodig lijden kan worden berokkend.
 
Kun je je hier een beetje in vinden?
 
Groet,

 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 10:08
Aan: @minez.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: OVP en Konikpaarden
 
Dag ,
 
Hierbij de mails die gaan over het voorgenomen vervoer van Konikpaarden vanuit de OVP naar
natuurgebieden in andere landen.
Onlangs bleek dat de NVWA in het verleden (in ieder geval tot 2013) dergelijke transporten
heeft toegestaan op grond van een bepaalde interpretatie van de Transportverordening.
Zoals je zult begrijpen staat er veel politieke druk op de vraag of dit vervoer mag en zo ja,
onder welke voorwaarden. Zowel van de zijde van voorstanders als tegenstanders.
 
Zou je willen toetsen of de interpretatie van het beleid juridisch houdbaar is? Zo ja, waarom. Zo
niet, waarom niet.
Zou je tevens willen kijken welke openingen het beleid biedt om toekomstige transporten niet of
onder strengere voorwaarden toe te staan? In hoeverre is sprake van vergelijke of niet-
vergelijkbare gevallen?
 
Ik ben benieuwd wat je uitkomsten zijn.
 
Groet 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10
Datum: maandag 5 november 2018 14:12:53

Collega’s,
Er komt volgens mij nog een verslag van de bijeenkomst van aflopen donderdag, maar hierbij
alvast de belangrijkste punten:
Aanwezig: JZ SBB, JZ Provincie, WJZ LNV, JZ NVWA, NVWA, projectleider provincie, SBB

- Het verplaatsen van paarden is in voorbereiding; het is de bedoeling einde van deze
maand ca. 56 paarden naar Spanje te vervoeren vanuit Oostvaardersveld. Half feb.-half
mrt 2019 staat de afvoer van ca. 180 paarden vanuit Oostvaardersplassen gepland.
Bestemming(en) nog niet bekend; Free Nature voert nog een check uit op de mogelijke
bestemmingen.

- Vanuit het aangepaste beleid, is de aanleg van beschutting en rasters in voorbereiding.
- Tevens start een onderzoek naar anticonceptie bij de paarden.
- Er loopt nog een discussie over de status van de paarden (in het licht van de Wet Dieren

??)
- Certificeringseisen van landen van bestemming (en doorvoer) in acht nemen, indien van

toepassing.
- Binnenkort (20/11) vindt er een overleg plaats met de CVO,  en  (o.a.). Ter

voorbereiding op dit overleg zouden de knelpunten mbt Transport (1/2005) en I&R
(262/2005) in beeld gebracht kunnen/moeten worden.

- SBB beschouwt de paarden in Oostvaardersveld als ‘gehouden’ paarden. (Note: indien
‘gehouden’ betekent ‘als landbouwhuisdier gehouden’ dan zou dat n het licht van de
Transportverordening betekenen dat het transport van deze paarden alsnog moet
voldoen aan de eisen uit 1/2005. Dit wijkt echter af van het gevoerde beleid én bepaalt
daarnaast dat de paarden, zijnde niet afgericht, niet langer dan 8 uur mogen worden
getransporteerd. Voor de hand ligt de huidige lijn te volgen, maar met SBB wel te
komen tot een set van instructies die het welzijn van de dieren waarborgt. Daarnaast
zal de CVO of de Minister bereid moeten zijn om mbt de maximale transporttijd ‘ruimte’
te zoeken).

- Er is een omvangrijk WOB verzoek ingediend bij SBB. Er wordt een overzicht uitgedeeld
van lopende juridische procedures.

- Free Nature regelt dat de identificatie van de af te voeren paarden tijdig plaatsvindt.
Aangezien dit in het proces rondom afvoer cruciaal is, aangedrongen op het vastleggen
en checken van de afspraken die hieromtrent met o.a. een stamboek zijn gemaakt.

- Vanuit de provincie is de vraag gesteld hoe de af te schieten edelherten in de consumptie
mogen komen. Aangezien Flevoland niet deelneemt aan FRS (Fauna Registratie
Systeem) kan kennelijk niet over de vereiste wildmerken worden beschikt? Vraag aan
NVWA om dit na te gaan. -> wie doet dit?

- De frequentie van het overleg wordt opgevoerd om, in voorbereiding op de feitelijke afvoer
van de eerste groep, alles voldoende afgestemd te hebben.

Groeten,

Van:  
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 17:42
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10
Als aangekondigd: In bijlage de reactie van JZ / WJZ op mijn vragen
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 17:23
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10
Beste ,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek zojuist, en mede ter voorbereiding van het overleg
morgen.
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Ter info neem ik even  en  mee. Beschikken we in elk geval allemaal
over dezelfde info.
Zie de mailwisseling hieronder en de bijlage.
Volgt nog mailtje van JZ/WJZ met reacties van 
achteraan
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 17:32
Aan: 
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10
Beste ,
Zie mijn commentaren onder tussen jouw tekst.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088 M: 06

Van:  
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 8:41
Aan: 
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10
Dag ,
De Konikpaarden zijn volgens mij inderdaad geen als landbouwhuisdier gehouden
evenhoevigen.

 paarden zijn nóóit evenhoevigen (dat zijn runderen, schapen, kamelen, etc.),
maar onevenhoevigen, of éénhoevigen in de bewoordingen van de Verordening (net als ezels,
zebra’s, etc.)
Elders in de verordening staat echter dat niet-afgerichte paarden geen lange afstandstransport
mogen ondergaan.

 Klopt, in VI, onder 1.9. Maar in de interpretatie die eerder gevolgd is stelt men dus dat
omdat in de titels van hoofdstukken V en VI sprake is van “ …. ALS LANDBOUWHUISDIER
GEHOUDEN EENHOEVIGEN…” dat deze dus in het geheel géén betrekking hebben dit type
paarden. Er resteert alleen het regeltje onder V, 2.3

 en  zijn nu met vakantie maar ik zal vragen om  hierover volgende week
te bellen.
Naast de tekst van de Verordening is het juridisch/ politiek belangrijk om meer zicht te krijgen
op de eerdere transporten die door de NWA zijn toegestaan.
Het overzicht van Free nature eindigt in 2013. We moeten met zekerheid nagaan of daarna nog
nieuwe lange transporten zijn toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Kan dat in
TRACES worden achterhaald? Of via  of ?

Daar zat dus een overzichtje van bij in de oorspronkelijke mail van mij hieronder. Zie de
bijlage die ik nogmaals heb toegevoegd.
Wél TRACES certificaten en bestemmingen, géén journaal of ervaringen.
Ik heb alleen de lange afstanden bijgevoegd, mogelijk zijn er meer; van kortere afstanden zijn
er zéker meer.
Ook moeten we nagaan of en zo ja, hoe de eerdere beleidslijn dat lang transport van wilde
paarden uit natuurgebieden is toegestaan bekend is gemaakt. Is die beleidslijn later veranderd?
Zijn er redenen waarom de beleidslijn in dit geval transport niet toestaat?

 Voor zover mij duidelijk is geworden is dit dus op basis van de mails en enkele
gesprekken tussen Free Nature /  en  en  aangepast, naar
aanleiding van dat rapportje met de transporten van Free Nature/Ark en de ‘knelpunten’ die zij
daarin noemden. Mij niets bekend van formele vaststelling van beleidslijnen en/of
communicatie, wél dat het dus in de werkinstructies op de externe NVWA site staat.
Kortom, we moeten voorkomen dat de minister geconfronteerd wordt met feiten uit het
verleden die we niet kennen.

] Ja, dat was dus voor mij juist de reden om dit nu onder de aandacht van  en
 te brengen.

De juridische vraag of het vervoer is toegestaan is voor een belangrijk deel ingekaderd door het
beleid dat we in het verleden hebben gevoerd. Wijziging of afwijking van dat beleid kan
natuurlijk gemotiveerd maar dan moeten we wel een compleet beeld hebben van de
oorspronkelijke beleid.
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 Als juridisch waterdicht is dat ‘niet-afgerichte paarden’ uit ‘aangewezen natuurgebieden’
buiten alle bepalingen van hoofstukken V en VI vallen, en aangemerkt kunnen als ‘overige
dieren’ in H V, 2.3. En dan alleen maar “..moeten vervoerd worden overeenkomstig de
schriftelijke instructies omtrent voederen en drenken, en rekening houdend met de eventueel
vereiste speciale verzorging.” Nodig is , en
Daardoor worden dan zo’n beetje alle bepalingen van de verordening terzijde geschoven, en de
afspraken omvatten vervolgens:

- Lange afstand transport ( > 8 uur, en eventueel zelfs > 24 uur ‘ter beoordeling door de
dierenarts’ ) is toegestaan;

- Geen routeplan met controleposten nodig (wel verplichting tot drenken, voeren);
- Geen journaal nodig;
- Geen GPS registratie.

Dán kunnen we de gevoerde beleidslijn van de afgelopen jaren voortzetten.
Maar als dat níet zo is, hebben we de afgelopen jaren gehandeld is strijd met de Verordening,
en hebben we voor nu een probleem hoe hier in deze nu politiek en publicitair gevoelige zaak
mee om te gaan.
(Als het wél klopt op trouwens)
Groet 

]Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 17:01
Aan: 
Onderwerp: FW: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10

,
Wil jij nog eens met kritisch juridische bril naar deze zaak van de Konikpaarden kijken?
We worden nu geconfronteerd dat op basis van de afspraken die destijds gemaakt zijn, met als
uitgangspunt “Konikpaarden worden niet beschouwd als "als landbouwhuisdier gehouden paard’’
”NVWA - instructies gemaakt zijn, en op grond daarvan transporten over lange afstand, en met
terzijde schuiven van vele voorschriften van de Transportverordening goedgekeurd zijn.
Kan jij instemmen met deze interpretatie van  van de bijlage Tvo, onder 2.3 ?
Dan zouden we dus niet in strijd handelen met de Verordening, en hebben we ‘vrije hand’ met
het goedkeuren van deze transporten en ‘onze eigen voorwaarden mogen stellen’.
Stem eventueel af met  (WJZ), ik begrijp dat zij er wel oren naar heeft om het ‘buiten
de kaders van de Transportverordening” te willen zien / houden. Maar we moeten het wel
juridisch droog kunnen houden uiteraard.
De hele zaak ligt van alle kanten onder een vergrootglas.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088 2233133 M: 06 54232302

Van:  
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 15:13
Aan: 
CC:

Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telefonisch overleg vrijdag 12-10
Beste ,
Het geplande OVP-overleg (N&B, SBB, NVWA, DAD, CVO, CVI) afgelopen dinsdag is op het
laatste moment afgelast. Zal binnenkort opnieuw gepland worden (door N&B of SBB).
Naar aanleiding van de door  en mij aangeleverde notitie + bijlagen zijn er nog de nodige
vragen gesteld.
Bij verdere speurtochten hier binnen de NVWA ben ik op een paar opmerkelijke feiten gestuit.
Zoals eerder gesteld geeft de Verordening 2005/1 geen ruimte voor vervoer langer dan 8 uur
van ‘niet afgerichte paarden’.
Kennelijk zijn er een aantal jaren geleden gesprekken gevoerd met organisaties die transporten
van dergelijke paarden uit natuurgebieden organiseerden, om de beperkingen die zij daardoor
ondervonden ‘op te lossen’.
In bijgaande notitie staat een mail van  (destijds NVWA) die hierover
afspraken gemaakt had met  (toen en nu LNV / DAD). De mail uit 2014 rept van
‘afspraken die lang geleden gemaakt zijn’. De afspraken staat haaks op de Verordening.
Maar volgens de mail is de motivatie hiervoor dat “Het verbod op lang transport is bepaald voor
als landbouwhuisdier gehouden, niet afgerichte paarden en Konikpaarden worden niet
beschouwd als "als landbouwhuisdier gehouden paard".”
Daardoor worden dan zo’n beetje alle bepalingen van de verordening terzijde geschoven, en de
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afspraken omvatten vervolgens:
- Lange afstand transport ( > 8 uur, en eventueel zelfs > 24 uur ‘ter beoordeling door de

dierenarts’ ) is toegestaan;
- Geen routeplan met controleposten nodig (wel verplichting tot drenken, voeren);
- Geen journaal nodig;
- Geen GPS registratie.

Deze afspraken zijn verwerkt in een NVWA instructie, waar de afgelopen jaren ook meermaals
gebruik van gemaakt is, zowel voor korte maar ook voor transporten over lange afstanden (zie
bijlage).
En blijkbaar is er een ‘protocol’ met beschreven handelswijze, hoe door verzender en
vervoerder bij het transport gehandeld moet worden (zoals het gebruik van de ‘familiegroepen’,
maar ook voeder- en drenk instructie (?)). Dit protocol heb ik nog niet achterhaald; en evenmin
door wie dit protocol dan overeengekomen is.
Hiermee worden we nu dus geconfronteerd dat de NVWA de afgelopen jaren meermaals
transporten over lange afstanden (soms zeer lange afstanden) van Konikpaarden gecertificeerd
hebben. Dezelfde soort paarden, en bij dezelfde organisaties die nu betrokken zijn bij de
Oostvaardersplassen.
Wordt vervolgd.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088 M: 06 

Van:  
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 10:27
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telkefoisch overleg vrijdag 12-10
Beste  en 

 en ik hebben zojuist over deze problematiek gesproken.
Het is helder dat we deze dieren niet over de geplande afstanden kunnen vervoeren zonder de
transportverordening te overtreden. De transport verordening biedt geen mogelijkheid tot
ontheffing en daarnaast zijn de voorgestelde transport uren een veelvoud van wat mag volgens
de verordening. Ik ben geen expert op dit gebied maar ik begrijp dat de transportverordening
op andere punten ook overtreden zou worden.
Wat wij missen in de informatie die nu voorligt is een overzicht van mogelijke alternatieven bv
vervoer per vliegtuig, uitplaatsen in gebioeden dichterbij, afschot/euthanasie…en eventuele
andere opties. Aangegeven wordt dat de RDA een beperkte afweging heeft gemaakt nl alleen
het welzijn van dieren in de natuur maar er zijn nog meer zaken waarmee we rekening moeten
houden.
Voro de NVWA is het als toezichthouder moeilijk uit te leggen om zo sterk van de verordening af
te wijken, de verordening is er niet voor niets en als het fout gaat op wat voor manier dan ook
dan heeft de NVWA maar ook LNV een lastig uit te leggen verhaal.
Oftewel, wij hadden behoefte aan een verdere uitwerking van mogelijke alternatieven en
tegelijkertijd is dit natuurlijk iets wat niet tussen de CVI en de CVO afgekaart kan worden. Hier
zullen ook DG en Minister zelf hun visie op moeten geven.
Morgen zijn en ik niet beschikbaar ivm bestuurlijk overleg AVP maar we dachten, wellicht
kan dit gesprek gebruikt worden om voor en nadelen van alternatieven verder te onderzoeken.
Groet mede namens 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
PO Box 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands
Visiting Address : Bezuidenhoutseweg 73, The Hague
Telephone + 31 70 
Fax + 31 70 
Cellphone +31 6 
Email @minez.nl
Van:  
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 15:13
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Afstemmen OVP en koninkpaarden / telkefoisch overleg vrijdag 12-10
Beste  en ,
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Ter info voor jullie (telefoon-)gesprek morgen over de Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen
bijgaand Memo met enkele knelpunten/bespreekpunten; en als achtergrond de factsheet voor
overleg met de minister van 2 weken geleden, en een rapportje uit 2014 van ARK en Free
nature over eerdere transporten die zij gedaan hebben.
Memo is opgesteld door  met mij, waarbij ik  (JZ) geraadpleegd
heb.
Vrijdagochtend ben ik zo nodig telefonisch bereikbaar voor eventuele nadere vragen; en ik heb
maandagochtend sowieso een afspraak met staan.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van:  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 11:49
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Afstemmen OVP en koninkpaarden
Hoi  en ,
Er wordt een afspraak in jullie agenda’s gepland om aanstaande vrijdag telefonisch af te
stemmen over de export van 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen. Dit is als het goed
is vanmorgen via jullie secretariaten afgestemd.
Het doel is om samen tot een lijn te komen met betrekking tot de export van koninkpaarden
naar bestemmingen verder dan 8 uur. Transport langer dan 8 uur is namelijk niet toegestaan
voor niet-afgerichte paarden volgens de transportverordening en er zitten ook andere juridische
en welzijns-technische haken en ogen aan. Toch zijn dergelijke exporten wel opgenomen in de
plannen voor de reset van de OVP.

 en ik zullen dit voor jullie voorbereiden zodat jullie de relevante info hebben. We nemen
uiteraard ook de input van de juristen mee.
Na dit telefonisch gesprek volgt op korte termijn een breder overleg met ook directie Natuur en
Staatsbosbeheer en de provincie.
Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Het was niet mogelijk om met alle betrokkenen een
overleg te regelen.
Hartelijke groeten,

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

10.2.e



Van: namens 
Aan:

t@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 16:25:01

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.

***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

http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: I&R runderen en paarden in OVP
Datum: vrijdag 9 november 2018 16:45:38

Dag ,
Dankzij mijn collega  kan ik melden dat er idd geen onderscheid is tussen I&R-verplichting
van runderen en paarden in OVP: Pas wanneer ze de OVP verlaten, moeten ze beiden
geidentificeerd en geregistreerd zijn.
Haar volledige toelichting (je wilt het vast kunnen navertellen :
Voor paardachtigen is de grondslag gebaseerd op artikel 13 Vo 2015/262 jo artikel 38r en bijlage
IV van de Regeling identificatie en registratie van dieren (Regeling I&R). Zodra de paarden levend
het gebied verlaten moeten ze geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
Voor runderen geldt het volgende. De bepalingen voor runderen uit de Regeling I&R zijn
gebaseerd op Vo 1760/2000. In artikel 2, onder de definitiebepaling van ‘dier’, Vo 1760/2000
wordt verwezen naar artikel 2, tweede lid, onder b en c van Rl 64/432. Artikel 2, onder b, Rl
64/432 heeft betrekking op slachtdieren : runderen die bestemd zijn om (of via een
verzamelcentrum) te worden geleid naar een slachthuis. Artikel 2, onder c, Rl 64/432 heeft
betrekking op fok- en gebruiksdieren: anderen runderen dan slachtrunderen waaronder
fokdieren en dieren die bestemd zijn voor de melk- en vleesproductie of om als trekkracht voor
manifestaties of tentoonstellingen te worden gebruikt, met uitzondering van dieren die
deelnemen aan culturele en sportieve elementen. Kortom zolang de runderen leven in het
natuurgebied vallen ze, gezien de definitiebepalingen, niet onder de reikwijdte van de Europese
I&R regels en ook niet onder onze nationale regels. Verlaten zij het gebied dan zullen
geïdentificeerd en geregistreerd moeten worden.
Mocht je vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Vr.gr.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden(org)
Datum: dinsdag 13 november 2018 09:19:10
Bijlagen: Oostvaardersplassen Konikpaarden transport.msg

Allen,
Ik had vorige week contact opgenomen met Free-nature over de transporten van de afgelopen
jaren met een groot aantal vragen.
Zie bijgevoegde mail.
Daarbij heb ik een afspraak dat we vandaag opnieuw contact zouden hebben over de
antwoorden op de vragen die ik in dat telefoongesprek en deze mail gesteld heb.
Ik denk dat het handig kan zijn dat ik eerste die informatie heb voor dat wij onze telefonische
afspraak hebben, vandaar dat ik via de Outlook-agenda voorgesteld had onze telefonische
afspraak naar vanmiddag te verplaatsen, maar kennelijk is dat niet doorgekomen?

 schuift bij het telefonisch overleg aan.
De relevante tekst uit de NVWA instructie was ook, met link, al opgenomen in de notitie die ik
voor  en  had opgesteld.
met vriendelijke groet,

  
 

E: @NVWA.NL T: 088  M: 06

Van: @minez.nl] 
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 15:49
Aan: 
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden
Hierbij een aanpassing, via  heb ik juiste werkinstructie van de NVWA gevonden. Deze staat
nu in de bijlage.
Groeten,

Van:  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 14:40
Aan: @minez.nl>; 

@nvwa.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: OVP en export Koninkpaarden
Hoi collega’s ,
Bijgevoegd een lijst met punten die ik heb bijgewerkt naar aanleiding van alle contacten de
afgelopen tijd. Heel graag jullie reacties/commentaar. Dan kan het ook naar SBB worden
gestuurd, die aangaven hier behoefte aan te hebben.
Hartelijke groeten, 

.
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Oostvaardersplassen Konikpaarden / transport

		From

		Donker, dr. ir. R.A. (Richard)

		To

		'esther.linnartz@freenature.nl'

		Recipients

		esther.linnartz@freenature.nl



Beste Esther Linnarts,


 


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 ( &gt; 8 uur reistijd) van Free Nature en/of ARK. Ik weet dat er een aantal transporten geweest zijn die zelfs &gt; 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- &amp; 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. &#8230; ?)


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 &#8216;gewone&#8217; 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 &#8216;uit natuurgebied afkomstig&#8217;, 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,
Richard Donker



 
Dr.Ir. Richard A. Donker 
Coördinerend/ Specialistisch Inspecteur Dierenwelzijn


National Contact point Animal Welfare - Art 24 Reg (EC) 1/2005
..........................................................................................................................................


Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit


Directie Keuren | Afdeling Ontwikkeling &amp; Ondersteuning | Team Levend Vee


Catharijnesingel 59| 3511 GG Utrecht | Postbus 43006  |  3540 AA Utrecht


..........................................................................................................................................


T   088 2233133


M 06 54232302


R.A.Donker@NVWA.NL
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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)

 

..........................................................................................................................................
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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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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http://www.flevoland.nl/



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden(1)
Datum: donderdag 15 november 2018 11:46:36

Ik zal vanmiddag of uiterlijk morgenochtend reactie verwerken en wat ik nu van FreeNature
weet en afgesproken heb verwerken/toevoegen aan notitie.
Wie zijn er dinsdag bij het overleg? En wat is het doel van het overleg.
Planning is nu dat er in november nog (70) paarden uit het Oostvaardersveld weggaan, maar
allemaal bestemmingen < 8 uur.
Paarden Oostvaarderplassen beoogd Februari.
We spreken elkaar straks (over slacht drachtige dieren). Tot zo.
met vriendelijke groet,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 16:27
Aan: 
CC:
Onderwerp: FW: OVP en export Koninkpaarden
Hoi ,

 vroeg me of we deze notitie kunnen sturen naar de deelnemers van het overleg
aanstaande dinsdag. Zodat iedereen dezelfde info heeft. SBB had hier ook behoefte aan.
Jij gaf vanmorgen aan dat je hier en daar wat wijzigingen wou. Zou je deze kunnen aangeven
zodat ik ze kan doorvoeren? Dan kan  dit naar de deelnemers van dinsdag sturen.
Misschien kan je de uitkomsten van het gesprek met Free Nature er dan al invoegen?
Dank je wel

.

Van:  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 15:49
Aan: @minez.nl>; 

@nvwa.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden
Hierbij een aanpassing, via  heb ik juiste werkinstructie van de NVWA gevonden. Deze staat
nu in de bijlage.
Groeten, 

Van:  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 14:40
Aan: @minez.nl>; 

@nvwa.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: OVP en export Koninkpaarden
Hoi collega’s ,
Bijgevoegd een lijst met punten die ik heb bijgewerkt naar aanleiding van alle contacten de
afgelopen tijd. Heel graag jullie reacties/commentaar. Dan kan het ook naar SBB worden
gestuurd, die aangaven hier behoefte aan te hebben.
Hartelijke groeten, 

.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden
Datum: donderdag 15 november 2018 16:41:07
Bijlagen: OVP en export Koninkpaarden SM - RD.docx

Schriftelijke instructies omtrent drenken en voeren koniks en waarschuwing.pdf
Verslag transport van 7 koniks naar Engeland met foto"s 2.pdf

Zie bijlagen. Met revisie.
Maak jij definitief en stuur jij door naar Emilie en/of alle genodigden?
Moeten wij vóór dinsdag nog  en  op de hoogte brengen en/of om instemming
met lijn vragen? Of zijn zij er bij dinsdag?
Is dit enige praatstuk en/of is er nog agenda?
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van: @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 15 november 2018 13:53
Aan: 
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden
Hoi, dank je wel!

 organiseerde het overleg. Ik begreep dat het doel is om met DAD, Directie N&B, de NVWA
en SBB te bespreken wat de kwestie is en hoe we dit gaan aanvliegen in de toekomst.

.

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: donderdag 15 november 2018 11:47
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden
Ik zal vanmiddag of uiterlijk morgenochtend reactie verwerken en wat ik nu van FreeNature
weet en afgesproken heb verwerken/toevoegen aan notitie.
Wie zijn er dinsdag bij het overleg? En wat is het doel van het overleg.
Planning is nu dat er in november nog (70) paarden uit het Oostvaardersveld weggaan, maar
allemaal bestemmingen < 8 uur.
Paarden Oostvaarderplassen beoogd Februari.
We spreken elkaar straks (over slacht drachtige dieren). Tot zo.
met vriendelijke groet,

Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 16:27
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: OVP en export Koninkpaarden
Hoi ,

 vroeg me of we deze notitie kunnen sturen naar de deelnemers van het overleg
aanstaande dinsdag. Zodat iedereen dezelfde info heeft. SBB had hier ook behoefte aan.
Jij gaf vanmorgen aan dat je hier en daar wat wijzigingen wou. Zou je deze kunnen aangeven
zodat ik ze kan doorvoeren? Dan kan  dit naar de deelnemers van dinsdag sturen.
Misschien kan je de uitkomsten van het gesprek met Free Nature er dan al invoegen?
Dank je wel

.

Van:  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 15:49
Aan: @minez.nl>; 

35
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

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


9 november 2018

OVP en export Koninkpaarden



Voor de 180 over te plaatsen Koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen (OVP) zijn Spanje, Oost-Europa, Rusland, Bulgarije en Azerbeidzjan als mogelijke bestemmingen genoemd. 



Juridisch: Transportverordening

De Transportverordening kent verschillende eisen voor transporten korter dan 8 uur; en voor lange transporten boven de 8 uur.

Voor transporten langer dan 8 uur gelden transport- en rusttijden en voorschriften voor drenken en voederen; voor paarden geldt dat ze maximaal 24 uur mogen worden getransporteerd en om de 8 uur moeten worden gedrenkt en zo nodig gevoederd. Na deze 24 uur moeten de dieren worden uitgeladen op een controlepost voor een rust van tenminste 24 uur. 

“Niet afgerichte paarden” mogen conform de verordening geen transporten boven de 8 uur ondergaan. 

Echter, deze bepaling, en die van de maximale transporttijd van 24 uur, gelden voor “als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen”. Er is in het verleden, een afspraak tussen de NVWA en het ministerie van LNV gemaakt dat in aangewezen natuurgebieden ‘wild’ gehouden (Konik-)paarden koninkpaarden in de OVP geen “landbouwhuisdieren” zijn en daarom geldt het verbod voor transporten langer dan 8 uur niet. Ook zouden zij geen maximale transporttijd hebben van 24 uur. Deze worden dan beschouwd als te vallen onder ‘andere soorten’ in de Transportverordening (Hoofstuk V, Artikel 2). Dat deze interpretatie klopt is bevestigd door juristen van LNV/WJZ en NVWA/JZ. 

Voor “andere soorten” staan in de transportverordening geen bepalingen voor onder andere maximale transporttijden maar staat dat ze vervoerd moeten worden overeenkomstig de schriftelijke instructies omtrent voederen en drenken, en rekening houdend met de eventueel vereiste speciale verzorging. 

In het verleden hebben al vaker exporten plaatsgevonden van niet afgerichte paarden uit natuurgebieden in Nederland. Ook transporten langer dan 8 uur. En soms ook verder dan 24 uur.

Dit is in overleg met het ministerie van LNV gebeurd, en de NVWA heeft exportcertificaten afgegeven. 

In de werkinstructie van de NVWA (PRDIU-001, zie bijlage) staat opgenomen dat er een maximale reistijd geldt van 24 uur. “Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de dieren veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur” 

Echter, en zijn al meerdere transporten uitgevoerd die langer dan 24 uur waren. 





Juridisch: overig

Naast de Europese welzijnsregels, vergen ook de I&R bepalingen en de eisen die gesteld worden aan de dieren voor wat betreft het kunnen verlenen van de benodigde gezondheidscertificaten bijzondere aandacht. 

De eisen die aan de dieren gesteld worden kunnen per land (buiten de EU) van bestemming verschillen. Dit vergt afspraken die primair tussen de huidige eigenaar en het land van bestemming gemaakt moeten worden.  



Welzijnstechnisch

Dit soort verre transporten moeten met voldoende waarborgen worden uitgevoerd. Zo moeten de dieren gedrenkt en gevoederd kunnen worden, en moeten ze na een bepaalde tijd (de Transportverordening zegt voor “als landbouwhuisdier gehouden paarden” na 24 uur) uitgeladen worden voor een rusttijd. 

Wilde dieren zijn niet gewend om uit emmers te drinken. Hier moet aandacht voor zijn. Zo kunnen ze eraan gewend raken voorafgaand aan het transport

Er is zorg over het vinden van een geschikte controlepost of plek waar de dieren tussentijds uitgeladen kunnen wordenkunnen rusten. Er zou is al ervaring opgedaan zijn door Free Nature, dit moet worden nagegaan.

Transporten met levende dieren hebben altijd een zeker risico dat er wat misgaat. Bij wilde paarden die geen mensen, stallen of transportmiddelen gewend zijn is dit risico nog wat groter. Er moet rekening mee gehouden worden dat er dieren gaan lijden aan stress en uitdroging, dat ze gewond gaan raken, of erger nog, dat ze komen te overlijden.   



Internationale afstemming

Vanwege de genoemde juridische en praktische aandachtspunten moeten de landen van doorvoer op de hoogte worden gebracht van het voorgenomen transport, en hier mee instemmen. Eventuele controles of handhaving onderweg kunnen anders tot problemen leiden. 

De Chief Veterinary Officer van Nederland kan dit afstemmen met haar collega CVO’s van de betreffende landen. Ook kan zij de Europese Commissie informeel op de hoogte brengen. De inzet van de minister kan ook gewenst zijn. 



Afspraken: 

Door de werkwijze in het verleden is het geen behoorlijk bestuur om nu opeens de lange afstand transporten van de Kkoninkpaarden te weigeren. De beleidslijn zal wel worden geëvalueerd en eventueel herzien. Voor de aanstaande verplaatsingen van de 180 koninkpaarden moeten goede afspraken worden gemaakt. Een protocol met reisplan moet worden afgestemd met NVWA en LNV.

Aan Free Nature wordt is gevraagd naar nadere details over transporten in het verleden, en naar de plannen voor de voorgenomen transporten van de 180 paarden. 

Extra aandacht is nodig voor drenken, voederen, rusttijden en omgang met eventuele calamiteiten. SBB neemt contactNVWA heeft contact opgenomen met Free Nature.

Waarschijnlijk vergen alle momenteel beoogde bestemmingen transport van langer dan 24 uur. Met name Azerbeidzjan en Rusland zijn bestemmingen die dermate ver weg zijn dat het zeer de vraag is of deze transporten met voldoende waarborgen ten aanzien van dierenwelzijn kunnen plaatsvinden. 

Transporten van niet afgerichte paarden per vliegtuig wordt als zeer onwaarschijnlijk ingeschat. (Dit moet nog worden nagevraagd) 

Voor de praktische uitwerking is samenwerking nodig tussen het kerndepartement van LNV, de NVWA, en SBB als de huidige beheerder/eigenaar van de paarden. 

Op 20 november vindt op ambtelijk niveau overleg hierover plaats. 

Hierbij wordt meegenomen dat de kans zeer gering is dat de 180 Koninkpaarden naar bestemmingen gebracht kunnen worden die minder dan 8 uur transporttijd vergen. En dat het alternatief wellicht afschot is. 

 

Informatie van Free Nature



 Er is contact opgenomen met Free Nature over hun ervaringen in het verleden, en de voorgenomen transporten van 180 Konik paarden uit de Oostvaardersplassen en 70 uit het Oostvaardersveld.

De eerdere transporten zijn voorbereid en uitgevoerd conform de beschreven werkwijze in het rapport ‘Vervoer van wildlevende paarden uit natuurgebieden’ (Free Nature/ ARK, 2014), met de selectie en vorming van haremgroepen/ familiegroepen/ apart te houden hengsten. 

In aanvulling op de in dat rapport genoemde transporten (‘Bijlage 1’)  zijn sindsdien nog de volgende transporten uitgevoerd:
2014	België		10 paarden
2014	Duitsland	6
2016	Spanje		16
2018	Engeland	4
Deze transporten komen overeen met de TRACES documenten.

Free Nature werkt met twee vaste transporteurs, waar zij goede ervaringen mee hebben.

Bij de transporten worden de chauffeurs geïnstrueerd over dat het wilde paarden zijn, die niet gewend zijn gehanteerd te worden, en ontvangen deze op schrift, met een instructie over voederen en drenken. (Bijlage)

Standaard instructie om de 8 uur drenken en voeren; drenken uit trog of bakken (speciekuipen).  Instructie is om  de dieren NIET af te laden; rustpauzes op de wagen, ook eventueel na 24 uur. Afladen en weer opladen geeft veel meer onrust, én risico dat de groepen door elkaar raken.

Volgens zeggen is het zowel tijdens transport als de pauzes bijzonder rustig op de wagens.

Er wordt van de reizen geen journaal gemaakt (geen schriftelijke vastlegging van de bevindingen, geen GPS data, geen evaluatie). Wel wordt er altijd contact onderhouden met transporteur onderweg en met de ontvangende partij (natuurgebied) via mail en/of telefoon.

Volgens zeggen zijn alle transporten tot nog toe zonder problemen verlopen en komen de paarden ‘zo fit als een hoentje’ van de wagens. Er zijn in totaal ruim 500 Konikpaarden vervoerd tot dusver.

Van één reis is een persoonlijk verslag gemaakt (‘7 Koniks naar Engeland op 4 en 5 maart 2004’ , zie Bijlage ter informatie).

Free Nature bereid de komende reizen voor, en laat deze uitvoeren in opdracht van SBB. Indien de opdrachtgever extra eisen stelt (vooraf indien routeplan, GPS, rapportage,… ), zijn zij bereid dat uit te voeren. 

.

Komende geplande reizen:

Oostvaardersveld - November (eind). Bestemming zijn binnenlandse gebieden < 8 uur reisduur. Totaal ca 70 dieren. Waarschijnlijk niet allemaal tegelijk, maar in etappes (per sociale groep).

Oostvaardersplassen - Februari 2019. Bestemming zijn buitenlandse gebieden. 1 bestemming staat al vast, dat is Noord Spanje. Overige bestemmingen zijn dit moment onzeker. Totaal ca 180 dieren (ook niet allemaal tegelijk).

Verzoeken / vragen van Free Nature:

Om vóóraf voor certificering afstemming te hebben met certificerende NVWA-dierenarts, zodat op het moment zelf geen misverstanden kunnen zijn over de eisen/voorschriften, etc. (kan NVWA voor zorgen)

De vraag of potentiele bestemming in (Wit-)Rusland  ( > 24 uur rijtijd) bij voorbaat uitgesloten moet worden of niet

 




Bijlage

 

Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere lidstaten, EER landen en Zwitserland code PRDIU-001 versie 09 04-01-2018 pag. 17 van 19

Noot met betrekking tot wilde paardachtigen (eenhoevigen) 

Alle paardachtigen, zowel wild als gedomesticeerd, moeten voldoen aan de I&R-Verordening. De gedomesticeerde eenhoevigen zijn de als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, dit zijn alle paarden, pony’s, ezels en hun kruisingsproducten (dit betreffen zowel werkdieren als gezelschapsdieren). 

De wilde eenhoevigen zijn de in het wild levende paardachtigen zoals zebra’s, przewalskipaarden etc.

Wilde eenhoevigen die in een aangewezen natuurgebied leven kunnen tot moment van verwijdering uit het gebied of tot zij gedomesticeerd worden ontheffing krijgen van de identificatieverplichting. 

Bij export moeten alle wilde eenhoevigen dus wel voorzien zijn van paspoort en, indien geïdentificeerd na 1 juli 2009, van een chip (voor die tijd was een schets afdoende). Het paspoort zal een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtigen zijn (geen stamboek of FEI voor deze dieren). In het paspoort hoeft echter niet aangetekend te worden dat de dieren niet meer bestemd zijn voor humane consumptie! Op pagina 1 van het paspoort moet dan wel expliciet “natuurterrein” vermeld zijn. Het exportcertificaat zal een gezondheidscertificaat volgens bijlage III van Richtlijn 2009/156/EG (het Traces-document) betreffen.

 

NB: Indien op pagina 1 van het paspoort bij eenhoevigen die van een natuurterrein afkomstig zijn niet expliciet “natuurterrein” vermeld staat, dan vallen deze dieren onder de eisen die in de transportverordening vermeld staan voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen. 



Voor het transport van wilde eenhoevigen (komende uit een dierentuin of met vermelding “natuurterrein” in hun paspoort) zal men in de regel met commercieel vervoer te maken hebben (uitzondering door Brussel bepaald: circussen). 

Dit betekent concreet: 

· vergunning vervoerder (type 1 of 2 , afhankelijk van de duur van het transport) bij transport > 65 km; 

· bij lang transport een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel voor de betreffende diersoort; echter géén extra eisen aan het vervoermiddel m.b.t. een navigatiesysteem, temperatuursensoren met -registratie en alarm, een ventilatiesysteem, of een watervoorzieningsysteem; dit zijn namelijk uitsluitend vereisten voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen; 

· getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport, is niet verplicht. Dit is namelijk uitsluitend een vereiste voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen. Wel moet aangetoond kunnen worden dat de chauffeur of verzorger voldoende opleiding heeft gehad om met de dieren om te gaan; 

· géén journaal, dit is namelijk uitsluitend vereist voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (met daarbij zijn uitzonderingen voor geregistreerde eenhoevigen); 

· er moeten schriftelijke instructies zijn omtrent voeren en drenken en rekening houdend met eventuele vereiste speciale verzorging in samenhang met de lengte van het transport (zie ook een routenetuitdraai betreffende de lengte van het transport en eventuele bootreserveringen); als voeren en drenken niet goed mogelijk is de maximale reistijd 
8 uur ! 



· er moeten documenten aanwezig zijn met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of gevaarlijke dieren gaat. 

· Maximale reistijd van 24 uur. Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de dieren veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur ! 

· niet afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan 4 dieren vervoerd worden. 

· hengsten die samen opgegroeid zijn mogen bij elkaar. 

· Er mag nooit meer dan 1 laag geladen worden.




Schriftelijke	instructies	omtrent	drenken	en	voeren	
	
Voor	als	landbouwhuisdier	gehouden	éénhoevigen	bedraagt	de	maximale	transporttijd	24	
uur.	Tijdens	het	transport	moeten	zij	om	de	8	uur	worden	gedrenkt	en	zo	nodig	gevoederd.	
	
De	paarden	dienen	uit	emmers	of	andere	waterbakken	gedrenkt	te	worden,	alleen	
drinknippels	zijn	niet	voldoende.	
	
De	paarden	worden	gevoederd	met	balen	hooi.	Dit	dient	op	dusdanige	wijze	in	de	
compartimenten	gelegd	te	worden	dat	alle	dieren	toegang	hebben	tot	het	hooi.	
	
De	dieren	zijn	zorgvuldig	in	groepen	ingedeeld	om	sociale	onrust	zoveel	mogelijk	te	
vermijden	(dieren	uit	dezelfde	haremgroep	of	hengstengroep	bij	elkaar,	merries	samen	met	
hun	veulens,	geen	concurrerende	hengsten	in	hetzelfde	hok,	etc.).	De	samenstelling	van	de	
groepen	dient	onderweg	niet	gewijzigd	te	worden.	


	 	







	


Konik	Polski	


Waarschuwing	
	


De	dieren	die	vervoerd	worden	betreffen	wildlevende	konikpaarden	uit	natuurgebieden.	Deze	wilde	
éénhoevigen	leven	in	natuurlijk	kuddeverband	en	zijn	in	zorgvuldig	geselecteerde	groepen	
opgeladen.	Deze	groepsamenstelling	zorgt	voor	zoveel	mogelijk	sociale	rust	en	zo	min	mogelijk	
stress.	


De	paarden	zijn	niet	gewend	om	dicht	benaderd	te	worden	door	mensen	en	kunnen	schichtig	
reageren.	Let	goed	op	bij	het	betreden	van	de	wagen.	


	


	


Warning	
	


These	animals	are	wild	living	konik	horses	from	nature	reserves.	These	wild	horses	live	in	natural	
herds	and	are	carefully	divided	into	groups	on	the	lorry.	The	composition	of	the	groups	ensures	
maximum	calmness	and	minimum	stress.	


The	horses	are	not	used	to	human	contact	and	can	react	jumpy.	Take	caution	when	entering	the	
lorry.	








Verslag transport van 7 Koniks naar Engeland op 4 en 5 maart 2004 
 
 
Op 4 maart was het dan zover: de groep van zeven Koniks kon vertrekken naar Engeland. 
Het gaat om de volgende dieren: 
Leidhengst Jarkov (2000) 
Hengst Orlik(1999) 
Hengst Nurag (2002) 
Merrie Nadia (1993) 
Merrie Napia (2000) 
Merrie Oriola (2001) 
Merrie Orada (2003) 
 
De eerste vijf dieren komen uit de Millingerwaard en vormden al een harem. De Engelsen 
wilden graag zeven dieren dus is de groep aangevuld met twee merries: Oriola en veulen 
Orada uit de Groenlanden. Hier moest aantalregulatie plaatsvinden dus dat kwam goed uit. 
Nadat de dieren gevangen en gechipt waren zijn ze naar de Sterreschans verhuist. Hier konden 
ze aan elkaar wennen en wachten tot het paspoort klaar was (vier weken). De Sterreschans is 
tevens een makkelijk terrein om te vangen. 
 
Op 4 maart hebben we (Jan, Rene en Wijnand) de paarden de kraal in gedreven. Dit ging heel 
makkelijk. De Engelsen hadden verzocht om de niet leidende hengsten (Orlik en Nurag) apart 
te laden want die wilden ze elders loslaten als hengstengroep. Maar wat bleek nu op de 
Sterreschans: Orlik had de merries Oriola en Orada “veroverd” en een mini harempje 
gevormd. Na overleg hebben we toch de hengsten apart gezet, omdat dit het verzoek van de 
Engelsen was. Ik zou ter plekke met de Engelsen overleggen of we niet het mini-harempje 
kunnen herstellen. Ik had de RVV geregeld voor controle. Inmiddels was transporteur Sam 
Jakobs ook aanwezig met vrachtwagen. De dierenarts van het RVV moest de chips en de 
paspoorten controleren. Nadat de papieren in orde gemaakt waren konden we vertrekken. Om 
18:30 uur vertokken we naar Hoek van Holland voor de boot van 22:00 uur. 


 De paarden worden ingeladen 
 
Bij de boot ging alles ook heel soepel. De ferry was speciaal voor vrachtverkeer en stond drie-
deks vol met grote vrachtwagens. Wij werden voor het laden al apart gezet omdat we paarden 







vervoerden. We kregen een speciaal plekje aan de zijkant van de boot waar we water tot onze 
beschikking hadden. De paarden waren erg rustig dus konden we met gerust hart naar het 
bovendek gaan om te eten en te slapen. 
 


 Op de boot. 
 
De volgende ochtend kwamen we om 3:30 uur lokale tijd (1 uur vroeger) aan in Harwich. 
Daarvandaan was het 1,5 tot 2 uur rijden naar het gehucht Wicken (Cambrigdeshire). Daar 
kwamen we om ca. 5:30 uur aan, veel te vroeg om de mensen van het National Trust te 
ontmoeten. We hebben daarom nog een paar uurtjes geslapen (Sam althans, ik niet meer) op 
de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Om 8:00 uur had Martin Lester van het National 
Trust mij gevonden en een kop koffie aangeboden. Sam hebben we nog even laten slapen. 
Met Martin en Caroll heb ik de veranderde sociale structuur van de paarden doorgesproken. 
Ze willen toch bij hun aanvankelijke plan blijven omdat ze hengstengroepje willen vormen 
met een al aanwezige jonge hengst. Vorig jaar mei hadden ze reeds een harem van ons 
gekocht, die kwam uit de Klompenwaard. In deze harem zat een 1-jarig hengstje Kors. Deze 
werd echter al twee weken na aankomst uitgestoten! Hem konden ze nergens onderbrengen en 
heeft dus al die tijd min of meer alleen geleefd. Samen met de twee hengsten die we nu 
gebracht hebben willen ze dus een hengstengroepje vormen. 
Om 9:00 uur was de dierenarts gearriveerd om de paarden bij het loslaten te inspecteren en 
zijn we naar de eerste lokatie gereden. Op een terrein van maar liefst 45 ha zijn de twee 
hengsten losgelaten. Binnenkort wordt daar het uitgestoten hengstje Kors bijgezet. 
Vervolgens zijn we naar de tweede lokatie gereden om de harem los te laten, een gebied van 
40 ha. De paarden waren erg blij om de buitenlucht in te stappen en begonnen meteen aan het 
vette gras te grazen. Na een heerlijke lunch hebben Martin en Caroll ons de hele middag 
rondgeleid in het gebied. 
 







 De eerste stappen op Engelse 
bodem. 
 


 Orlik en Nurag in hun nieuwe 
leefgebied. 
 







 De harem vlak na het loslaten. 
 


 De groep van vorig jaar (Adonis en 
merries). 
 
Over het gebied: Wicken Fen 
Wicken Fen is een gebied met een totale omvang van 500 ha. Het is veengrond met 
rietvelden, plassen, zeggenmoerassen en zompbossen. Het deed mij heel sterk aan de Wieden 
en Weerribben denken. Het beheer wat er gevoerd wordt is gericht op het herstellen van de 
rietvelden en zeggenmoerassen. Hiervoor zijn ze met een “scrub removal program” bezig: 
grote delen van de bossen en bossages worden gerooid. Daarnaast worden delen van de 
rietvelden en zeggenvegetaties in stand gehouden door te maaien. In een deel van het gebied 
(40 ha) is vorig jaar een groep van 6 Koniks uit Nederland uitgezet. In ander deel van het 
gebied hebben ze een groep van zo’n 10 koniks lopen die oorspronkelijk ook uit Nederland 
komen: deels voskleurige Koniks uit de Oostvaardersplassen. Het zijn allemaal ruinen. Het 
deel waar deze dieren lopen is gescheiden van de rest van het gebied door een vaart, ze zullen 
dus nooit deel uit gaan maken van de overige “goede” Koniks. De drie deelgebieden waar 
onze Koniks zijn losgelaten grenzen aan elkaar maar zijn nu nog van elkaar gescheiden door 
een raster. Reden hiervoor is dat in het deel waar nu een jaar Koniks lopen binnenkort publiek 







gaat komen, en ze willen het voorzichtig opbouwen. Over twee jaar gaan alle tussenrasters 
weg en kunnen de kuddes elkaar wederom ontmoeten en genen uitwisselen. Het 
begrazingsgebied is dan ca. 120 ha groot. De Oostvaardersplassen is hun grote voorbeeld en 
ze streven naar een soortgelijk systeem in het Wicken Fen. Volgend jaar worden de eerste 
Schotse hooglanders uitgezet en ze streven naar het uitzetten van elanden! Ze hebben een 
100-jaren plan opgesteld waarbij het gebied maar liefst 5000 ha groot wordt en zal grensen 
aan de stad Cambridge. Dit doen ze door de tussenliggende landbouwgronden op te kopen. 
Deze liggen ook allemaal op veengrond en raken zo langzamerhand uitgeput en omgeschikt 
voor landbouw. Het gebied waar we de harem hebben losgelaten zijn voormalige 
landbouwgronden. Volgend jaar komt er al 400 ha grond bij het natuurgebied. Het Wicken 
Fen moet zeer rijk zijn aan bijzondere plantjes en libellen. Ik denk dat ik hier zeker nog een 
keer ’s zomers terugkom. Trouwens, ik denk dat het National Trust een vaste klant wordt 
want ze hebben al aangegeven over een paar jaar weer Koniks van ons te willen kopen! 
 
Esther Linnartz 
8 maart 2004 
 


 Uitzicht over Wicken Fen. 
 







< @nvwa.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: RE: OVP en export Koninkpaarden
Hierbij een aanpassing, via heb ik juiste werkinstructie van de NVWA gevonden. Deze staat
nu in de bijlage.
Groeten,

Van:  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 14:40
Aan: @minez.nl>; 

@nvwa.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: OVP en export Koninkpaarden
Hoi collega’s ,
Bijgevoegd een lijst met punten die ik heb bijgewerkt naar aanleiding van alle contacten de
afgelopen tijd. Heel graag jullie reacties/commentaar. Dan kan het ook naar SBB worden
gestuurd, die aangaven hier behoefte aan te hebben.
Hartelijke groeten, 

.
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9 november 2018 
OVP en export Koninkpaarden 
 
Voor de 180 over te plaatsen Koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen (OVP) zijn 
Spanje, Oost-Europa, Rusland, Bulgarije en Azerbeidzjan als mogelijke bestemmingen 
genoemd.  

 
Juridisch: Transportverordening 
• De Transportverordening kent verschillende eisen voor transporten korter dan 8 uur; 

en voor lange transporten boven de 8 uur. 
• Voor transporten langer dan 8 uur gelden transport- en rusttijden en voorschriften 

voor drenken en voederen; voor paarden geldt dat ze maximaal 24 uur mogen 
worden getransporteerd en om de 8 uur moeten worden gedrenkt en zo nodig 
gevoederd. Na deze 24 uur moeten de dieren worden uitgeladen op een controlepost 
voor een rust van tenminste 24 uur.  

• “Niet afgerichte paarden” mogen conform de verordening geen transporten boven de 
8 uur ondergaan.  

• Echter, deze bepaling, en die van de maximale transporttijd van 24 uur, gelden voor 
“als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen”. Er is in het verleden, een afspraak 
tussen de NVWA en het ministerie van LNV gemaakt dat in aangewezen 
natuurgebieden ‘wild’ gehouden (Konik-)paarden geen “landbouwhuisdieren” zijn en 
daarom geldt het verbod voor transporten langer dan 8 uur niet. Ook zouden zij geen 
maximale transporttijd hebben van 24 uur. Deze worden dan beschouwd als te vallen 
onder ‘andere soorten’ in de Transportverordening (Hoofstuk V, Artikel 2). Dat deze 
interpretatie klopt is bevestigd door juristen van LNV/WJZ en NVWA/JZ.  

• Voor “andere soorten” staan in de transportverordening geen bepalingen voor onder 
andere maximale transporttijden maar staat dat ze vervoerd moeten worden 
overeenkomstig de schriftelijke instructies omtrent voederen en drenken, en 
rekening houdend met de eventueel vereiste speciale verzorging.  

• In het verleden hebben al vaker exporten plaatsgevonden van niet afgerichte 
paarden uit natuurgebieden in Nederland. Ook transporten langer dan 8 uur. En soms 
ook verder dan 24 uur. 

• Dit is in overleg met het ministerie van LNV gebeurd, en de NVWA heeft 
exportcertificaten afgegeven.  

• In de werkinstructie van de NVWA (PRDIU-001, zie bijlage) staat opgenomen dat er 
een maximale reistijd geldt van 24 uur. “Gezien het feit dat het opnieuw afladen en 
opladen van de dieren veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan 
na 24 uur”  

• Echter, en zijn al meerdere transporten uitgevoerd die langer dan 24 uur waren.  
 
 
Juridisch: overig 
• Naast de Europese welzijnsregels, vergen ook de I&R bepalingen en de eisen die 

gesteld worden aan de dieren voor wat betreft het kunnen verlenen van de 
benodigde gezondheidscertificaten bijzondere aandacht.  

• De eisen die aan de dieren gesteld worden kunnen per land (buiten de EU) van 
bestemming verschillen. Dit vergt afspraken die primair tussen de huidige eigenaar 
en het land van bestemming gemaakt moeten worden.   

 
Welzijnstechnisch 
• Dit soort verre transporten moeten met voldoende waarborgen worden uitgevoerd. 

Zo moeten de dieren gedrenkt en gevoederd kunnen worden, en moeten ze na een 
bepaalde tijd (de Transportverordening zegt voor “als landbouwhuisdier gehouden 
paarden” na 24 uur) uitgeladen worden voor een rusttijd.  

• Wilde dieren zijn niet gewend om uit emmers te drinken. Hier moet aandacht voor 
zijn. Zo kunnen ze eraan gewend raken voorafgaand aan het transport 
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• Er is zorg over het vinden van een geschikte controlepost of plek waar de dieren 
tussentijds kunnen rusten. Er is al ervaring opgedaan door Free Nature. 

• Transporten met levende dieren hebben altijd een zeker risico dat er wat misgaat. Bij 
wilde paarden die geen mensen, stallen of transportmiddelen gewend zijn is dit risico 
nog wat groter. Er moet rekening mee gehouden worden dat er dieren gaan lijden 
aan stress en uitdroging, dat ze gewond gaan raken, of erger nog, dat ze komen te 
overlijden.    

 
Internationale afstemming 
• Vanwege de genoemde juridische en praktische aandachtspunten moeten de landen 

van doorvoer op de hoogte worden gebracht van het voorgenomen transport, en hier 
mee instemmen. Eventuele controles of handhaving onderweg kunnen anders tot 
problemen leiden.  

• De Chief Veterinary Officer van Nederland kan dit afstemmen met haar collega CVO’s 
van de betreffende landen. Ook kan zij de Europese Commissie informeel op de 
hoogte brengen. De inzet van de minister kan ook gewenst zijn.  

 
Afspraken:  
• Door de werkwijze in het verleden is het geen behoorlijk bestuur om nu opeens de 

lange afstand transporten van de Konikpaarden te weigeren. De beleidslijn zal wel 
worden geëvalueerd en eventueel herzien. Voor de aanstaande verplaatsingen van de 
180 koninkpaarden moeten goede afspraken worden gemaakt. Een protocol met 
reisplan moet worden afgestemd met NVWA en LNV. 

• Free Nature is gevraagd naar nadere details over transporten in het verleden, en 
naar de plannen voor de voorgenomen transporten van de 180 paarden.  

• Extra aandacht is nodig voor drenken, voederen, rusttijden en omgang met 
eventuele calamiteiten. NVWA heeft contact opgenomen met Free Nature. 

• Waarschijnlijk vergen alle momenteel beoogde bestemmingen transport van langer 
dan 24 uur. Met name Azerbeidzjan en Rusland zijn bestemmingen die dermate ver 
weg zijn dat het zeer de vraag is of deze transporten met voldoende waarborgen ten 
aanzien van dierenwelzijn kunnen plaatsvinden.  

• Transporten van niet afgerichte paarden per vliegtuig wordt als zeer onwaarschijnlijk 
ingeschat. (Dit moet nog worden nagevraagd)  

• Voor de praktische uitwerking is samenwerking nodig tussen het kerndepartement 
van LNV, de NVWA, en SBB als de huidige beheerder/eigenaar van de paarden.  

• Op 20 november vindt op ambtelijk niveau overleg hierover plaats.  
• Hierbij wordt meegenomen dat de kans zeer gering is dat de 180 Koninkpaarden 

naar bestemmingen gebracht kunnen worden die minder dan 8 uur transporttijd 
vergen. En dat het alternatief wellicht afschot is.  

  
Informatie van Free Nature 
 
• Er is contact opgenomen met Free Nature over hun ervaringen in het verleden, en de 

voorgenomen transporten van 180 Konik paarden uit de Oostvaardersplassen en 70 uit het 
Oostvaardersveld. 

• De eerdere transporten zijn voorbereid en uitgevoerd conform de beschreven werkwijze in het 
rapport ‘Vervoer van wildlevende paarden uit natuurgebieden’ (Free Nature/ ARK, 2014), met 
de selectie en vorming van haremgroepen/ familiegroepen/ apart te houden hengsten.  

• In aanvulling op de in dat rapport genoemde transporten (‘Bijlage 1’)  zijn sindsdien nog de 
volgende transporten uitgevoerd: 
2014 België  10 paarden 
2014 Duitsland 6 
2016 Spanje  16 
2018 Engeland 4 
Deze transporten komen overeen met de TRACES documenten. 

• Free Nature werkt met twee vaste transporteurs, waar zij goede ervaringen mee hebben. 
• Bij de transporten worden de chauffeurs geïnstrueerd over dat het wilde paarden zijn, die niet 

gewend zijn gehanteerd te worden, en ontvangen deze op schrift, met een instructie over 
voederen en drenken. (Bijlage) 



• Standaard instructie om de 8 uur drenken en voeren; drenken uit trog of bakken 
(speciekuipen).  Instructie is om  de dieren NIET af te laden; rustpauzes op de wagen, ook 
eventueel na 24 uur. Afladen en weer opladen geeft veel meer onrust, én risico dat de groepen 
door elkaar raken. 

• Volgens zeggen is het zowel tijdens transport als de pauzes bijzonder rustig op de wagens. 
• Er wordt van de reizen geen journaal gemaakt (geen schriftelijke vastlegging van de 

bevindingen, geen GPS data, geen evaluatie). Wel wordt er altijd contact onderhouden met 
transporteur onderweg en met de ontvangende partij (natuurgebied) via mail en/of telefoon. 

• Volgens zeggen zijn alle transporten tot nog toe zonder problemen verlopen en komen de 
paarden ‘zo fit als een hoentje’ van de wagens. Er zijn in totaal ruim 500 Konikpaarden 
vervoerd tot dusver. 

• Van één reis is een persoonlijk verslag gemaakt (‘7 Koniks naar Engeland op 4 en 5 maart 
2004’ , zie Bijlage ter informatie). 

• Free Nature bereid de komende reizen voor, en laat deze uitvoeren in opdracht van SBB. 
Indien de opdrachtgever extra eisen stelt (vooraf indien routeplan, GPS, rapportage,… ), zijn 
zij bereid dat uit te voeren.  

• . 
• Komende geplande reizen: 
• Oostvaardersveld - November (eind). Bestemming zijn binnenlandse gebieden < 8 uur 

reisduur. Totaal ca 70 dieren. Waarschijnlijk niet allemaal tegelijk, maar in etappes (per 
sociale groep). 

• Oostvaardersplassen - Februari 2019. Bestemming zijn buitenlandse gebieden. 1 bestemming 
staat al vast, dat is Noord Spanje. Overige bestemmingen zijn dit moment onzeker. Totaal ca 
180 dieren (ook niet allemaal tegelijk). 

• Verzoeken / vragen van Free Nature: 
• Om vóóraf voor certificering afstemming te hebben met certificerende NVWA-dierenarts, zodat 

op het moment zelf geen misverstanden kunnen zijn over de eisen/voorschriften, etc. (kan 
NVWA voor zorgen) 

• De vraag of potentiele bestemming in (Wit-)Rusland  ( > 24 uur rijtijd) bij voorbaat uitgesloten 
moet worden of niet 

•   
  



Bijlage 
  
Algemene instructie verkeer van levende paardachtigen vanuit Nederland naar andere 
lidstaten, EER landen en Zwitserland code PRDIU-001 versie 09 04-01-2018 pag. 17 van 19 
Noot met betrekking tot wilde paardachtigen (eenhoevigen)  
Alle paardachtigen, zowel wild als gedomesticeerd, moeten voldoen aan de I&R-Verordening. De 
gedomesticeerde eenhoevigen zijn de als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, dit zijn alle 
paarden, pony’s, ezels en hun kruisingsproducten (dit betreffen zowel werkdieren als 
gezelschapsdieren).  
De wilde eenhoevigen zijn de in het wild levende paardachtigen zoals zebra’s, przewalskipaarden 
etc. 
Wilde eenhoevigen die in een aangewezen natuurgebied leven kunnen tot moment van 
verwijdering uit het gebied of tot zij gedomesticeerd worden ontheffing krijgen van de 
identificatieverplichting.  
Bij export moeten alle wilde eenhoevigen dus wel voorzien zijn van paspoort en, indien 
geïdentificeerd na 1 juli 2009, van een chip (voor die tijd was een schets afdoende). Het paspoort 
zal een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtigen zijn (geen stamboek of FEI voor deze 
dieren). In het paspoort hoeft echter niet aangetekend te worden dat de dieren niet meer bestemd 
zijn voor humane consumptie! Op pagina 1 van het paspoort moet dan wel expliciet 
“natuurterrein” vermeld zijn. Het exportcertificaat zal een gezondheidscertificaat volgens bijlage III 
van Richtlijn 2009/156/EG (het Traces-document) betreffen. 
  
NB: Indien op pagina 1 van het paspoort bij eenhoevigen die van een natuurterrein afkomstig zijn 
niet expliciet “natuurterrein” vermeld staat, dan vallen deze dieren onder de eisen die in de 
transportverordening vermeld staan voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen.  
 
Voor het transport van wilde eenhoevigen (komende uit een dierentuin of met vermelding 
“natuurterrein” in hun paspoort) zal men in de regel met commercieel vervoer te maken hebben 
(uitzondering door Brussel bepaald: circussen).  
Dit betekent concreet:  

 vergunning vervoerder (type 1 of 2 , afhankelijk van de duur van het transport) bij 
transport > 65 km;  

 bij lang transport een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel voor de 
betreffende diersoort; echter géén extra eisen aan het vervoermiddel m.b.t. een 
navigatiesysteem, temperatuursensoren met -registratie en alarm, een ventilatiesysteem, 
of een watervoorzieningsysteem; dit zijn namelijk uitsluitend vereisten voor als 
landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen;  

 getuigschrift van vakbekwaamheid voor de chauffeur of verzorger tijdens het transport, is 
niet verplicht. Dit is namelijk uitsluitend een vereiste voor als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevigen. Wel moet aangetoond kunnen worden dat de chauffeur of verzorger 
voldoende opleiding heeft gehad om met de dieren om te gaan;  

 géén journaal, dit is namelijk uitsluitend vereist voor als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevigen (met daarbij zijn uitzonderingen voor geregistreerde eenhoevigen);  

 er moeten schriftelijke instructies zijn omtrent voeren en drenken en rekening houdend 
met eventuele vereiste speciale verzorging in samenhang met de lengte van het transport 
(zie ook een routenetuitdraai betreffende de lengte van het transport en eventuele 
bootreserveringen); als voeren en drenken niet goed mogelijk is de maximale reistijd  
8 uur !  

 
 er moeten documenten aanwezig zijn met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of 

gevaarlijke dieren gaat.  

 Maximale reistijd van 24 uur. Gezien het feit dat het opnieuw afladen en opladen van de 
dieren veel stress geeft kan er geen controlepost worden aangedaan na 24 uur !  

 niet afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan 4 dieren vervoerd 
worden.  

 hengsten die samen opgegroeid zijn mogen bij elkaar.  

 Er mag nooit meer dan 1 laag geladen worden. 



Schriftelijke	instructies	omtrent	drenken	en	voeren	
	
Voor	als	landbouwhuisdier	gehouden	éénhoevigen	bedraagt	de	maximale	transporttijd	24	
uur.	Tijdens	het	transport	moeten	zij	om	de	8	uur	worden	gedrenkt	en	zo	nodig	gevoederd.	
	
De	paarden	dienen	uit	emmers	of	andere	waterbakken	gedrenkt	te	worden,	alleen	
drinknippels	zijn	niet	voldoende.	
	
De	paarden	worden	gevoederd	met	balen	hooi.	Dit	dient	op	dusdanige	wijze	in	de	
compartimenten	gelegd	te	worden	dat	alle	dieren	toegang	hebben	tot	het	hooi.	
	
De	dieren	zijn	zorgvuldig	in	groepen	ingedeeld	om	sociale	onrust	zoveel	mogelijk	te	
vermijden	(dieren	uit	dezelfde	haremgroep	of	hengstengroep	bij	elkaar,	merries	samen	met	
hun	veulens,	geen	concurrerende	hengsten	in	hetzelfde	hok,	etc.).	De	samenstelling	van	de	
groepen	dient	onderweg	niet	gewijzigd	te	worden.	
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Konik	Polski	

Waarschuwing	
	

De	dieren	die	vervoerd	worden	betreffen	wildlevende	konikpaarden	uit	natuurgebieden.	Deze	wilde	
éénhoevigen	leven	in	natuurlijk	kuddeverband	en	zijn	in	zorgvuldig	geselecteerde	groepen	
opgeladen.	Deze	groepsamenstelling	zorgt	voor	zoveel	mogelijk	sociale	rust	en	zo	min	mogelijk	
stress.	

De	paarden	zijn	niet	gewend	om	dicht	benaderd	te	worden	door	mensen	en	kunnen	schichtig	
reageren.	Let	goed	op	bij	het	betreden	van	de	wagen.	

	

	

Warning	
	

These	animals	are	wild	living	konik	horses	from	nature	reserves.	These	wild	horses	live	in	natural	
herds	and	are	carefully	divided	into	groups	on	the	lorry.	The	composition	of	the	groups	ensures	
maximum	calmness	and	minimum	stress.	

The	horses	are	not	used	to	human	contact	and	can	react	jumpy.	Take	caution	when	entering	the	
lorry.	



Verslag transport van 7 Koniks naar Engeland op 4 en 5 maart 2004 
 
 
Op 4 maart was het dan zover: de groep van zeven Koniks kon vertrekken naar Engeland. 
Het gaat om de volgende dieren: 
Leidhengst Jarkov (2000) 
Hengst Orlik(1999) 
Hengst Nurag (2002) 
Merrie Nadia (1993) 
Merrie Napia (2000) 
Merrie Oriola (2001) 
Merrie Orada (2003) 
 
De eerste vijf dieren komen uit de Millingerwaard en vormden al een harem. De Engelsen 
wilden graag zeven dieren dus is de groep aangevuld met twee merries: Oriola en veulen 
Orada uit de Groenlanden. Hier moest aantalregulatie plaatsvinden dus dat kwam goed uit. 
Nadat de dieren gevangen en gechipt waren zijn ze naar de Sterreschans verhuist. Hier konden 
ze aan elkaar wennen en wachten tot het paspoort klaar was (vier weken). De Sterreschans is 
tevens een makkelijk terrein om te vangen. 
 
Op 4 maart hebben we ( ) de paarden de kraal in gedreven. Dit ging heel 
makkelijk. De Engelsen hadden verzocht om de niet leidende hengsten (Orlik en Nurag) apart 
te laden want die wilden ze elders loslaten als hengstengroep. Maar wat bleek nu op de 
Sterreschans: Orlik had de merries Oriola en Orada “veroverd” en een mini harempje 
gevormd. Na overleg hebben we toch de hengsten apart gezet, omdat dit het verzoek van de 
Engelsen was. Ik zou ter plekke met de Engelsen overleggen of we niet het mini-harempje 
kunnen herstellen. Ik had de RVV geregeld voor controle. Inmiddels was transporteur  
Jakobs ook aanwezig met vrachtwagen. De dierenarts van het RVV moest de chips en de 
paspoorten controleren. Nadat de papieren in orde gemaakt waren konden we vertrekken. Om 
18:30 uur vertokken we naar Hoek van Holland voor de boot van 22:00 uur. 

 De paarden worden ingeladen 
 
Bij de boot ging alles ook heel soepel. De ferry was speciaal voor vrachtverkeer en stond drie-
deks vol met grote vrachtwagens. Wij werden voor het laden al apart gezet omdat we paarden 
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vervoerden. We kregen een speciaal plekje aan de zijkant van de boot waar we water tot onze 
beschikking hadden. De paarden waren erg rustig dus konden we met gerust hart naar het 
bovendek gaan om te eten en te slapen. 
 

 Op de boot. 
 
De volgende ochtend kwamen we om 3:30 uur lokale tijd (1 uur vroeger) aan in Harwich. 
Daarvandaan was het 1,5 tot 2 uur rijden naar het gehucht Wicken (Cambrigdeshire). Daar 
kwamen we om ca. 5:30 uur aan, veel te vroeg om de mensen van het National Trust te 
ontmoeten. We hebben daarom nog een paar uurtjes geslapen  althans, ik niet meer) op 
de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Om 8:00 uur had  van het National 
Trust mij gevonden en een kop koffie aangeboden.  hebben we nog even laten slapen. 
Met  en  heb ik de veranderde sociale structuur van de paarden doorgesproken. 
Ze willen toch bij hun aanvankelijke plan blijven omdat ze hengstengroepje willen vormen 
met een al aanwezige jonge hengst. Vorig jaar mei hadden ze reeds een harem van ons 
gekocht, die kwam uit de Klompenwaard. In deze harem zat een 1-jarig hengstje Kors. Deze 
werd echter al twee weken na aankomst uitgestoten! Hem konden ze nergens onderbrengen en 
heeft dus al die tijd min of meer alleen geleefd. Samen met de twee hengsten die we nu 
gebracht hebben willen ze dus een hengstengroepje vormen. 
Om 9:00 uur was de dierenarts gearriveerd om de paarden bij het loslaten te inspecteren en 
zijn we naar de eerste lokatie gereden. Op een terrein van maar liefst 45 ha zijn de twee 
hengsten losgelaten. Binnenkort wordt daar het uitgestoten hengstje Kors bijgezet. 
Vervolgens zijn we naar de tweede lokatie gereden om de harem los te laten, een gebied van 
40 ha. De paarden waren erg blij om de buitenlucht in te stappen en begonnen meteen aan het 
vette gras te grazen. Na een heerlijke lunch hebben en  ons de hele middag 
rondgeleid in het gebied. 
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 De eerste stappen op Engelse 
bodem. 
 

 Orlik en Nurag in hun nieuwe 
leefgebied. 
 



 De harem vlak na het loslaten. 
 

 De groep van vorig jaar (Adonis en 
merries). 
 
Over het gebied: Wicken Fen 
Wicken Fen is een gebied met een totale omvang van 500 ha. Het is veengrond met 
rietvelden, plassen, zeggenmoerassen en zompbossen. Het deed mij heel sterk aan de Wieden 
en Weerribben denken. Het beheer wat er gevoerd wordt is gericht op het herstellen van de 
rietvelden en zeggenmoerassen. Hiervoor zijn ze met een “scrub removal program” bezig: 
grote delen van de bossen en bossages worden gerooid. Daarnaast worden delen van de 
rietvelden en zeggenvegetaties in stand gehouden door te maaien. In een deel van het gebied 
(40 ha) is vorig jaar een groep van 6 Koniks uit Nederland uitgezet. In ander deel van het 
gebied hebben ze een groep van zo’n 10 koniks lopen die oorspronkelijk ook uit Nederland 
komen: deels voskleurige Koniks uit de Oostvaardersplassen. Het zijn allemaal ruinen. Het 
deel waar deze dieren lopen is gescheiden van de rest van het gebied door een vaart, ze zullen 
dus nooit deel uit gaan maken van de overige “goede” Koniks. De drie deelgebieden waar 
onze Koniks zijn losgelaten grenzen aan elkaar maar zijn nu nog van elkaar gescheiden door 
een raster. Reden hiervoor is dat in het deel waar nu een jaar Koniks lopen binnenkort publiek 



gaat komen, en ze willen het voorzichtig opbouwen. Over twee jaar gaan alle tussenrasters 
weg en kunnen de kuddes elkaar wederom ontmoeten en genen uitwisselen. Het 
begrazingsgebied is dan ca. 120 ha groot. De Oostvaardersplassen is hun grote voorbeeld en 
ze streven naar een soortgelijk systeem in het Wicken Fen. Volgend jaar worden de eerste 
Schotse hooglanders uitgezet en ze streven naar het uitzetten van elanden! Ze hebben een 
100-jaren plan opgesteld waarbij het gebied maar liefst 5000 ha groot wordt en zal grensen 
aan de stad Cambridge. Dit doen ze door de tussenliggende landbouwgronden op te kopen. 
Deze liggen ook allemaal op veengrond en raken zo langzamerhand uitgeput en omgeschikt 
voor landbouw. Het gebied waar we de harem hebben losgelaten zijn voormalige 
landbouwgronden. Volgend jaar komt er al 400 ha grond bij het natuurgebied. Het Wicken 
Fen moet zeer rijk zijn aan bijzondere plantjes en libellen. Ik denk dat ik hier zeker nog een 
keer ’s zomers terugkom. Trouwens, ik denk dat het National Trust een vaste klant wordt 
want ze hebben al aangegeven over een paar jaar weer Koniks van ons te willen kopen! 
 

 
8 maart 2004 
 

 Uitzicht over Wicken Fen. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: tekst uitzondering verordening
Datum: woensdag 21 november 2018 14:05:00

Hoi en ,
Hierbij de tekst uit de verordening waar ik met jullie over sprak.
Nu ik het opnieuw lees, zie ik dat het niet gaat over het in het geheel niet identificeren maar dat
er overeenkomstig art 9 of 17 lid 4 er sprak mag zijn van ofwel pas identificeren bij verlaten
gebied ofwel een verlicht regime (alleen chipnummer in database?). Het verlichte regime kan
dus nog aan de orde zijn/komen, als we dat zouden willen, maar dat doen we feitelijk bij andere
verplaatsingen ook niet. Het uitstellen van de identificatie is al geregeld binnen NL.
Conclusie is dan wellicht dat er toch gewoon een paspoort en chip bij moet zijn op het moment
van verplaatsing?
Excuses voor de verwarring…
Groeten,

Artikel 13
Afwijkingen met betrekking tot de identificatie van bepaalde paardachtigen

die in het wild of half in het wild leven
1. In afwijking van artikel 12 mag de bevoegde instantie beslissen dat duidelijk
omschreven populaties van in het wild of half in het wild levende paardachtigen
in bepaalde door de bevoegde instantie vast te stellen gebieden door middel van
een overeenkomstig artikel 9 of artikel 17, lid 4, afgegeven
identificatiedocument moeten worden geïdentificeerd, wanneer ze:
a)van dergelijke populaties worden gescheiden, behalve wanneer ze onder officieel toezicht van

een duidelijk omschreven populatie naar een andere duidelijk omschreven populatie worden
overgebracht; of

b) worden gedomesticeerd.

2. Lidstaten die van plan zijn van de afwijking in lid 1 gebruik te maken, stellen
de Commissie, onder verwijzing naar dit artikel, in kennis van de populaties en
de gebieden die zij overeenkomstig lid 1 hebben vastgesteld, voordat zij van die
afwijking gebruikmaken.
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Van:
Aan:
Onderwerp: handhavingsverzoek dieren Oostvaardersplassen
Datum: maandag 3 december 2018 10:40:52

Hoi 
Gaat alles goed?
Ik heb een vraag in verband de bespreking die ik zo heb bij de landadvocaat inzake de civiele
procedure van de Stichting  en  tegen de Staat in verband met het beleid
inzake de grote grazers aldaar (uitvoering aanbevelingen rapport van de Commissie Van Geel).
Woensdag a.s. is de zitting. Er liepen aanpalend ook nog vovo’s tegen de opdracht van
provincies om edelherten af te schieten (afgewezen) en tegen de Natura 2000-vergunning
(binnen 2 weken uitspraak). Ik begrijp dat er ook een handhavingsverzoek bij de NVWA in
relatie tot de Wet dieren is binnengekomen, dat jullie hebben afgewezen. Kun jij aangeven of
daartegen bezwaar/beroep loopt en wat de stand van zaken is?
Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: aanvulling Oostvaardersplassen nota
Datum: woensdag 5 december 2018 14:32:44

Dag 

Informatie klopt.
We hebben volgende week een afspraak met SBB en FREE Nature om te spreken over het
protocol voor wennen / certificeren / laden / transport.
Eén opmerking:
Ik zou niet schrijven “Staatsbosbeheer (SBB) is eigenaar van het gebied OVP en van de dieren
“, maar
“Staatsbosbeheer beheert het gebied en de daarin levende dieren in opdracht van de provincie
Flevoland”.
Volgens mij is er juist het één en ander te doen over het wel of niet ‘eigendom zijn’, en het
daarmee ‘wel of niet gehouden zijn’ van de dieren.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van: @minez.nl] 
Verzonden: woensdag 5 december 2018 14:13
Aan: 
CC: 
Onderwerp: aanvulling Oostvaardersplassen nota
Hoi 
Bijgaand een aangepaste tekst over de koningspaarden en transport.

, klopt de passage over protocol en NVWA nog?
Als er vragen zijn horen we dat graag,
Groet,

 en 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: DOMUS-18314137-v1-Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Datum: dinsdag 18 december 2018 14:33:25

Voor mij prima.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088 M: 06 

Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 14:30
Aan: 
Onderwerp: RE: DOMUS-18314137-v1-
Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Hoi ,
Zal ik er dan het volgende van maken? En de certificering er voor dit moment uitlaten?
“Bij de uitplaatsing van de paarden is essentieel dat er gezocht wordt naar een goede natuurlijke
leefomgeving.
Ten aanzien van de voorgenomen transporten van de konikpaarden kan ik u meedelen dat er
door Staatsbosbeheer voorbereidingen worden getroffen om ook deze met de grootst mogelijke
zorg en aandacht te laten verlopen.
De transporten worden in overleg met de NVWA georganiseerd.”

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 14:20
Aan: @minez.nl>; 

@minez.nl>
Onderwerp: RE: DOMUS-18314137-v1-
Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Ik had er al naar gekeken, en geen opmerkingen op de tekst.
Nee, we gaan geen toezicht houden op de transporten.
Je kan wel schrijven dat de transporten in overleg met de NVWA georganiseerd zullen worden
en dat de NVWA deze voor export zal certificeren.
Dat klopt wel.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 14:18
Aan: 
Onderwerp: RE: DOMUS-18314137-v1-
Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Mooi antwoord.
Heel misschien toevoegen dat de NVWA toezicht houdt op de export? Wat denk je, ?

 heeft vorige week met SBB overleg gehad over de transporten.
Groeten,

Van:  
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 13:21
Aan: @minez.nl>; 

@nvwa.nl>
Onderwerp: DOMUS-18314137-v1-
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Onafhankelijk_en_integraal_toezicht_op_dierenwelzijn_bij_actief_ingrijpen
Hoi  en ,
Hebben jullie nog aanvullingen/commentaar op het conceptantwoord van MLNV n.a.v. brief van
de Dierenbescherming? https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-
doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/brief-aan-minister-onafhankelijk-toezicht-in-
oostvaardersplassen
We willen proberen om het antwoord nog morgen in de lijn te krijgen (i.v.m. vakanties van velen)
Alvast bedankt,
Groet 
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Van:
Aan:

Cc:

Onderwerp: Protocol Konikspaarden Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 31 januari 2019 16:25:02
Bijlagen: Verslag laden Koniks OostvaardersVeld 20190118.docx

image001.jpg
Protocol vangen en verplaatsen Koniks_RD_AA.docx

Beste mensen,
In eerdere besprekingen is geconcludeerd dat LNV en NVWA medewerking zullen verlenen aan
de beoogde ‘uitplaatsing’ van Konikpaarden uit het Oostvaardersplassengebied.
De Provincie Flevoland is eindverantwoordelijke; Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de
Provincie, en SBB huurt deskundigen in op het terrein van Konikspaarden voor de uitvoering.
De afgelopen jaren zijn (uit andere gebieden) meerdere internationale transporten uitgevoerd
van Koniks.
De ‘bijzondere positie’ die Koniks hebben in de Transportverordening is eerder besproken en in
notities beschreven.
In enkele gesprekken met SBB is afgesproken dat SBB, met advies van de NVWA, een protocol
op zal stellen voor de beoogde transporten.
In dat protocol worden een aantal eisen uit de transportverordening die niet van toepassing zijn
op Konikpaarden , zoals het invullen, bijhouden en retourneren van een journaal door de
transporteur, wél geëist. En een aantal specifieke bijzonderheden die voor Koniks juist beter
níet van toepassing verklaard kunnen worden (zoals het níet aanbinden, en het niet individueel
laden) benoemd worden.
In januari zijn een aantal Konikspaarden uit het Oostvaardersveld getransporteerd naar andere
locaties binnen Nederland.
Volgens afspraak zijn zoveel mogelijk dezelfde procedures gevolgd als die in het concept-
protocol voor de internationale transporten stonden. Op 18 januari is de NVWA ook aanwezig
geweest bij het laden van de paarden – zie bijgaand verslag.
De ervaringen en opmerkingen van de inspecteurs hebben nog tot enkele kleine aanpassingen
van het protocol geleid.
Bijgaand protocol is hiermee definitief.
Volgens afspraak zal SBB de NVWA tijdig informeren wanneer er transporten vanuit de
Oostvaardersplassen (naar buitenlandse bestemmingen) gepland worden, zodat via de National
Contactpoint van de Transportverordening en de CVO, met de landen van bestemming en
doorvoer contact opgenomen kan worden.
Indien bijgevoegd protocol nog aanleiding geeft tot opmerkingen of vragen, verneem ik dat
graag.
Mijn inziens past één en ander binnen de eerder gemaakte afspraken, en is er geen aanleiding
om hier nader overleg voor te organiseren.
met vriendelijke groet,

250-1280px-Logo-nvwa(3)
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Hallo Richard,



Afgelopen vrijdag ben ik met Robert bij het laden van de Konikpaarden geweest in het Oostvaardersveld; de foto’s en video’s heb ik jou en Robert beide via een link toegestuurd. Ik begreep van Robert, dat dit een gebied is waar ook mensen doorheen kunnen lopen, waardoor ze redelijk dicht in contact met de paarden kunnen komen. De paarden zijn dus gewend aan de aanwezigheid van mensen. Dit kon je ook goed zien in de kraal, waarin de dieren gevangen waren. De dieren waren rustig en de medewerkers van het transportbedrijf en Free Nature en SBB konden er eigenlijk relatief veilig tussen bewegen. Hier en daar heeft iemand wel eens een beet ontvangen, maar de dieren waren ook tijdens het laden vrij rustig. Tijdens het laden begonnen 2 paarden in de kraal elkaar te trappen; deze zijn toen van elkaar gescheiden. De rust keerde toen ook snel terug in de kudde. De ondergrond waarop de paarden stonden was verstevigd met grof puin. Dit was niet helemaal ideaal voor de hoeven, maar ze hebben er in mijn oordeel ook niet erg onder geleden. Anders was de ondergrond waarschijnlijk helemaal kapot gelopen en hadden ze grotendeels in een dikke laag modder gestaan. Nu was er nog wat hooi gestrooid, waar de dieren van aten.



De dierenarts heeft de dieren vooraf gecontroleerd: de conditiescore is vastgelegd evenals de aftekeningen en het chipnummer en het nummer van het hok in de kraal, waar het dier stond. Van de dieren in een bepaald hok in de kraal wist men dus precies welke paspoorten daarbij hoorden. De groepen in de hokken zijn ook als geheel op 1 vervoermiddel geladen. Ze konden dus realiseren, dat de juiste paspoorten bij de dieren geladen op 1 vervoermiddel aanwezig waren. Dat is wel een voorwaarde voor internationaal transport. Helaas had de ppi niet expliciet vermeld op pagina 1 van het paspoort, dat het dieren afkomstig uit een ‘natuurterrein’ waren. Er stond wel bij, dat de paspoorten aan SBB Oostvaardersveld afgegeven waren, maar dan weet je nog niet of dit een aangewezen natuurgebied is. We hebben aangegeven, dat ze dit na het vervoer moeten laten herstellen door de ppi, wanneer ze de paarden nog een keer willen laten slachten. 



Het laden verliep rustig. Er werd alle tijd genomen om de dieren de auto te laten verkennen. De veewagens waren voorzien van een dikke laag stro. Het hielp ook, dat de laadklep voorzien was van een laag stro. De paarden waren nog nooit eerder vervoerd en desondanks ging het laden redelijk voorspoedig. Het laden van de oplegger met 26 paarden heeft ca. 1,5 uur geduurd. De paarden laten zich niet heel makkelijk verplaatsen. Omdat ze vrij rustig zijn (weinig temperament) van zichzelf, laten ze zich ook niet heel makkelijk verplaatsen. Hier en daar was er dus wat duw en trekwerk nodig om een dwars paard van het pad te krijgen. Dat kostte de meeste tijd. Ik heb daar eigenlijk geen opmerkingen over. De paarden kunnen voorafgaand aan een internationaal transport steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de officiële dierenarts van de NVWA. Mijns inziens zou je hier met een steekproef kunnen volstaan om vast te stellen of van het paard een paspoort aanwezig is en of deze ook in het door Free Nature geregistreerde hok staat en of de gegevens van de paarden correct zijn overgenomen door de ppi. Afgelopen vrijdag waren de paspoorten pas tijdens het laden aanwezig. Bij internationale transporten zullen de paspoorten voor het starten van het laden al aanwezig moeten zijn, zodat de controles goed uitgevoerd kunnen worden.



Wanneer de paarden uit de Oostvaardersplassen verplaatst gaan worden, kunnen deze dieren onrustiger zijn, omdat ze veel minder mensen hebben gezien. Het hanteren van deze paarden kan dan ook wat moeizamer verlopen en het is afwachten, hoe deze dieren op het vangen en het verblijf in een kraal reageren. Dat wordt ook al aangegeven in het protocol. Het kan dan ook verstandig zijn om bij de eerste keer laden vanuit dit gebied ook weer aanwezig te zijn als NVWA om eventuele knelpunten te kunnen signaleren. Waarschijnlijk gaan deze dieren naar het buitenland, dus is aanwezigheid van de NVWA al vereist. Mogelijk kan ik dan met Robert daar dan weer naar toe gaan, omdat ik dan ook gelijk de certificering kan uitvoeren.



Verklaringen omtrent dracht: we hebben vrijdag al een veulen zien liggen bij de overgebleven dieren in het Oostvaardersveld. Willen we voor de dieren op transport een verklaring van de dierenarts, dat deze expliciet gekeken heeft naar de lengte van de dracht? Uitgebreid onderzoek door de dierenarts zal niet mogelijk zijn. 



Geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Deze zijn ook aan elkaar gewend en het scheiden van de mannelijke dieren zal waarschijnlijker tot een aantasting van het welzijn gaan leiden, dan het bij elkaar laten van de groepen dieren. Deze voorschriften gelden voor alle gewervelde dieren, die commercieel vervoerd worden. Er is geen uitzondering, dus feitelijk gaat dit tegen de eisen van Vo 1/2005 in. Het is mijns inziens niet wenselijk om in deze situatie aan de voorschriften in de verordening vast te houden. Dit wordt nog niet benoemd in het protocol.



Ik heb nog een aantal opmerkingen in het protocol geplaatst (zie bijlage). Wanneer er nog vragen zijn, hoor ik het graag.



Met vriendelijke groet,



Annebeth van Aartsen,

Senior inspecteur veterinair (STDA),

Afdeling Veterinaire Keuring en Exportcertificering,

Team Noord 03.

………………………………………………………………………………………………………………

Directie Keuren | Divisie Veterinair en Import 

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht

Postbus 43006 | 3540 DA | Utrecht

………………………………………………………………………………………………………………

T: (088) 223 33 33

a.e.vanaartsen@nvwa.nl

www.nvwa.nl





Protocol vangen en verplaatsen Koniks, winter 2018-2019

28 januari 2019



























Protocol vangen en verplaatsen Koniks

Winter 2018-2019

Versie 1.0





Datum		28 januari 2019

Status		definitief

Na aanvulling NVWA 




















Colofon



Project					protocol vangen en verplaatsen Koniks, 

winter 2018-2019



Projectnummer UBW			E 0941012



Versienummer				1.0



Status					definitieve versie



360 documentnummer:	 	 <Naam>						 	

	

Gebied	 				Oostvaardersplassen

Planeenheid				Oostvaardersplassen

Beheergebied				Oostvaardersplassen

Provinciale eenheid 			Flevoland 



Opdrachtgever				ing. S.W.A. Bonekamp

Projectleider 				drs. IJ. Zwart 



Contactpersoon:			IJ. Zwart 

				Provinciaal adviseur

 

					T 06 500 091 77



E ij.zwart@staatsbosbeheer.nl



Adres:					Staatsbosbeheer

				Naritaweg 221

				1043 CB Amsterdam
































Inhoudsopgave




Protocol vangen en verplaatsen Koniks	1
1.	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	De opgave	4
1.3	Aantal uit te plaatsen Koniks	4
1.4	Verantwoordelijkheden	4
1.5	Oostvaardersveld	5
2.	Voorwaarden uitplaatsing Koniks	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Uitgangspunten	6
2.3	Veiligheid	6
2.4	Bemensing	7
2.5	Moment van transport	7
3.	Uitvoering	8
3.1	Observeren van paarden, vaststellen familiegroepen	8
3.2	Inrichten vangweide en vangkraal	8
3.3	Insluiten Koniks en separeren overige grazers	8
3.4	Werkelijke vangactie	9
3.5	Eisen paspoort	9
3.6	Inladen van de Koniks	9
3.7	Het transport	10
3.8	Nazorg op bestemmingslocatie	12
4.	Risico’s voortgang uitvoering	13





1. Inleiding



1.1 Aanleiding

Op 25 april 2018 is het advies van de commissie Van Geel aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Na behandeling in de commissie duurzaamheid, is op 11 juli 2018 hierover positief besloten door Provinciale Staten. Het advies van de commissie Van Geel is daarmee beleidskader geworden voor het beheer van de Oostvaardersplassen.



Op 20 juli 2018 is een convenant ondertekend om te borgen dat het beleidskader geoperationaliseerd wordt. In het convenant is onder andere overeen gekomen dat

Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor en de regie voert over de feitelijke uitvoering van het verminderen van de begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van een actuele telling terug te brengen tot circa 1.100 dieren.



1.2 De opgave

Het beleidskader benoemt maatregelen die uitgevoerd dienen te worden, waaronder structureel minder grote grazers in het grazige deel (paragraaf 5.3.3). Het beleidskader geeft aan dat:

“Voor het afvangen en het afschot van dieren voor de reset, dient een apart protocol te worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met gezondheidsaspecten van dieren, sociale verbanden, gedragskenmerken, omgevingsfactoren, en waarin zorgvuldig handelen wordt voorgeschreven en nationale en internationale regelingen in acht worden genomen”. 



Dit protocol heeft als doel om het vangen en uitplaatsen van de Koniks verantwoord en zorgvuldig plaats te laten vinden. Dit protocol is een werkdocument, dat zo nodig wordt geactualiseerd.



1.3 Aantal uit te plaatsen Koniks

Om het aantal Koniks dat uitgeplaatst moet worden te bepalen is op 29 en 30 oktober een helikoptertelling in het Natura 2000-gebied uitgevoerd. Daarbij zijn 610 Koniks geteld. Dit betekent dat, bij voorkeur in de winter van 2018/2019, 610-450=160 Koniks uitgevangen worden en naar een andere locatie worden overgeplaatst. Daarnaast wordt de populatie Koniks in het Oostvaardersveld verkleind. 



1.4 Verantwoordelijkheden

In het convenant Ontwikkeling Oostvaardersplassengebied tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland is vastgelegd dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor en de regie voert over de feitelijke uitvoering van de vermindering van de begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van een actuele telling terug te brengen tot circa 1.100 dieren. 



Tevens is vastgelegd dat de reset van de paarden wordt uitgevoerd door inschakelen van een professionele organisatie onder regie van Staatsbosbeheer waarbij de paarden zoveel mogelijk worden gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. 



Met het op transport zetten van de Koniks moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten (dieren moeten gechipt, er is een paspoort en een veterinaire verklaring e.d.). Afhankelijk van land van bestemming en/of doorreislanden kunnen (veterinaire) eisen verschillen. 



Dit protocol is afgestemd met de NVWA. 

 




1.5 Oostvaardersveld

In het Oostvaardersveld is een kudde van ca 100 Koniks aanwezig. Van deze kudde  is in de nazomer van 2018 de sociale structuur in beeld gebracht en de gezondheid (uiterlijk) en het sociale gedrag van de dieren. Op basis van deze observaties is besloten de bestaande kudde van het Oostvaardersveld te verkleinen door een deel van de kudde uit te plaatsen. Afhankelijk van het aantal dieren dat uitgeplaatst kan worden wordt de kudde in het Oostvaardersveld aangevuld met Koniks uit de Oostvaardersplassen. Het eindstreven is een populatie van ca 50 Koniks. 



De verwachting is dat de Koniks uit het Oostvaardersveld makkelijker vangbaar en hanteerbaar zijn dan de Koniks in de Oostvaardersplassen, omdat:

· Het Oostvaardersveld is vrij toegankelijk voor publiek. Daardoor zijn de Koniks van het Oostvaardersveld enigszins gewend aan menselijke aanwezigheid.

· Het Oostvaardersveld is kleiner van schaal dan de Oostvaardersplassen.



Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met het vangen en uitplaatsen van de Koniks uit het Oostvaardersveld wordt dit protocol, indien noodzakelijk, aangescherpt.




2. Voorwaarden uitplaatsing Koniks 



2.1 Algemeen

Voor de uitvoering van dit protocol is wetgeving leidend even als het beleidskader Oostvaardersplassen zoals door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld. 

Daarnaast zijn er afspraken vastgelegd in het convenant Ontwikkeling Oostvaardersplassengebied tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland.



In de door Staatsbosbeheer vastgestelde ‘Aanpak reset grote grazers’ is ten aanzien van de Koniks het volgende vastgelegd:

· De dieren worden alleen uitgeplaatst in natuurlijke gebieden, met omstandigheden die geschikt zijn voor de dieren, gelet op de omstandigheden in de Oostvaardersplassen waaraan ze gewend zijn.

· Het werk wordt uitgevoerd door een ervaren, professionele organisatie die aantoonbare ervaring heeft met vangen, transporteren en plaatsen van (semi)wilde Koniks in natuurgebieden. 

· De Koniks krijgen bij verblijf in de vangweide de noodzakelijke zorg (zo nodig bijvoeren en drinkwater). 

· Ook in het Oostvaardersveld wordt de kudde verkleind. De uitvoering hiervan wordt afgestemd met de uitplaatsing van Koniks uit het kerngebied.



2.2 Uitgangspunten

Alle Koniks die uitgeplaatst worden moeten voldoen aan de I&R-regelgeving.

De Koniks van de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld zijn ‘in het wild levende paardachtigen in een daarvoor aangewezen natuurgebied’.

Voor transport van de Koniks wordt alleen gebruik gemaakt van wegtransport (evt. inclusief veerdiensten). 

Uitgangspunt bij het vangen en vervoeren is om de stress voor de dieren zo beperkt mogelijk te houden en de kans op verwondingen onderling (en van de beheerder) uit te sluiten. 



2.3 Veiligheid

Veiligheid van de uitvoerders van vangacties en handelingen met de Koniks is van groot belang. Als bijzondere situatie hierbij is de aandacht voor veiligheid in de Oostvaardersplassen in relatie tot de activiteiten ten behoeve de reductie (door afschot) van de populatie edelherten. 



Het is van het grootste belang dat steeds van te voren beoordeeld wordt hoe veilig gewerkt kan worden. Op de momenten dat de faunabeheerders in het gebied actief zijn, is het gebied niet toegankelijk voor anderen. Hiervoor wordt een rood bord op het toegangshek geplaatst en is er een app-groep waar op aangegeven wordt of er faunabeheer plaats vindt of niet. De medewerkers van Staatsbosbeheer en externe deskundige kuddebeheerders die betrokken zijn bij het vangen en uitplaatsen van de Koniks worden in de app-groep opgenomen.



Het organiseren van de veiligheid van medewerkers van Staatsbosbeheer en de externe kuddebeheerder tijdens handelingen om de Koniks te vangen en te behandelen is een verantwoordelijkheid van de kuddebeheerder. 



Openbare veiligheid rond het vangen en transporteren ten aanzien van medewerkers Staatsbosbeheer, externe deskundigen en transport is onderdeel van het veiligheidsplan dat is opgesteld in het kader van de reset grote grazers Oostvaardersplassen. In dit veiligheidsplan zijn afspraken gemaakt over de inzet van politie en omgevingsdienst en de rollen en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt. 






2.4 Bemensing

De aanleg van de vangweiden en vangkralen wordt in opdracht van Staatsbosbeheer door een aannemer uitgevoerd.



Het sluiten van de vangweide gebeurt door medewerkers van Staatsbosbeheer.



Staatsbosbsheer zorgt voor een deskundige kuddebeheerder. Deze is verantwoordelijk voor het selecteren van de kuddes en de organisatie rond het transport, inclusief veterinaire keuring. Desgewenst biedt Staatsbosbeheer ondersteuning. 



Het werkelijk vangen van de kuddes in de vangkraal en de voorbereidingen voor transport wordt door de deskundige kuddebeheerder begeleid. 



De keuring en het chippen van de Koniks wordt uitgevoerd door een op dit gebied deskundige dierenarts. 

Het paspoort wordt afgeven door een daarvoor erkende paspoortuitgevende instantie..

De exportcertificering (afgifte gezondheidscertificaat en de beoordeling of de omstandigheden rondom het vervoer voorafgaand aan het transport aan de wettelijke eisen voldoen)  wordt uitgevoerd door een dierenarts van de NVWA.



Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een ervaren transportbedrijf, in bezit van de conform de Transportverordening vereiste vergunning voor kort- (korter dan 8 uur), danwel lang transport (langer dan 8 uur). De transportmiddelen voldoen aan de eisen conform de Transportverordening voor het transport van paarden (EU 2005/1) (Type 1, minder dan 8 uur; c.q. Type 2, transport langer dan 8 uur).    



2.5 Moment van transport

Randvoorwaarden bij het moment van transport zijn:

· Hoog drachtige dieren ( > 90% dracht) mogen niet op transport. Transport dient vóór de periode waarin dit drachtstadium te verwachten is (ca half maart) plaats te vinden. De regelgeving hierover is strikt. Het is aan de dierenarts om te bepalen of transport door kan gaan of niet.

· Rond de ontvangst van de dieren op de toekomstige locatie geldt:

· Medio september/ oktober is ontvangst op toekomstige locaties vaak goed mogelijk. Er is voldoende voedsel in de gebieden en de dieren kunnen nog wennen aan de nieuwe omstandigheden en het klimaat. 

· In november valt in oostelijk gelegen landen de winter in. Daardoor is ontvangst van dieren vanaf die tijd tot de lente ongewenst.

· November is voor Zuid-Europese landen geen probleem, vanwege de late winter en het milde klimaat.

· In december t/m februari is in oostelijk gelegen landen ontvangst ongewenst vanwege sneeuw en vorst. Voor Zuid-Europese landen hangt dit samen met hoe streng de winter is.

· Begin maart tot half maart (het (vroege) voorjaar) heeft voor veel potentiële  ontvangers de voorkeur om nieuwe dieren te ontvangen.




3. Uitvoering 

Het vangen van de Koniks vergt een aantal opeenvolgende fases.



3.1 Observeren van paarden, vaststellen familiegroepen

Door een ervaren medewerker van een ervaren kuddebeheerder worden de paarden geobserveerd en de familiegroepen vastgesteld door regelmatige veldbezoeken. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. 



Bij het verblijf van de paarden in de vangweide en/of vangkraal (zowel in de Oostvaardersplassen als het Oostvaardersveld) vindt dagelijks toezicht plaats, waarvan een logboek wordt bijgehouden. In het geval dat een Konik die in de vangweide ingesloten is veterinaire zorg nodig heeft, wordt contact opgenomen met de dierenarts om een behandelingsplan op te stellen. 



In de winterperiode vindt maandelijks een veterinaire inspectie plaats van de kuddes in het grazige gebied van de Oostvaardersplassen. Tijdens deze inspectie worden ook de Koniks in de vangweide door de dierenarts geïnspecteerd.



3.2 Inrichten vangweide en vangkraal 



Oostvaardersveld

In het Oostvaardersveld wordt op een van de schiereilandjes een vangweide ingericht en een tijdelijke vangkraal opgebouwd. De plek is bereikbaar met een vrachtwagen waarmee de paarden vervoerd worden.



Oostvaardersplassen

De locatie voor vangweide en vangkraal in de Oostvaardersplassen is zo gekozen dat deze de werkzaamheden in relatie tot het reduceren van de edelhertenpopulatie niet hindert.



Er is een vangweide ingericht van zo’n 50 hectare op een locatie waar:

· de dieren de loop op hebben;

· op vlakke grond;

· zonder al te veel obstakels (liggend dood hout). 



De locatie van de vangweide is gelegen in de spoorzone van het grazige deel van de Oostvaardersplassen (Percelen Dz130 en Dz131 ). De vangweide is uitgerasterd met hertengaas. In de vangweide worden poelen gerealiseerd ten behoeve van drinkwater. De locatie is op afstand zichtbaar voor publiek. In de vangweide kunnen de dieren in (semi) vrijheid en in een grote groep langere tijd verblijven. 



In een hoek van de vangweide wordt een vaste vangkraal gebouwd van zo’n 1000 m2. 

De vangkraal bestaat uit een grotere voorkraal. Hierin kunnen dieren van elkaar gesepareerd worden. Aan de voorkraal zitten meerdere compartimenten vast om individuele groepen in te vangen. Werkelijke handelingen en scheiden van de groepen vindt plaats in de vangkraal.



3.3 Insluiten Koniks en separeren overige grazers



Oostvaardersveld 

Op het moemnt dat de bestemming van de Koniks bekend is wordt de vangactie gestart. De Koniks worden de vangweide ingedreven, waarna deze gesloten wordt. De Koniks in de vangweide worden vanaf dat moment gevoerd en krijgen water. 






Oostvaardersplassen

Wanneer het vangseizoen is aangebroken, medio januari t/m maart 2019 wordt regelmatig gecontroleerd of Koniks zich in de vangweide bevinden. Hierbij kan op basis van inzicht van de specialisten gebruik gemaakt worden van voer om de Koniks te lokken. Wanneer er een substantieel aantal Koniks in de vangweide aanwezig is wordt de vangweide gesloten, ook wanneer er zich andere grazers in de vangweide bevinden. Vanaf dat moment wordt door de specialisten beoordeeld of er voldoende voedsel en water voor de dieren aanwezig is. Indien dit onvoldoende is wordt er bijgevoerd of water gegeven.



Door het plaatsen van mobiele schriklinten worden de Koniks gescheiden van de andere grazers en worden eventuele Heckrunderen en edelherten de vangweide uitgedreven. De achtergebleven Koniks wennen vervolgens aan de aanwezigheid van schriklint wat bijdraagt aan de werkelijke vangactie. 

Door de dieren regelmatig hooi aan te bieden wennen de dieren aan menselijke activiteit. In het gebied worden drinkvoorzieningen geplaatst om de paarden te laten wennen aan het drinken uit een kuip. Dit in voorbereiding op het transport.



3.4 Werkelijke vangactie

Uitgangspunt bij vangen is om de stress voor de dieren zo beperkt mogelijk te houden en de kans op verwondingen onderling als ook van de beheerder en zijn/haar helpers uit te sluiten.

Na het opsluiten van de dieren in de vangweide vindt de werkelijke vangactie plaats. 



Zodra bekend is wanneer de vangactie plaatsvindt en het transport gepland is wordt dit bij de NVWA gemeld. De NVWA geeft op dat moment aan een daartoe bevoegde dierenarts opdracht om bij het opladen aanwezig te zijn. 



Ervaren kuddebeheerders drijven de dieren richting de vangkraal. Hiervoor gebruiken ze schriklinten. Per groep, harem of hengstengroep, worden de dieren de voorkraal ingedreven. Vervolgens vindt eventuele separatie van secondanthengsten van de harem plaats. Vervolgens wordt iedere deelgroep een eigen compartiment ingedreven, waarna chippen en registratie en eventuele noodzakelijke veterinaire controles plaatsvinden. Voor het veterinair onderzoek wordt een ter zake deskundige praktiserende dierenarts, met ervaring met in het wild levende paarden, ingeschakeld. 



Zodra de Koniks die in de vangkraal staan, veterinair gekeurd zijn en gechipt zijn, wordt het paspoort door de externe deskundige geregeld. Hiervoor is ca 24 uur nodig. In die tijd blijft de groep in de vangkraal. 



3.5 Eisen paspoort

Bij export moeten alle wilde paardachtige voorzien zijn van paspoort en een chip. Hierbij geldt dat:

· Het paspoort is een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtige. 

· Het natuurgebied van herkomst is opgenomen.

· In het paspoort is geen aantekening nodig dat de dieren niet meer bestemd zijn voor humane consumptie.

· Op pagina 1 van het paspoort moet expliciet “natuurterrein” vermeld zijn. 



3.6 Inladen van de Koniks



Oostvaardersplassen

Op de dag van transport (zodra de paspoorten van de gechipte Koniks binnen zijn) vindt de exportcertificering plaats door een NVWA dierenarts. Deze controleert de transportwaardigheid van de dieren, beoordeelt de gezondheidsstatus van de dieren, en of aan de veterinaire eisen is voldaan ten behoeve van het gezondheidscertificaat (de houdersverklaring voor de te transporteren paarden moet ingevuld en ondertekend aanwezig zijn t.b.v. het afgeven van het gezondheidscertificaat.) en controleert de transportwagen. Hierna worden de dieren ingeladen. 



Om het inladen te vergemakkelijken is een helling aangelegd waardoor de dieren op een natuurlijke wijze de vrachtwagen inlopen. Strooisel (stro) in de vrachtwagen en op de laadklep vereenvoudigd het laden van de paarden.

 In een combinatie, trailer en oplegger, gaan ongeveer 25 tot 30 dieren, mogelijk minder door opsplitsen van de sociale groepen. Bij een transport van in het totaal 160 dieren gaat het dus om ongeveer 6 tot 8 vrachtwagencombinaties in meerdere transporten uit de Oostvaardersplassen.



Na het inladen vertrekt het transport. 



3.7 Het transport

Voor het transport van levende dieren gelden de bepalingen uit de Transportverordening (EU 1/2005) . 

Voor in het wild levende paardachtigen geldt dat zij vallen onder de categorie ‘Andere soorten’, benoemd in Bijlage 1, Hoofstuk V, artikel 2.3. Dit betekent dat vele eisen die bijvoorbeeld aan transport van voor landbouwdoeleinden gehouden eenhoevigen gesteld worden niet van toepassing zijn. 

Voor deze categroie schrijft de verordening alleen voor dat de dieren vervoerd moeten worden ‘overeenkomstig de schriftelijke instructies omtrent voeren en drenken, en rekening houdend met de eventueel vereiste speciale verzorging’. De vervoerder krijgt een door de deskundige kuddebeheerder opgestelde schriftelijke instructies mee omtrent voeren en drenken, waarin aangegeven:

· om de 8 uur drenken en voeren; 

· drenken uit trog of bakken (speciekuipen). 



Staatsbosbeheer wil de dieren zorgvuldig transporteren. In samenspraak met de NVWA is afgesproken dat een aantal van de overige voorschriften ook voor de transporten van de Koniks uit de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld zullen worden gehanteerd, en dat enkele voorschriften specifiek voor deze transporten zullen worden aangepast. Het gaat hierbij om:

· Nationale transporten:

· De door Staatsbosbeheer ingehuurde deskundige kuddebeheerder zorgt dat er bij het opladen en afladen van de dieren experts aanwezig zijn.

· Internationale transporten:

· De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

· Er een gps datasysteem aan boord van de vrachtwagen is;

· De dieren worden NIET afgeladen.

· Transporteurs hebben een vergunning voor lang transport conform de Transportverordening. En bij transporten > 8 uur heeft de veewagen een certificaat van goedkeuring.

· Staatsbosbeheer eist van de transporteur het gebruik van volledig journaal cf Vo 1/2005, bijlage II (ook bij transport buiten de EU):

· Routeplanning: tijdschema, stops (Afd 1);

· Verklaring bij vertrek (Afd 2);

· Verklaring van een praktiserende of officiele dierenarts over de gezondheidsstatus van de dieren, bij aankomst bij plaats van bestemming (Afd 3);

· Registratie van feitelijke route, rustplaatsen (Afd 4);

· Meldingen onregelmatigheden (Afd 5).



De benodigde papieren worden door de transporteur bij de NVWA opgevraagd. Het volledige journaal wordt door de transporteur binnen 2x 24 uur aan NVWA / IBDier gezonden.



Transport

Voor alle transporten geldt dat:

· Ventilatie van de laadruimte vanuit Staatsbosbeheer vereist is, daar paarden in stresssituaties veel warmte produceren en dan gevoelig zijn voor maligne hypertermie.

· Er nooit meer dan 1 laag geladen mag worden.

· De dieren zorgvuldig in groepen zijn ingedeeld om sociale onrust zoveel mogelijk te vermijden en de indeling van de groep tijdens het transport gelijk blijft.

· Een stabiele groep/harem bij elkaar staat, waarbij scheiding geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren niet wenselijk is. 

· De verschillende groepen worden gescheiden door tussenhekken; het kan dus voorkomen dat de groep uit vier of meer dieren bestaat.

· Het dragen van een halster niet van toepassing is.



Begeleiding

· De deskundige kuddebeheerder moet altijd aanwezig zijn bij het laden van de dieren en kan eventueel het transport begeleiden.

· Door de deskundige kuddebeheerder wordt een document opgesteld dat bij het transport aanwezig is met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of gevaarlijke dieren gaat. 






3.8 Nazorg op bestemmingslocatie

Nadat de dieren zijn aangekomen op de nieuwe locatie worden zij overgedragen aan de plaatselijke terreinbeheerder. Hiermee gaat het eigendom over naar de nieuwe beheerder. Om zeker te zijn dat de dieren goed verzorgd worden, wordt er een overeenkomst opgesteld voor overdracht van de Koniks tussen Staatsbosbeheer en de nieuwe beheerder 



Gedurende de eerste winter worden op ontvangstlocatie dieren bijgevoerd ter bevordering van de adaptatie aan de nieuwe leefomgeving. Dit helpt bij binding met de locatie. Zeker bij niet uitgerasterde gebieden (o.a. Bulgarije) wordt zo voorkomen dat dieren gaan zwerven (soft release).








4. Risico’s voortgang uitvoering

Gedurende de gehele winter vinden de werkzaamheden plaats om het uitplaatsen van 160 Koniks in de Oostvaardersplassen te organiseren. 

Onderstaand de belangrijkste aspecten die snelheid van de uitvoering en daarmee de planning beïnvloeden:

1. Het is onbekend hoe makkelijk de dieren zich laten vangen, mogelijk lukt dit pas eind februari wanneer de dieren met hooi gelokt kunnen worden. 

2. Dieren moeten mogelijk 1 maand in de vangweide verblijven in afwachting van paardenpaspoort na chippen en uitslagen benodigde veterinaire onderzoeken. Waar mogelijk worden spoedprocedures gebruikt om doorlooptijd te versnellen. Echter, bepaalde veterinaire controles vragen om een vaste quarantaine periode. 

3. Er wordt gewerkt met ervaren transporteurs. Deze transporteurs zijn gewend (semi) wilde dieren te vervoeren. In Nederland zijn slechts enkele transporteurs die hiervoor de juiste ervaring en papieren hebben. Er bestaat een kans dat de transporteur niet op het gewenste moment beschikbaar is, met als gevolg dat het transport later plaats vindt.
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Hallo , 
 
Afgelopen vrijdag ben ik met  bij het laden van de Konikpaarden geweest in het 
Oostvaardersveld; de foto’s en video’s heb ik jou en  beide via een link toegestuurd. Ik 
begreep van , dat dit een gebied is waar ook mensen doorheen kunnen lopen, waardoor ze 
redelijk dicht in contact met de paarden kunnen komen. De paarden zijn dus gewend aan de 
aanwezigheid van mensen. Dit kon je ook goed zien in de kraal, waarin de dieren gevangen waren. 
De dieren waren rustig en de medewerkers van het transportbedrijf en Free Nature en SBB konden 
er eigenlijk relatief veilig tussen bewegen. Hier en daar heeft iemand wel eens een beet ontvangen, 
maar de dieren waren ook tijdens het laden vrij rustig. Tijdens het laden begonnen 2 paarden in de 
kraal elkaar te trappen; deze zijn toen van elkaar gescheiden. De rust keerde toen ook snel terug 
in de kudde. De ondergrond waarop de paarden stonden was verstevigd met grof puin. Dit was niet 
helemaal ideaal voor de hoeven, maar ze hebben er in mijn oordeel ook niet erg onder geleden. 
Anders was de ondergrond waarschijnlijk helemaal kapot gelopen en hadden ze grotendeels in een 
dikke laag modder gestaan. Nu was er nog wat hooi gestrooid, waar de dieren van aten. 
 
De dierenarts heeft de dieren vooraf gecontroleerd: de conditiescore is vastgelegd evenals de 
aftekeningen en het chipnummer en het nummer van het hok in de kraal, waar het dier stond. Van 
de dieren in een bepaald hok in de kraal wist men dus precies welke paspoorten daarbij hoorden. 
De groepen in de hokken zijn ook als geheel op 1 vervoermiddel geladen. Ze konden dus 
realiseren, dat de juiste paspoorten bij de dieren geladen op 1 vervoermiddel aanwezig waren. Dat 
is wel een voorwaarde voor internationaal transport. Helaas had de ppi niet expliciet vermeld op 
pagina 1 van het paspoort, dat het dieren afkomstig uit een ‘natuurterrein’ waren. Er stond wel bij, 
dat de paspoorten aan SBB Oostvaardersveld afgegeven waren, maar dan weet je nog niet of dit 
een aangewezen natuurgebied is. We hebben aangegeven, dat ze dit na het vervoer moeten laten 
herstellen door de ppi, wanneer ze de paarden nog een keer willen laten slachten.  
 
Het laden verliep rustig. Er werd alle tijd genomen om de dieren de auto te laten verkennen. De 
veewagens waren voorzien van een dikke laag stro. Het hielp ook, dat de laadklep voorzien was 
van een laag stro. De paarden waren nog nooit eerder vervoerd en desondanks ging het laden 
redelijk voorspoedig. Het laden van de oplegger met 26 paarden heeft ca. 1,5 uur geduurd. De 
paarden laten zich niet heel makkelijk verplaatsen. Omdat ze vrij rustig zijn (weinig temperament) 
van zichzelf, laten ze zich ook niet heel makkelijk verplaatsen. Hier en daar was er dus wat duw en 
trekwerk nodig om een dwars paard van het pad te krijgen. Dat kostte de meeste tijd. Ik heb daar 
eigenlijk geen opmerkingen over. De paarden kunnen voorafgaand aan een internationaal transport 
steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de officiële dierenarts van de NVWA. Mijns inziens 
zou je hier met een steekproef kunnen volstaan om vast te stellen of van het paard een paspoort 
aanwezig is en of deze ook in het door Free Nature geregistreerde hok staat en of de gegevens van 
de paarden correct zijn overgenomen door de ppi. Afgelopen vrijdag waren de paspoorten pas 
tijdens het laden aanwezig. Bij internationale transporten zullen de paspoorten voor het starten 
van het laden al aanwezig moeten zijn, zodat de controles goed uitgevoerd kunnen worden. 
 
Wanneer de paarden uit de Oostvaardersplassen verplaatst gaan worden, kunnen deze dieren 
onrustiger zijn, omdat ze veel minder mensen hebben gezien. Het hanteren van deze paarden kan 
dan ook wat moeizamer verlopen en het is afwachten, hoe deze dieren op het vangen en het 
verblijf in een kraal reageren. Dat wordt ook al aangegeven in het protocol. Het kan dan ook 
verstandig zijn om bij de eerste keer laden vanuit dit gebied ook weer aanwezig te zijn als NVWA 
om eventuele knelpunten te kunnen signaleren. Waarschijnlijk gaan deze dieren naar het 
buitenland, dus is aanwezigheid van de NVWA al vereist. Mogelijk kan ik dan met  daar dan 
weer naar toe gaan, omdat ik dan ook gelijk de certificering kan uitvoeren. 
 
Verklaringen omtrent dracht: we hebben vrijdag al een veulen zien liggen bij de overgebleven 
dieren in het Oostvaardersveld. Willen we voor de dieren op transport een verklaring van de 
dierenarts, dat deze expliciet gekeken heeft naar de lengte van de dracht? Uitgebreid onderzoek 
door de dierenarts zal niet mogelijk zijn.  
 
Geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Deze 
zijn ook aan elkaar gewend en het scheiden van de mannelijke dieren zal waarschijnlijker tot een 
aantasting van het welzijn gaan leiden, dan het bij elkaar laten van de groepen dieren. Deze 
voorschriften gelden voor alle gewervelde dieren, die commercieel vervoerd worden. Er is geen 
uitzondering, dus feitelijk gaat dit tegen de eisen van Vo 1/2005 in. Het is mijns inziens niet 
wenselijk om in deze situatie aan de voorschriften in de verordening vast te houden. Dit wordt nog 
niet benoemd in het protocol. 
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Ik heb nog een aantal opmerkingen in het protocol geplaatst (zie bijlage). Wanneer er nog vragen 
zijn, hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Directie Keuren | Divisie Veterinair en Import  
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 DA | Utrecht 
……………………………………………………………………………………………………………… 
T: (088)  

@nvwa.nl 
www.nvwa.nl 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Op 25 april 2018 is het advies van de commissie Van Geel aangeboden aan 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Na behandeling in de commissie 
duurzaamheid, is op 11 juli 2018 hierover positief besloten door Provinciale Staten. 
Het advies van de commissie Van Geel is daarmee beleidskader geworden voor het 
beheer van de Oostvaardersplassen. 
 
Op 20 juli 2018 is een convenant ondertekend om te borgen dat het beleidskader 
geoperationaliseerd wordt. In het convenant is onder andere overeen gekomen dat 
Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor en de regie voert over de feitelijke 
uitvoering van het verminderen van de begrazingsdruk door de populatie van de 
grote grazers op basis van een actuele telling terug te brengen tot circa 1.100 dieren. 
 

1.2 De opgave 
Het beleidskader benoemt maatregelen die uitgevoerd dienen te worden, waaronder 
structureel minder grote grazers in het grazige deel (paragraaf 5.3.3). Het 
beleidskader geeft aan dat: 
“Voor het afvangen en het afschot van dieren voor de reset, dient een apart protocol 
te worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met gezondheidsaspecten van 
dieren, sociale verbanden, gedragskenmerken, omgevingsfactoren, en waarin 
zorgvuldig handelen wordt voorgeschreven en nationale en internationale regelingen 
in acht worden genomen”.  
 
Dit protocol heeft als doel om het vangen en uitplaatsen van de Koniks verantwoord 
en zorgvuldig plaats te laten vinden. Dit protocol is een werkdocument, dat zo nodig 
wordt geactualiseerd. 
 

1.3 Aantal uit te plaatsen Koniks 
Om het aantal Koniks dat uitgeplaatst moet worden te bepalen is op 29 en 30 oktober 
een helikoptertelling in het Natura 2000-gebied uitgevoerd. Daarbij zijn 610 Koniks 
geteld. Dit betekent dat, bij voorkeur in de winter van 2018/2019, 610-450=160 Koniks 
uitgevangen worden en naar een andere locatie worden overgeplaatst. Daarnaast 
wordt de populatie Koniks in het Oostvaardersveld verkleind.  
 

1.4 Verantwoordelijkheden 
In het convenant Ontwikkeling Oostvaardersplassengebied tussen Staatsbosbeheer en 
de provincie Flevoland is vastgelegd dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor en 
de regie voert over de feitelijke uitvoering van de vermindering van de 
begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van een actuele 
telling terug te brengen tot circa 1.100 dieren.  
 
Tevens is vastgelegd dat de reset van de paarden wordt uitgevoerd door inschakelen 
van een professionele organisatie onder regie van Staatsbosbeheer waarbij de 
paarden zoveel mogelijk worden gevangen en verplaatst naar andere 
natuurgebieden.  
 
Met het op transport zetten van de Koniks moet worden voldaan aan de wettelijke 
vereisten (dieren moeten gechipt, er is een paspoort en een veterinaire verklaring 
e.d.). Afhankelijk van land van bestemming en/of doorreislanden kunnen (veterinaire) 
eisen verschillen.  
 
Dit protocol is afgestemd met de NVWA.  
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1.5 Oostvaardersveld 
In het Oostvaardersveld is een kudde van ca 100 Koniks aanwezig. Van deze kudde  is 
in de nazomer van 2018 de sociale structuur in beeld gebracht en de gezondheid 
(uiterlijk) en het sociale gedrag van de dieren. Op basis van deze observaties is 
besloten de bestaande kudde van het Oostvaardersveld te verkleinen door een deel 
van de kudde uit te plaatsen. Afhankelijk van het aantal dieren dat uitgeplaatst kan 
worden wordt de kudde in het Oostvaardersveld aangevuld met Koniks uit de 
Oostvaardersplassen. Het eindstreven is een populatie van ca 50 Koniks.  
 
De verwachting is dat de Koniks uit het Oostvaardersveld makkelijker vangbaar en 
hanteerbaar zijn dan de Koniks in de Oostvaardersplassen, omdat: 
• Het Oostvaardersveld is vrij toegankelijk voor publiek. Daardoor zijn de Koniks 

van het Oostvaardersveld enigszins gewend aan menselijke aanwezigheid. 
• Het Oostvaardersveld is kleiner van schaal dan de Oostvaardersplassen. 
 
Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met het vangen en uitplaatsen van 
de Koniks uit het Oostvaardersveld wordt dit protocol, indien noodzakelijk, 
aangescherpt. 
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2. Voorwaarden uitplaatsing Koniks  
 

2.1 Algemeen 
Voor de uitvoering van dit protocol is wetgeving leidend even als het beleidskader 
Oostvaardersplassen zoals door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld.  
Daarnaast zijn er afspraken vastgelegd in het convenant Ontwikkeling 
Oostvaardersplassengebied tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland. 
 
In de door Staatsbosbeheer vastgestelde ‘Aanpak reset grote grazers’ is ten aanzien 
van de Koniks het volgende vastgelegd: 
• De dieren worden alleen uitgeplaatst in natuurlijke gebieden, met 

omstandigheden die geschikt zijn voor de dieren, gelet op de omstandigheden in 
de Oostvaardersplassen waaraan ze gewend zijn. 

• Het werk wordt uitgevoerd door een ervaren, professionele organisatie die 
aantoonbare ervaring heeft met vangen, transporteren en plaatsen van 
(semi)wilde Koniks in natuurgebieden.  

• De Koniks krijgen bij verblijf in de vangweide de noodzakelijke zorg (zo nodig 
bijvoeren en drinkwater).  

• Ook in het Oostvaardersveld wordt de kudde verkleind. De uitvoering hiervan 
wordt afgestemd met de uitplaatsing van Koniks uit het kerngebied. 

 

2.2 Uitgangspunten 
Alle Koniks die uitgeplaatst worden moeten voldoen aan de I&R-regelgeving. 
De Koniks van de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld zijn ‘in het wild 
levende paardachtigen in een daarvoor aangewezen natuurgebied’. 
Voor transport van de Koniks wordt alleen gebruik gemaakt van wegtransport (evt. 
inclusief veerdiensten).  
Uitgangspunt bij het vangen en vervoeren is om de stress voor de dieren zo beperkt 
mogelijk te houden en de kans op verwondingen onderling (en van de beheerder) uit 
te sluiten.  
 

2.3 Veiligheid 
Veiligheid van de uitvoerders van vangacties en handelingen met de Koniks is van 
groot belang. Als bijzondere situatie hierbij is de aandacht voor veiligheid in de 
Oostvaardersplassen in relatie tot de activiteiten ten behoeve de reductie (door 
afschot) van de populatie edelherten.  
 
Het is van het grootste belang dat steeds van te voren beoordeeld wordt hoe veilig 
gewerkt kan worden. Op de momenten dat de faunabeheerders in het gebied actief 
zijn, is het gebied niet toegankelijk voor anderen. Hiervoor wordt een rood bord op 
het toegangshek geplaatst en is er een app-groep waar op aangegeven wordt of er 
faunabeheer plaats vindt of niet. De medewerkers van Staatsbosbeheer en externe 
deskundige kuddebeheerders die betrokken zijn bij het vangen en uitplaatsen van de 
Koniks worden in de app-groep opgenomen. 
 
Het organiseren van de veiligheid van medewerkers van Staatsbosbeheer en de 
externe kuddebeheerder tijdens handelingen om de Koniks te vangen en te 
behandelen is een verantwoordelijkheid van de kuddebeheerder.  
 
Openbare veiligheid rond het vangen en transporteren ten aanzien van medewerkers 
Staatsbosbeheer, externe deskundigen en transport is onderdeel van het 
veiligheidsplan dat is opgesteld in het kader van de reset grote grazers 
Oostvaardersplassen. In dit veiligheidsplan zijn afspraken gemaakt over de inzet van 
politie en omgevingsdienst en de rollen en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt.  
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2.4 Bemensing 
De aanleg van de vangweiden en vangkralen wordt in opdracht van Staatsbosbeheer 
door een aannemer uitgevoerd. 
 
Het sluiten van de vangweide gebeurt door medewerkers van Staatsbosbeheer. 
 
Staatsbosbsheer zorgt voor een deskundige kuddebeheerder. Deze is 
verantwoordelijk voor het selecteren van de kuddes en de organisatie rond het 
transport, inclusief veterinaire keuring. Desgewenst biedt Staatsbosbeheer 
ondersteuning.  
 
Het werkelijk vangen van de kuddes in de vangkraal en de voorbereidingen voor 
transport wordt door de deskundige kuddebeheerder begeleid.  
 
De keuring en het chippen van de Koniks wordt uitgevoerd door een op dit gebied 
deskundige dierenarts.  
Het paspoort wordt afgeven door een daarvoor erkende paspoortuitgevende 
instantie.. 
De exportcertificering (afgifte gezondheidscertificaat en de beoordeling of de 
omstandigheden rondom het vervoer voorafgaand aan het transport aan de 
wettelijke eisen voldoen)  wordt uitgevoerd door een dierenarts van de NVWA. 
 
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een ervaren transportbedrijf, in bezit van de 
conform de Transportverordening vereiste vergunning voor kort- (korter dan 8 uur), 
danwel lang transport (langer dan 8 uur). De transportmiddelen voldoen aan de eisen 
conform de Transportverordening voor het transport van paarden (EU 2005/1) (Type 1, 
minder dan 8 uur; c.q. Type 2, transport langer dan 8 uur).     
 

2.5 Moment van transport 
Randvoorwaarden bij het moment van transport zijn: 
• Hoog drachtige dieren ( > 90% dracht) mogen niet op transport. Transport dient 

vóór de periode waarin dit drachtstadium te verwachten is (ca half maart) plaats 
te vinden. De regelgeving hierover is strikt. Het is aan de dierenarts om te bepalen 
of transport door kan gaan of niet. 

• Rond de ontvangst van de dieren op de toekomstige locatie geldt: 
o Medio september/ oktober is ontvangst op toekomstige locaties vaak goed 

mogelijk. Er is voldoende voedsel in de gebieden en de dieren kunnen nog 
wennen aan de nieuwe omstandigheden en het klimaat.  

o In november valt in oostelijk gelegen landen de winter in. Daardoor is 
ontvangst van dieren vanaf die tijd tot de lente ongewenst. 

o November is voor Zuid-Europese landen geen probleem, vanwege de late 
winter en het milde klimaat. 

o In december t/m februari is in oostelijk gelegen landen ontvangst ongewenst 
vanwege sneeuw en vorst. Voor Zuid-Europese landen hangt dit samen met 
hoe streng de winter is. 

o Begin maart tot half maart (het (vroege) voorjaar) heeft voor veel potentiële  
ontvangers de voorkeur om nieuwe dieren te ontvangen. 
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3. Uitvoering  
Het vangen van de Koniks vergt een aantal opeenvolgende fases. 
 

3.1 Observeren van paarden, vaststellen 
familiegroepen 

Door een ervaren medewerker van een ervaren kuddebeheerder worden de paarden 
geobserveerd en de familiegroepen vastgesteld door regelmatige veldbezoeken. 
Hiervan wordt een logboek bijgehouden.  
 
Bij het verblijf van de paarden in de vangweide en/of vangkraal (zowel in de 
Oostvaardersplassen als het Oostvaardersveld) vindt dagelijks toezicht plaats, 
waarvan een logboek wordt bijgehouden. In het geval dat een Konik die in de 
vangweide ingesloten is veterinaire zorg nodig heeft, wordt contact opgenomen met 
de dierenarts om een behandelingsplan op te stellen.  
 
In de winterperiode vindt maandelijks een veterinaire inspectie plaats van de kuddes 
in het grazige gebied van de Oostvaardersplassen. Tijdens deze inspectie worden ook 
de Koniks in de vangweide door de dierenarts geïnspecteerd. 
 

3.2 Inrichten vangweide en vangkraal  
 
Oostvaardersveld 
In het Oostvaardersveld wordt op een van de schiereilandjes een vangweide ingericht 
en een tijdelijke vangkraal opgebouwd. De plek is bereikbaar met een vrachtwagen 
waarmee de paarden vervoerd worden. 
 
Oostvaardersplassen 
De locatie voor vangweide en vangkraal in de Oostvaardersplassen is zo gekozen dat 
deze de werkzaamheden in relatie tot het reduceren van de edelhertenpopulatie niet 
hindert. 
 
Er is een vangweide ingericht van zo’n 50 hectare op een locatie waar: 
• de dieren de loop op hebben; 
• op vlakke grond; 
• zonder al te veel obstakels (liggend dood hout).  
 
De locatie van de vangweide is gelegen in de spoorzone van het grazige deel van de 
Oostvaardersplassen (Percelen Dz130 en Dz131 ). De vangweide is uitgerasterd met 
hertengaas. In de vangweide worden poelen gerealiseerd ten behoeve van 
drinkwater. De locatie is op afstand zichtbaar voor publiek. In de vangweide kunnen 
de dieren in (semi) vrijheid en in een grote groep langere tijd verblijven.  
 
In een hoek van de vangweide wordt een vaste vangkraal gebouwd van zo’n 1000 m2.  
De vangkraal bestaat uit een grotere voorkraal. Hierin kunnen dieren van elkaar 
gesepareerd worden. Aan de voorkraal zitten meerdere compartimenten vast om 
individuele groepen in te vangen. Werkelijke handelingen en scheiden van de 
groepen vindt plaats in de vangkraal. 
 

3.3 Insluiten Koniks en separeren overige grazers 
 
Oostvaardersveld  
Op het moemnt dat de bestemming van de Koniks bekend is wordt de vangactie 
gestart. De Koniks worden de vangweide ingedreven, waarna deze gesloten wordt. 
De Koniks in de vangweide worden vanaf dat moment gevoerd en krijgen water.  
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Oostvaardersplassen 
Wanneer het vangseizoen is aangebroken, medio januari t/m maart 2019 wordt 
regelmatig gecontroleerd of Koniks zich in de vangweide bevinden. Hierbij kan op 
basis van inzicht van de specialisten gebruik gemaakt worden van voer om de Koniks 
te lokken. Wanneer er een substantieel aantal Koniks in de vangweide aanwezig is 
wordt de vangweide gesloten, ook wanneer er zich andere grazers in de vangweide 
bevinden. Vanaf dat moment wordt door de specialisten beoordeeld of er voldoende 
voedsel en water voor de dieren aanwezig is. Indien dit onvoldoende is wordt er 
bijgevoerd of water gegeven. 
 
Door het plaatsen van mobiele schriklinten worden de Koniks gescheiden van de 
andere grazers en worden eventuele Heckrunderen en edelherten de vangweide 
uitgedreven. De achtergebleven Koniks wennen vervolgens aan de aanwezigheid van 
schriklint wat bijdraagt aan de werkelijke vangactie.  
Door de dieren regelmatig hooi aan te bieden wennen de dieren aan menselijke 
activiteit. In het gebied worden drinkvoorzieningen geplaatst om de paarden te laten 
wennen aan het drinken uit een kuip. Dit in voorbereiding op het transport. 
 

3.4 Werkelijke vangactie 
Uitgangspunt bij vangen is om de stress voor de dieren zo beperkt mogelijk te houden 
en de kans op verwondingen onderling als ook van de beheerder en zijn/haar helpers 
uit te sluiten. 
Na het opsluiten van de dieren in de vangweide vindt de werkelijke vangactie plaats.  
 
Zodra bekend is wanneer de vangactie plaatsvindt en het transport gepland is wordt 
dit bij de NVWA gemeld. De NVWA geeft op dat moment aan een daartoe bevoegde 
dierenarts opdracht om bij het opladen aanwezig te zijn.  
 
Ervaren kuddebeheerders drijven de dieren richting de vangkraal. Hiervoor gebruiken 
ze schriklinten. Per groep, harem of hengstengroep, worden de dieren de voorkraal 
ingedreven. Vervolgens vindt eventuele separatie van secondanthengsten van de 
harem plaats. Vervolgens wordt iedere deelgroep een eigen compartiment 
ingedreven, waarna chippen en registratie en eventuele noodzakelijke veterinaire 
controles plaatsvinden. Voor het veterinair onderzoek wordt een ter zake deskundige 
praktiserende dierenarts, met ervaring met in het wild levende paarden, ingeschakeld.  
 
Zodra de Koniks die in de vangkraal staan, veterinair gekeurd zijn en gechipt zijn, 
wordt het paspoort door de externe deskundige geregeld. Hiervoor is ca 24 uur nodig. 
In die tijd blijft de groep in de vangkraal.  
 

3.5 Eisen paspoort 
Bij export moeten alle wilde paardachtige voorzien zijn van paspoort en een chip. 
Hierbij geldt dat: 
• Het paspoort is een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtige.  
• Het natuurgebied van herkomst is opgenomen. 
• In het paspoort is geen aantekening nodig dat de dieren niet meer bestemd zijn 

voor humane consumptie. 
• Op pagina 1 van het paspoort moet expliciet “natuurterrein” vermeld zijn.  
 

3.6 Inladen van de Koniks 
 
Oostvaardersplassen 
Op de dag van transport (zodra de paspoorten van de gechipte Koniks binnen zijn) 
vindt de exportcertificering plaats door een NVWA dierenarts. Deze controleert de 
transportwaardigheid van de dieren, beoordeelt de gezondheidsstatus van de dieren, 
en of aan de veterinaire eisen is voldaan ten behoeve van het gezondheidscertificaat 
(de houdersverklaring voor de te transporteren paarden moet ingevuld en 
ondertekend aanwezig zijn t.b.v. het afgeven van het gezondheidscertificaat.) en 
controleert de transportwagen. Hierna worden de dieren ingeladen.  
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Om het inladen te vergemakkelijken is een helling aangelegd waardoor de dieren op 
een natuurlijke wijze de vrachtwagen inlopen. Strooisel (stro) in de vrachtwagen en 
op de laadklep vereenvoudigd het laden van de paarden. 
 In een combinatie, trailer en oplegger, gaan ongeveer 25 tot 30 dieren, mogelijk 
minder door opsplitsen van de sociale groepen. Bij een transport van in het totaal 160 
dieren gaat het dus om ongeveer 6 tot 8 vrachtwagencombinaties in meerdere 
transporten uit de Oostvaardersplassen. 
 
Na het inladen vertrekt het transport.  

 

3.7 Het transport 
Voor het transport van levende dieren gelden de bepalingen uit de 
Transportverordening (EU 1/2005) .  
Voor in het wild levende paardachtigen geldt dat zij vallen onder de categorie 
‘Andere soorten’, benoemd in Bijlage 1, Hoofstuk V, artikel 2.3. Dit betekent dat vele 
eisen die bijvoorbeeld aan transport van voor landbouwdoeleinden gehouden 
eenhoevigen gesteld worden niet van toepassing zijn.  
Voor deze categroie schrijft de verordening alleen voor dat de dieren vervoerd 
moeten worden ‘overeenkomstig de schriftelijke instructies omtrent voeren en 
drenken, en rekening houdend met de eventueel vereiste speciale verzorging’. De 
vervoerder krijgt een door de deskundige kuddebeheerder opgestelde schriftelijke 
instructies mee omtrent voeren en drenken, waarin aangegeven: 
• om de 8 uur drenken en voeren;  
• drenken uit trog of bakken (speciekuipen).  
 
Staatsbosbeheer wil de dieren zorgvuldig transporteren. In samenspraak met de 
NVWA is afgesproken dat een aantal van de overige voorschriften ook voor de 
transporten van de Koniks uit de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld zullen 
worden gehanteerd, en dat enkele voorschriften specifiek voor deze transporten 
zullen worden aangepast. Het gaat hierbij om: 
• Nationale transporten: 

o De door Staatsbosbeheer ingehuurde deskundige kuddebeheerder zorgt dat 
er bij het opladen en afladen van de dieren experts aanwezig zijn. 

• Internationale transporten: 
o De volgende voorwaarden zijn van toepassing. 

 Er een gps datasysteem aan boord van de vrachtwagen is; 
 De dieren worden NIET afgeladen. 
 Transporteurs hebben een vergunning voor lang transport conform de 

Transportverordening. En bij transporten > 8 uur heeft de veewagen een 
certificaat van goedkeuring. 

o Staatsbosbeheer eist van de transporteur het gebruik van volledig journaal cf 
Vo 1/2005, bijlage II (ook bij transport buiten de EU): 
 Routeplanning: tijdschema, stops (Afd 1); 
 Verklaring bij vertrek (Afd 2); 
 Verklaring van een praktiserende of officiele dierenarts over de 

gezondheidsstatus van de dieren, bij aankomst bij plaats van bestemming 
(Afd 3); 

 Registratie van feitelijke route, rustplaatsen (Afd 4); 
 Meldingen onregelmatigheden (Afd 5). 

 
De benodigde papieren worden door de transporteur bij de NVWA opgevraagd. Het 
volledige journaal wordt door de transporteur binnen 2x 24 uur aan NVWA / IBDier 
gezonden. 
 
Transport 
Voor alle transporten geldt dat: 
• Ventilatie van de laadruimte vanuit Staatsbosbeheer vereist is, daar paarden in 

stresssituaties veel warmte produceren en dan gevoelig zijn voor maligne 
hypertermie. 
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• Er nooit meer dan 1 laag geladen mag worden. 
• De dieren zorgvuldig in groepen zijn ingedeeld om sociale onrust zoveel mogelijk 

te vermijden en de indeling van de groep tijdens het transport gelijk blijft. 
• Een stabiele groep/harem bij elkaar staat, waarbij scheiding geslachtsrijpe 

mannelijke en vrouwelijke dieren niet wenselijk is.  
• De verschillende groepen worden gescheiden door tussenhekken; het kan dus 

voorkomen dat de groep uit vier of meer dieren bestaat. 
• Het dragen van een halster niet van toepassing is. 
 
Begeleiding 
• De deskundige kuddebeheerder moet altijd aanwezig zijn bij het laden van de 

dieren en kan eventueel het transport begeleiden. 
• Door de deskundige kuddebeheerder wordt een document opgesteld dat bij het 

transport aanwezig is met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of 
gevaarlijke dieren gaat.  
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3.8 Nazorg op bestemmingslocatie 
Nadat de dieren zijn aangekomen op de nieuwe locatie worden zij overgedragen aan 
de plaatselijke terreinbeheerder. Hiermee gaat het eigendom over naar de nieuwe 
beheerder. Om zeker te zijn dat de dieren goed verzorgd worden, wordt er een 
overeenkomst opgesteld voor overdracht van de Koniks tussen Staatsbosbeheer en de 
nieuwe beheerder  
 
Gedurende de eerste winter worden op ontvangstlocatie dieren bijgevoerd ter 
bevordering van de adaptatie aan de nieuwe leefomgeving. Dit helpt bij binding met 
de locatie. Zeker bij niet uitgerasterde gebieden (o.a. Bulgarije) wordt zo voorkomen 
dat dieren gaan zwerven (soft release). 
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4. Risico’s voortgang uitvoering 
Gedurende de gehele winter vinden de werkzaamheden plaats om het uitplaatsen van 
160 Koniks in de Oostvaardersplassen te organiseren.  
Onderstaand de belangrijkste aspecten die snelheid van de uitvoering en daarmee de 
planning beïnvloeden: 
1. Het is onbekend hoe makkelijk de dieren zich laten vangen, mogelijk lukt dit pas 

eind februari wanneer de dieren met hooi gelokt kunnen worden.  
2. Dieren moeten mogelijk 1 maand in de vangweide verblijven in afwachting van 

paardenpaspoort na chippen en uitslagen benodigde veterinaire onderzoeken. 
Waar mogelijk worden spoedprocedures gebruikt om doorlooptijd te versnellen. 
Echter, bepaalde veterinaire controles vragen om een vaste quarantaine periode.  

3. Er wordt gewerkt met ervaren transporteurs. Deze transporteurs zijn gewend 
(semi) wilde dieren te vervoeren. In Nederland zijn slechts enkele transporteurs 
die hiervoor de juiste ervaring en papieren hebben. Er bestaat een kans dat de 
transporteur niet op het gewenste moment beschikbaar is, met als gevolg dat het 
transport later plaats vindt. 
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Ter informatie stuur ik onderstaande update (van SBB) van de stand van zaken van de
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen.
Het bijgevoegde protocol is dezelfde van mijn eerdere mail d.d. 31 januari. Conform dit protocol
wordt gewerkt.
In de geadresseerden zitten enkele personen die deze nog niet ontvangen hadden, vandaar dat
ik deze toevoeg.
Gezien het beoogde transport naar Spanje lijkt het mij gewenst dat  en/of ik komende
week contact opnemen met de National Contact Points in België, Frankrijk en Spanje om een
vooraankondiging te doen van de beoogde, maar nog niet concreet geplande, transporten.
Voor eventuele transporten naar Wit-Rusland lijkt mij dat nog te voorbarig.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06 

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 09:52
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>

Onderwerp: Update konikpaarden Oostvaardersplassen
Goedemorgen  en ,
Het is, na de uitplaatsing van de paarden uit het Oostvaardersveld naar het Lauwersmeer en
Texel, richting jullie een tijdje stil geweest m.b.t. de voortgang van de uitplaatsing van de
konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Hierbij geef ik jullie graag een update van de
voortgang:

Spanje
Vooralsnog is de verwachting dat er circa 25 a 30 konikpaarden naar Atapuerca
Spanje kunnen. Om zeker te weten dat de locatie nog steeds een goede locatie is en
om de condities van de al aanwezige paarden te beoordelen, zijn op dit moment
twee mensen naar Spanje. Vanuit Staatsbosbeheer iemand van Free Nature en
vanuit de provincie Flevoland  als lid van de provinciale expertgroep
Reset Grote Grazers, met als expertisegebied paarden. Zij keren morgen, woensdag
20 februari, weer terug naar Nederland. Op basis van hun bevindingen beslissen we
definitief of de paarden naar deze locatie gaan.
Inmiddels is wel het transport aanbesteed en voorlopig gegund aan CR Paard en
Ponytransport (dezelfde partij die ook de paarden naar het Lauwersmeer en Texel
heeft getransporteerd). In deze aanbesteding zijn alle eisen uit het protocol m.b.t.
opladen en transporteren overgenomen.
De vangweide en vangkraal zijn gereed om de paarden in te plaatsen. Er wordt
deels gewerkt met een mobiele vangkraal omdat niet alle werkzaamheden aan de
vangkraal volledig konden worden uitgevoerd.
Als een groep paarden van voldoende aantallen in de vangweide staan zal de
vangweide worden gesloten. Als de locatie definitief akkoord is, wordt z.s.m. voor
15 maart getransporteerd.
Zodra hier helderheid over is, informeer ik jullie uiteraard weer zodat we afspraken
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1. Inleiding



1.1 Aanleiding

Op 25 april 2018 is het advies van de commissie Van Geel aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Na behandeling in de commissie duurzaamheid, is op 11 juli 2018 hierover positief besloten door Provinciale Staten. Het advies van de commissie Van Geel is daarmee beleidskader geworden voor het beheer van de Oostvaardersplassen.



Op 20 juli 2018 is een convenant ondertekend om te borgen dat het beleidskader geoperationaliseerd wordt. In het convenant is onder andere overeen gekomen dat

Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor en de regie voert over de feitelijke uitvoering van het verminderen van de begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van een actuele telling terug te brengen tot circa 1.100 dieren.



1.2 De opgave

Het beleidskader benoemt maatregelen die uitgevoerd dienen te worden, waaronder structureel minder grote grazers in het grazige deel (paragraaf 5.3.3). Het beleidskader geeft aan dat:

“Voor het afvangen en het afschot van dieren voor de reset, dient een apart protocol te worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met gezondheidsaspecten van dieren, sociale verbanden, gedragskenmerken, omgevingsfactoren, en waarin zorgvuldig handelen wordt voorgeschreven en nationale en internationale regelingen in acht worden genomen”. 



Dit protocol heeft als doel om het vangen en uitplaatsen van de Koniks verantwoord en zorgvuldig plaats te laten vinden. Dit protocol is een werkdocument, dat zo nodig wordt geactualiseerd.



1.3 Aantal uit te plaatsen Koniks

Om het aantal Koniks dat uitgeplaatst moet worden te bepalen is op 29 en 30 oktober een helikoptertelling in het Natura 2000-gebied uitgevoerd. Daarbij zijn 610 Koniks geteld. Dit betekent dat, bij voorkeur in de winter van 2018/2019, 610-450=160 Koniks uitgevangen worden en naar een andere locatie worden overgeplaatst. Daarnaast wordt de populatie Koniks in het Oostvaardersveld verkleind. 



1.4 Verantwoordelijkheden

In het convenant Ontwikkeling Oostvaardersplassengebied tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland is vastgelegd dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor en de regie voert over de feitelijke uitvoering van de vermindering van de begrazingsdruk door de populatie van de grote grazers op basis van een actuele telling terug te brengen tot circa 1.100 dieren. 



Tevens is vastgelegd dat de reset van de paarden wordt uitgevoerd door inschakelen van een professionele organisatie onder regie van Staatsbosbeheer waarbij de paarden zoveel mogelijk worden gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. 



Met het op transport zetten van de Koniks moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten (dieren moeten gechipt, er is een paspoort en een veterinaire verklaring e.d.). Afhankelijk van land van bestemming en/of doorreislanden kunnen (veterinaire) eisen verschillen. 



Dit protocol is afgestemd met de NVWA. 

 




1.5 Oostvaardersveld

In het Oostvaardersveld is een kudde van ca 100 Koniks aanwezig. Van deze kudde  is in de nazomer van 2018 de sociale structuur in beeld gebracht en de gezondheid (uiterlijk) en het sociale gedrag van de dieren. Op basis van deze observaties is besloten de bestaande kudde van het Oostvaardersveld te verkleinen door een deel van de kudde uit te plaatsen. Afhankelijk van het aantal dieren dat uitgeplaatst kan worden wordt de kudde in het Oostvaardersveld aangevuld met Koniks uit de Oostvaardersplassen. Het eindstreven is een populatie van ca 50 Koniks. 



De verwachting is dat de Koniks uit het Oostvaardersveld makkelijker vangbaar en hanteerbaar zijn dan de Koniks in de Oostvaardersplassen, omdat:

· Het Oostvaardersveld is vrij toegankelijk voor publiek. Daardoor zijn de Koniks van het Oostvaardersveld enigszins gewend aan menselijke aanwezigheid.

· Het Oostvaardersveld is kleiner van schaal dan de Oostvaardersplassen.



Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met het vangen en uitplaatsen van de Koniks uit het Oostvaardersveld wordt dit protocol, indien noodzakelijk, aangescherpt.




2. Voorwaarden uitplaatsing Koniks 



2.1 Algemeen

Voor de uitvoering van dit protocol is wetgeving leidend even als het beleidskader Oostvaardersplassen zoals door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld. 

Daarnaast zijn er afspraken vastgelegd in het convenant Ontwikkeling Oostvaardersplassengebied tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland.



In de door Staatsbosbeheer vastgestelde ‘Aanpak reset grote grazers’ is ten aanzien van de Koniks het volgende vastgelegd:

· De dieren worden alleen uitgeplaatst in natuurlijke gebieden, met omstandigheden die geschikt zijn voor de dieren, gelet op de omstandigheden in de Oostvaardersplassen waaraan ze gewend zijn.

· Het werk wordt uitgevoerd door een ervaren, professionele organisatie die aantoonbare ervaring heeft met vangen, transporteren en plaatsen van (semi)wilde Koniks in natuurgebieden. 

· De Koniks krijgen bij verblijf in de vangweide de noodzakelijke zorg (zo nodig bijvoeren en drinkwater). 

· Ook in het Oostvaardersveld wordt de kudde verkleind. De uitvoering hiervan wordt afgestemd met de uitplaatsing van Koniks uit het kerngebied.



2.2 Uitgangspunten

Alle Koniks die uitgeplaatst worden moeten voldoen aan de I&R-regelgeving.

De Koniks van de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld zijn ‘in het wild levende paardachtigen in een daarvoor aangewezen natuurgebied’.

Voor transport van de Koniks wordt alleen gebruik gemaakt van wegtransport (evt. inclusief veerdiensten). 

Uitgangspunt bij het vangen en vervoeren is om de stress voor de dieren zo beperkt mogelijk te houden en de kans op verwondingen onderling (en van de beheerder) uit te sluiten. 



2.3 Veiligheid

Veiligheid van de uitvoerders van vangacties en handelingen met de Koniks is van groot belang. Als bijzondere situatie hierbij is de aandacht voor veiligheid in de Oostvaardersplassen in relatie tot de activiteiten ten behoeve de reductie (door afschot) van de populatie edelherten. 



Het is van het grootste belang dat steeds van te voren beoordeeld wordt hoe veilig gewerkt kan worden. Op de momenten dat de faunabeheerders in het gebied actief zijn, is het gebied niet toegankelijk voor anderen. Hiervoor wordt een rood bord op het toegangshek geplaatst en is er een app-groep waar op aangegeven wordt of er faunabeheer plaats vindt of niet. De medewerkers van Staatsbosbeheer en externe deskundige kuddebeheerders die betrokken zijn bij het vangen en uitplaatsen van de Koniks worden in de app-groep opgenomen.



Het organiseren van de veiligheid van medewerkers van Staatsbosbeheer en de externe kuddebeheerder tijdens handelingen om de Koniks te vangen en te behandelen is een verantwoordelijkheid van de kuddebeheerder. 



Openbare veiligheid rond het vangen en transporteren ten aanzien van medewerkers Staatsbosbeheer, externe deskundigen en transport is onderdeel van het veiligheidsplan dat is opgesteld in het kader van de reset grote grazers Oostvaardersplassen. In dit veiligheidsplan zijn afspraken gemaakt over de inzet van politie en omgevingsdienst en de rollen en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt. 






2.4 Bemensing

De aanleg van de vangweiden en vangkralen wordt in opdracht van Staatsbosbeheer door een aannemer uitgevoerd.



Het sluiten van de vangweide gebeurt door medewerkers van Staatsbosbeheer.



Staatsbosbsheer zorgt voor een deskundige kuddebeheerder. Deze is verantwoordelijk voor het selecteren van de kuddes en de organisatie rond het transport, inclusief veterinaire keuring. Desgewenst biedt Staatsbosbeheer ondersteuning. 



Het werkelijk vangen van de kuddes in de vangkraal en de voorbereidingen voor transport wordt door de deskundige kuddebeheerder begeleid. 



De keuring en het chippen van de Koniks wordt uitgevoerd door een op dit gebied deskundige dierenarts. 

Het paspoort wordt afgeven door een daarvoor erkende paspoortuitgevende instantie..

De exportcertificering (afgifte gezondheidscertificaat en de beoordeling of de omstandigheden rondom het vervoer voorafgaand aan het transport aan de wettelijke eisen voldoen)  wordt uitgevoerd door een dierenarts van de NVWA.



Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een ervaren transportbedrijf, in bezit van de conform de Transportverordening vereiste vergunning voor kort- (korter dan 8 uur), danwel lang transport (langer dan 8 uur). De transportmiddelen voldoen aan de eisen conform de Transportverordening voor het transport van paarden (EU 2005/1) (Type 1, minder dan 8 uur; c.q. Type 2, transport langer dan 8 uur).    



2.5 Moment van transport

Randvoorwaarden bij het moment van transport zijn:

· Hoog drachtige dieren ( > 90% dracht) mogen niet op transport. Transport dient vóór de periode waarin dit drachtstadium te verwachten is (ca half maart) plaats te vinden. De regelgeving hierover is strikt. Het is aan de dierenarts om te bepalen of transport door kan gaan of niet.

· Rond de ontvangst van de dieren op de toekomstige locatie geldt:

· Medio september/ oktober is ontvangst op toekomstige locaties vaak goed mogelijk. Er is voldoende voedsel in de gebieden en de dieren kunnen nog wennen aan de nieuwe omstandigheden en het klimaat. 

· In november valt in oostelijk gelegen landen de winter in. Daardoor is ontvangst van dieren vanaf die tijd tot de lente ongewenst.

· November is voor Zuid-Europese landen geen probleem, vanwege de late winter en het milde klimaat.

· In december t/m februari is in oostelijk gelegen landen ontvangst ongewenst vanwege sneeuw en vorst. Voor Zuid-Europese landen hangt dit samen met hoe streng de winter is.

· Begin maart tot half maart (het (vroege) voorjaar) heeft voor veel potentiële  ontvangers de voorkeur om nieuwe dieren te ontvangen.




3. Uitvoering 

Het vangen van de Koniks vergt een aantal opeenvolgende fases.



3.1 Observeren van paarden, vaststellen familiegroepen

Door een ervaren medewerker van een ervaren kuddebeheerder worden de paarden geobserveerd en de familiegroepen vastgesteld door regelmatige veldbezoeken. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. 



Bij het verblijf van de paarden in de vangweide en/of vangkraal (zowel in de Oostvaardersplassen als het Oostvaardersveld) vindt dagelijks toezicht plaats, waarvan een logboek wordt bijgehouden. In het geval dat een Konik die in de vangweide ingesloten is veterinaire zorg nodig heeft, wordt contact opgenomen met de dierenarts om een behandelingsplan op te stellen. 



In de winterperiode vindt maandelijks een veterinaire inspectie plaats van de kuddes in het grazige gebied van de Oostvaardersplassen. Tijdens deze inspectie worden ook de Koniks in de vangweide door de dierenarts geïnspecteerd.



3.2 Inrichten vangweide en vangkraal 



Oostvaardersveld

In het Oostvaardersveld wordt op een van de schiereilandjes een vangweide ingericht en een tijdelijke vangkraal opgebouwd. De plek is bereikbaar met een vrachtwagen waarmee de paarden vervoerd worden.



Oostvaardersplassen

De locatie voor vangweide en vangkraal in de Oostvaardersplassen is zo gekozen dat deze de werkzaamheden in relatie tot het reduceren van de edelhertenpopulatie niet hindert.



Er is een vangweide ingericht van zo’n 50 hectare op een locatie waar:

· de dieren de loop op hebben;

· op vlakke grond;

· zonder al te veel obstakels (liggend dood hout). 



De locatie van de vangweide is gelegen in de spoorzone van het grazige deel van de Oostvaardersplassen (Percelen Dz130 en Dz131 ). De vangweide is uitgerasterd met hertengaas. In de vangweide worden poelen gerealiseerd ten behoeve van drinkwater. De locatie is op afstand zichtbaar voor publiek. In de vangweide kunnen de dieren in (semi) vrijheid en in een grote groep langere tijd verblijven. 



In een hoek van de vangweide wordt een vaste vangkraal gebouwd van zo’n 1000 m2. 

De vangkraal bestaat uit een grotere voorkraal. Hierin kunnen dieren van elkaar gesepareerd worden. Aan de voorkraal zitten meerdere compartimenten vast om individuele groepen in te vangen. Werkelijke handelingen en scheiden van de groepen vindt plaats in de vangkraal.



3.3 Insluiten Koniks en separeren overige grazers



Oostvaardersveld 

Op het moemnt dat de bestemming van de Koniks bekend is wordt de vangactie gestart. De Koniks worden de vangweide ingedreven, waarna deze gesloten wordt. De Koniks in de vangweide worden vanaf dat moment gevoerd en krijgen water. 






Oostvaardersplassen

Wanneer het vangseizoen is aangebroken, medio januari t/m maart 2019 wordt regelmatig gecontroleerd of Koniks zich in de vangweide bevinden. Hierbij kan op basis van inzicht van de specialisten gebruik gemaakt worden van voer om de Koniks te lokken. Wanneer er een substantieel aantal Koniks in de vangweide aanwezig is wordt de vangweide gesloten, ook wanneer er zich andere grazers in de vangweide bevinden. Vanaf dat moment wordt door de specialisten beoordeeld of er voldoende voedsel en water voor de dieren aanwezig is. Indien dit onvoldoende is wordt er bijgevoerd of water gegeven.



Door het plaatsen van mobiele schriklinten worden de Koniks gescheiden van de andere grazers en worden eventuele Heckrunderen en edelherten de vangweide uitgedreven. De achtergebleven Koniks wennen vervolgens aan de aanwezigheid van schriklint wat bijdraagt aan de werkelijke vangactie. 

Door de dieren regelmatig hooi aan te bieden wennen de dieren aan menselijke activiteit. In het gebied worden drinkvoorzieningen geplaatst om de paarden te laten wennen aan het drinken uit een kuip. Dit in voorbereiding op het transport.



3.4 Werkelijke vangactie

Uitgangspunt bij vangen is om de stress voor de dieren zo beperkt mogelijk te houden en de kans op verwondingen onderling als ook van de beheerder en zijn/haar helpers uit te sluiten.

Na het opsluiten van de dieren in de vangweide vindt de werkelijke vangactie plaats. 



Zodra bekend is wanneer de vangactie plaatsvindt en het transport gepland is wordt dit bij de NVWA gemeld. De NVWA geeft op dat moment aan een daartoe bevoegde dierenarts opdracht om bij het opladen aanwezig te zijn. 



Ervaren kuddebeheerders drijven de dieren richting de vangkraal. Hiervoor gebruiken ze schriklinten. Per groep, harem of hengstengroep, worden de dieren de voorkraal ingedreven. Vervolgens vindt eventuele separatie van secondanthengsten van de harem plaats. Vervolgens wordt iedere deelgroep een eigen compartiment ingedreven, waarna chippen en registratie en eventuele noodzakelijke veterinaire controles plaatsvinden. Voor het veterinair onderzoek wordt een ter zake deskundige praktiserende dierenarts, met ervaring met in het wild levende paarden, ingeschakeld. 



Zodra de Koniks die in de vangkraal staan, veterinair gekeurd zijn en gechipt zijn, wordt het paspoort door de externe deskundige geregeld. Hiervoor is ca 24 uur nodig. In die tijd blijft de groep in de vangkraal. 



3.5 Eisen paspoort

Bij export moeten alle wilde paardachtige voorzien zijn van paspoort en een chip. Hierbij geldt dat:

· Het paspoort is een paspoort voor fok- en gebruikspaardachtige. 

· Het natuurgebied van herkomst is opgenomen.

· In het paspoort is geen aantekening nodig dat de dieren niet meer bestemd zijn voor humane consumptie.

· Op pagina 1 van het paspoort moet expliciet “natuurterrein” vermeld zijn. 



3.6 Inladen van de Koniks



Oostvaardersplassen

Op de dag van transport (zodra de paspoorten van de gechipte Koniks binnen zijn) vindt de exportcertificering plaats door een NVWA dierenarts. Deze controleert de transportwaardigheid van de dieren, beoordeelt de gezondheidsstatus van de dieren, en of aan de veterinaire eisen is voldaan ten behoeve van het gezondheidscertificaat (de houdersverklaring voor de te transporteren paarden moet ingevuld en ondertekend aanwezig zijn t.b.v. het afgeven van het gezondheidscertificaat.) en controleert de transportwagen. Hierna worden de dieren ingeladen. 



Om het inladen te vergemakkelijken is een helling aangelegd waardoor de dieren op een natuurlijke wijze de vrachtwagen inlopen. Strooisel (stro) in de vrachtwagen en op de laadklep vereenvoudigd het laden van de paarden.

 In een combinatie, trailer en oplegger, gaan ongeveer 25 tot 30 dieren, mogelijk minder door opsplitsen van de sociale groepen. Bij een transport van in het totaal 160 dieren gaat het dus om ongeveer 6 tot 8 vrachtwagencombinaties in meerdere transporten uit de Oostvaardersplassen.



Na het inladen vertrekt het transport. 



3.7 Het transport

Voor het transport van levende dieren gelden de bepalingen uit de Transportverordening (EU 1/2005) . 

Voor in het wild levende paardachtigen geldt dat zij vallen onder de categorie ‘Andere soorten’, benoemd in Bijlage 1, Hoofstuk V, artikel 2.3. Dit betekent dat vele eisen die bijvoorbeeld aan transport van voor landbouwdoeleinden gehouden eenhoevigen gesteld worden niet van toepassing zijn. 

Voor deze categroie schrijft de verordening alleen voor dat de dieren vervoerd moeten worden ‘overeenkomstig de schriftelijke instructies omtrent voeren en drenken, en rekening houdend met de eventueel vereiste speciale verzorging’. De vervoerder krijgt een door de deskundige kuddebeheerder opgestelde schriftelijke instructies mee omtrent voeren en drenken, waarin aangegeven:

· om de 8 uur drenken en voeren; 

· drenken uit trog of bakken (speciekuipen). 



Staatsbosbeheer wil de dieren zorgvuldig transporteren. In samenspraak met de NVWA is afgesproken dat een aantal van de overige voorschriften ook voor de transporten van de Koniks uit de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld zullen worden gehanteerd, en dat enkele voorschriften specifiek voor deze transporten zullen worden aangepast. Het gaat hierbij om:

· Nationale transporten:

· De door Staatsbosbeheer ingehuurde deskundige kuddebeheerder zorgt dat er bij het opladen en afladen van de dieren experts aanwezig zijn.

· Internationale transporten:

· De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

· Er een gps datasysteem aan boord van de vrachtwagen is;

· De dieren worden NIET afgeladen.

· Transporteurs hebben een vergunning voor lang transport conform de Transportverordening. En bij transporten > 8 uur heeft de veewagen een certificaat van goedkeuring.

· Staatsbosbeheer eist van de transporteur het gebruik van volledig journaal cf Vo 1/2005, bijlage II (ook bij transport buiten de EU):

· Routeplanning: tijdschema, stops (Afd 1);

· Verklaring bij vertrek (Afd 2);

· Verklaring van een praktiserende of officiele dierenarts over de gezondheidsstatus van de dieren, bij aankomst bij plaats van bestemming (Afd 3);

· Registratie van feitelijke route, rustplaatsen (Afd 4);

· Meldingen onregelmatigheden (Afd 5).



De benodigde papieren worden door de transporteur bij de NVWA opgevraagd. Het volledige journaal wordt door de transporteur binnen 2x 24 uur aan NVWA / IBDier gezonden.



Transport

Voor alle transporten geldt dat:

· Ventilatie van de laadruimte vanuit Staatsbosbeheer vereist is, daar paarden in stresssituaties veel warmte produceren en dan gevoelig zijn voor maligne hypertermie.

· Er nooit meer dan 1 laag geladen mag worden.

· De dieren zorgvuldig in groepen zijn ingedeeld om sociale onrust zoveel mogelijk te vermijden en de indeling van de groep tijdens het transport gelijk blijft.

· Een stabiele groep/harem bij elkaar staat, waarbij scheiding geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren niet wenselijk is. 

· De verschillende groepen worden gescheiden door tussenhekken; het kan dus voorkomen dat de groep uit vier of meer dieren bestaat.

· Het dragen van een halster niet van toepassing is.



Begeleiding

· De deskundige kuddebeheerder moet altijd aanwezig zijn bij het laden van de dieren en kan eventueel het transport begeleiden.

· Door de deskundige kuddebeheerder wordt een document opgesteld dat bij het transport aanwezig is met de waarschuwing dat het om wilde, schuwe of gevaarlijke dieren gaat. 






3.8 Nazorg op bestemmingslocatie

Nadat de dieren zijn aangekomen op de nieuwe locatie worden zij overgedragen aan de plaatselijke terreinbeheerder. Hiermee gaat het eigendom over naar de nieuwe beheerder. Om zeker te zijn dat de dieren goed verzorgd worden, wordt er een overeenkomst opgesteld voor overdracht van de Koniks tussen Staatsbosbeheer en de nieuwe beheerder 



Gedurende de eerste winter worden op ontvangstlocatie dieren bijgevoerd ter bevordering van de adaptatie aan de nieuwe leefomgeving. Dit helpt bij binding met de locatie. Zeker bij niet uitgerasterde gebieden (o.a. Bulgarije) wordt zo voorkomen dat dieren gaan zwerven (soft release).








4. Risico’s voortgang uitvoering

Gedurende de gehele winter vinden de werkzaamheden plaats om het uitplaatsen van 160 Koniks in de Oostvaardersplassen te organiseren. 

Onderstaand de belangrijkste aspecten die snelheid van de uitvoering en daarmee de planning beïnvloeden:

1. Het is onbekend hoe makkelijk de dieren zich laten vangen, mogelijk lukt dit pas eind februari wanneer de dieren met hooi gelokt kunnen worden. 

2. Dieren moeten mogelijk 1 maand in de vangweide verblijven in afwachting van paardenpaspoort na chippen en uitslagen benodigde veterinaire onderzoeken. Waar mogelijk worden spoedprocedures gebruikt om doorlooptijd te versnellen. Echter, bepaalde veterinaire controles vragen om een vaste quarantaine periode. 

3. Er wordt gewerkt met ervaren transporteurs. Deze transporteurs zijn gewend (semi) wilde dieren te vervoeren. In Nederland zijn slechts enkele transporteurs die hiervoor de juiste ervaring en papieren hebben. Er bestaat een kans dat de transporteur niet op het gewenste moment beschikbaar is, met als gevolg dat het transport later plaats vindt.
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kunnen maken.
Wit-Rusland

We zijn in gesprek met 3 locaties, waarbij 2 locaties het meest kansrijk zijn. In het
Naliboksky reserve is naar verwachting plaats voor circa 60 paarden, in Turov circa
30. Bij het Naliboksky reserve is het ministerie van Bosbouw betrokken. Vanuit het
ministerie is nu groen licht gegeven aan het project om de komst van de paarden
verder uit te werken. Er is gevraagd of wij hen daar kunnen adviseren over wat er
nog moet gebeuren om de dieren te kunnen ontvangen. Van 4 t/m 7 maart ga ik
dan ook met iemand van Free Nature naar Wit-Rusland toe. In ieder geval om de
locatie Naliboksky te bezoeken (die is het meest concreet) en naar verwachting ook
de locatie Turov. Als het goed is hebben we ook een gesprek bij het ministerie. Ik
wil daar o.a. horen of en zoja welke aanvullende eisen er gelden t.b.v. transport. Ik
heb vanuit LNV ) ook de naam doorgekregen van . Hij heeft
veel ervaring met de export van NL landbouwhuisdieren naar o.a. Wit-Rusland en
kan procedurele ondersteuning verlenen.
Ook voor Wit-Rusland geldt dat ik jullie op de hoogte houd van de voortgang.

Nederland
Ook in Nederland zijn we nog een aantal locaties verder aan het verkennen. Een is
vrij zeker (voor circa 10 a 15 paarden), anderen nog in de verkenningsfase.

Overall
De verwachting is dat we voor 15 maart niet de opgave van 160 uit te plaatsen
paarden hebben bereikt. Gevolg zal zijn dat de overige te herplaatsen paarden pas
later in het jaar verplaatst kunnen worden en dat de opgave daarmee groter wordt
omdat de nieuwe aanwas dan ook meetelt.

Zoals hierboven aangegeven wil ik jullie op de hoogte houden van de voortgang, zodat jullie niet
opeens verrast worden door een definitief transport welke over enkele dagen plaats zou vinden.
Als jullie hier geen behoefte aan hebben, laat het dan weten.
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
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Allen ( , ik heb jouw naam doorgekregen van  en heb jou aan deze mail toegevoegd i.v.m. een vraag
m.b.t. Wit Rusland),
Hierbij ontvangen jullie een update voor de herplaatsing van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen.
Spanje
Afgelopen week heeft er een veldbezoek plaatsgevonden op de locatie Atapuerca Spanje door iemand van Free
Nature (in opdracht van Staatsbosbeheer) en vanuit de provincie Flevoland  als lid van de
provinciale expertgroep Reset Grote Grazers, met als expertisegebied paarden. Zij zijn tot de conclusie gekomen
dat er momenteel te weinig voedsel beschikbaar is om de paarden daar zonder extra inspanning naartoe te
transporteren. Dit heeft het volgende tot gevolg: als er voor 7 a 8 maart voldoende paarden in de vangweide
staan, dan wordt de vangweide gesloten (waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de haremstructuren)
en worden de paarden (25 a 30) geselecteerd voor transport naar Spanje. Er gaat dan vanuit Nederland een
extra transportwagen mee voor het vervoer van hooi uit Nederland van goede kwaliteit waar de konikpaarden
mee gevoed kunnen worden totdat er voldoende voedsel is op de locatie in Spanje. Als er niet voldoende
paarden in de vangweide staan die voor 15 maart getransporteerd kunnen worden, dan vindt transport naar
verwachting pas in juni plaats als de veulens oud genoeg zijn om te mogen worden getransporteerd.
Wit-Rusland
Van 4 t/m 7 maart ga ik met iemand van Free Nature naar Wit-Rusland. We hebben daar besprekingen met de
projectgroep, het management van het natuurgebied Naliboksky, het ministerie van Bosbouw en de ‘state
veterinary service’. Vooralsnog gaan we uit van herplaatsing van 60 konikpaarden naar het Naliboksky reserve,
maar wellicht heeft het gebied een hogere draagkracht. Vanuit Wit-Rusland hebben we de volgende veterinaire
eisen ontvangen. Volgens mij betreft het hier passages uit de veterinaire voorwaarden EAEU (oa Wit-Rusland)
(Chapter 16, COMMON VETERINARY (VETERINARY AND SANITARY) REQUIREMENTS for goods subject to
veterinary control (surveillance)). Mijn vraag hierbij is met name hoe we hier in de praktijk aan kunnen
voldoen. Kan ik daar met iemand van jullie verder over afstemmen?

I am sending you veterinary requirements for transporting horses to Belarus (to the
territory of the Eurasian Economic Union):

Clinically healthy wild animals (mammals, birds, fish, amphibians, reptiles) originating
from territories or water areas free from contagious animal diseases are allowed to enter
the customs territory of the Eurasian Economic Union and (or) between member states;
for monocamera (zebras, kulans, Przhevalsky horses, kiang, etc.):
- horse sickness - during the last 36 months in the territory of the country or administrative
territory in accordance with regionalization;
- Infectious encephalomyelitis of all types - during the last 24 months in the territory of the
country or administrative territory in accordance with regionalization;
- viral arteritis - in the country in accordance with the recommendations of the OIE Code;
- Sapa - during the last 36 months in the territory of the country or administrative territory
in accordance with regionalization;
- Lactic disease (Trypanosoma equiperdum), Surra (Trypanosoma evansi), Piroplasmosis
(Babesia caballi), Nuttallia (Nuttallia equi) - during the last 12 months in the
administrative territory in accordance with regionalization;
- Infectious metritis of horses - during the last 12 months on the premises;

Wild animals selected for shipment to the customs territory of the Eurasian Economic
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Union or moving between member states on the territory of the exporting country are
identified by installing microchips, banding or tattooing and are kept in quarantine bases
for at least 30 days. During quarantine, a routine clinical examination is conducted with
compulsory thermometry. During this period, diagnostic studies are conducted:

- monocotyledonous - on glanders, a disease of the disease, surra, piroplasmosis,
nututiosis, rhinopneumonia, infectious metritis, infectious anemia, viral arteritis.

Uiteraard hou ik jullie op de hoogte als er een update te melden is en ik hoor graag van jullie met wie ik kan
afstemmen over de veterinaire eisen en eventuele andere zaken waar we rekening mee moeten houden m.b.t.
Spanje en Wit-Rusland.
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
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Van:
Aan:
Onderwerp: Konik transport
Datum: donderdag 28 februari 2019 14:27:19
Bijlagen: image001.jpg

Dear colleague NCP.docx

Dag ,
Zie bijgaand mijn concept tekst om aan NCP’s Be, Fr, Sp te sturen over het aanstaande Konik-transport.
Heb jij nog suggesties voor aanvulling / commentaar?
Als je (na je vakantie) reageert, zal ik dit maandag of dinsdag versturen.
Aan:

elgium @spw.wallonie.be

@environnement.brussels

@vlaanderen.be

i @favv-afsca.be

rance @agriculture.gouv.fr

pain @mapama.es
En ook maar CC doen aan:

@ec.europa.eu ?
met vriendelijke groet,

250-1280px-Logo-nvwa(3)

 
 

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 
E @NVWA.NL
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Dear colleague NCP,

I like to inform you about a special transport that will be organized from the Netherlands in, probably, week 11/2019 (March), or maybe later in June. The destination is the Atapuerca nature area in Spain, and the road-transport will cross Belgium and France.
When the transport will be organized I will inform you again about the details.

It concerns a transport of ‘Konik’ horses. These horses will be transported from the nature area in the Netherlands ‘Oostvaardersplassen’. The Oostvaardersplassen are a large scale nature area, and these horses are, for numerous generations, wild and not used to human handling.
Because the nature area is at present ‘overcrowded’ with deer and horses a decision has been taken to enforce a ‘reset’ in the number of animals: a large number of deer will be shot, a substantial number of Konik-horses will be transported to other regions. These decisions were taken after debates on both a local and national level, and several ngo’s and action-groups are involved. 

Concerning the EC 1/2005 these horses are a special case. They are no ‘Domestic equidae’, either registered or not registered, as defined in the regulation. Therefore the provisions as requested by Annex 1, Chapter VI do not apply; but only those in Chapter V, article 2, 2.3.
Because of the wild nature of the animals the usual provisions for domestic horses cannot be followed.
However, after consultation with the Ministry of Agriculture and in agreement with the organizations involved, a protocol has been established which follows the usual requirements of the regulation for horses as much as possible, and requires special provisions where needed.
The organization that is involved in catching the horses and preparing the transport has experience with earlier transports of Konik-horses.

An outline of the protocol is:

· The horses will be gathered in a separated area, and will be grouped in small ‘family’ or social groups.

· They will be ‘trained’ to drink from tubs and be fed hay.

· Prior to transport they will be identified (electronic chip) with in the remark in their passport that they originate from a designated nature area.

· The CA veterinarian will perform a health check of all animals, before the transport will be certified. 

· The animals will be loaded in the small groups assigned.

· A complete Journey log is required; transporter and vehicle must be certified for long transport (Type 2).

· The transporter will be given a declaration that the transport concerns wild animals, not used to human handling.

· The animals will be given water and hay at scheduled stops on the vehicle. Animals will not be unloaded at any time during transport.

· At arrival the animals will be inspected by a veterinarian.

We kindly request you to take note of these specials instructions we give for this transport.

We expect that the transport will take place in week 11, provided the female horses are not expected to be too far in pregnancy, or otherwise in June. Circa 25 – 30 animals will be transported, so this will be in several vehicles and trailers.


Furthermore, as I said, there is very much attention by ngo’s and public. National transports of these horses earlier this year were followed by activists. They might follow thes international transports as well.

If you have any questions please do not hesitate to contact me.



Kind regards,

RAD, etc  





Dear colleague NCP, 

I like to inform you about a special transport that will be organized from the Netherlands in, 
probably, week 11/2019 (March), or maybe later in June. The destination is the Atapuerca nature 
area in Spain, and the road-transport will cross Belgium and France. 
When the transport will be organized I will inform you again about the details. 

It concerns a transport of ‘Konik’ horses. These horses will be transported from the nature area in 
the Netherlands ‘Oostvaardersplassen’. The Oostvaardersplassen are a large scale nature area, and 
these horses are, for numerous generations, wild and not used to human handling. 
Because the nature area is at present ‘overcrowded’ with deer and horses a decision has been 
taken to enforce a ‘reset’ in the number of animals: a large number of deer will be shot, a 
substantial number of Konik-horses will be transported to other regions. These decisions were 
taken after debates on both a local and national level, and several ngo’s and action-groups are 
involved.  

Concerning the EC 1/2005 these horses are a special case. They are no ‘Domestic equidae’, either 
registered or not registered, as defined in the regulation. Therefore the provisions as requested by 
Annex 1, Chapter VI do not apply; but only those in Chapter V, article 2, 2.3. 
Because of the wild nature of the animals the usual provisions for domestic horses cannot be 
followed. 
However, after consultation with the Ministry of Agriculture and in agreement with the 
organizations involved, a protocol has been established which follows the usual requirements of the 
regulation for horses as much as possible, and requires special provisions where needed. 
The organization that is involved in catching the horses and preparing the transport has experience 
with earlier transports of Konik-horses. 

An outline of the protocol is: 

- The horses will be gathered in a separated area, and will be grouped in small ‘family’ or 
social groups. 

- They will be ‘trained’ to drink from tubs and be fed hay. 
- Prior to transport they will be identified (electronic chip) with in the remark in their 

passport that they originate from a designated nature area. 
- The CA veterinarian will perform a health check of all animals, before the transport will be 

certified.  
- The animals will be loaded in the small groups assigned. 
- A complete Journey log is required; transporter and vehicle must be certified for long 

transport (Type 2). 
- The transporter will be given a declaration that the transport concerns wild animals, not 

used to human handling. 
- The animals will be given water and hay at scheduled stops on the vehicle. Animals will not 

be unloaded at any time during transport. 
- At arrival the animals will be inspected by a veterinarian. 

We kindly request you to take note of these specials instructions we give for this transport. 

We expect that the transport will take place in week 11, provided the female horses are not 
expected to be too far in pregnancy, or otherwise in June. Circa 25 – 30 animals will be 
transported, so this will be in several vehicles and trailers. 
 

Furthermore, as I said, there is very much attention by ngo’s and public. National transports of 
these horses earlier this year were followed by activists. They might follow thes international 
transports as well. 

If you have any questions please do not hesitate to contact me. 

 

Kind regards, 

RAD, etc   
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Van:
Aan: " @spw.wallonie.be"; " @environnement.brussels";

" @vlaanderen.be"; @favv-afsca.be";
" @agriculture.gouv.fr"; " @mapama.es"

Cc: " @ec.europa.eu";

Onderwerp: Expected transport of Konik horses from the Netherlands to Spain.(6-3)
Datum: woensdag 6 maart 2019 12:14:32
Bijlagen: image001.png

Dear colleague NCP,
I like to inform you about a special transport that will be organized from the Netherlands in,
probably, week 11/2019 (March), or maybe later in June. The destination is the Atapuerca
nature area in Spain, and the road-transport will cross Belgium and France.
When the transport will be organized I will inform you again about the details.
It concerns a transport of ‘Konik’ horses (https://en.wikipedia.org/wiki/Konik). These horses will
be transported from the nature area in the Netherlands ‘Oostvaardersplassen’. The
Oostvaardersplassen are a large scale nature area, and these horses are, for numerous
generations, wild and not used to human handling.
Because the nature area is at present ‘overcrowded’ with deer and horses a decision has been
taken to enforce a ‘reset’ in the number of animals: a large number of deer will be shot, a
substantial number of Konik-horses will be transported to other regions. These decisions were
taken after debates on both a local and national level, and several NGO’s and action-groups are
involved.
Concerning the EC 1/2005 these horses are a special case. They are no ‘Domestic equidae’,
either registered or not registered, as defined in the Regulation. Therefore the provisions as
requested by Annex 1, Chapter VI do not apply; but only those in Chapter V, article 2, 2.3.
Because of the wild nature of the animals the usual provisions for domestic horses cannot be
followed.
However, after consultation with the Ministry of Agriculture and in agreement with the
organizations involved, a protocol has been established which follows the usual requirements of
the Regulation for horses as much as possible, and requires special provisions where needed.
The organization that is involved in catching the horses and preparing the transport has
experience with earlier national and international transports of Konik-horses.
An outline of the protocol is:

The horses will be gathered in a separated area, and will be grouped in small ‘family’ or
social groups.
They will be ‘trained’ to drink from tubs and be fed hay.
Prior to transport they will be identified (electronic chip) with the remark in their passport
that they originate from a designated nature area.
The CA veterinarian will perform a health check of all animals, before the transport will be
certified.
The animals will be loaded in the small family/social groups assigned as mentioned in the
first bullet, and thus not in individual stalls, and they will not be wearing a halter or be tied
by rope.
A complete Journey log is required; transporter and vehicle must be certified for long
transport (Type 2).
The transporter will be given a declaration that the transport concerns wild animals, not
used to human handling.
The animals will be given water and hay at scheduled stops on the vehicle. Animals will
not be unloaded at any time during transport.
At arrival the animals will be inspected by a veterinarian.

We kindly request you to take note of these specials instructions we give for this transport.
We expect that the transport will take place in week 11, provided the female horses are not
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expected to be too far in pregnancy, or otherwise in June. Circa 25 – 30 animals will be
transported, so this will be in several vehicles and trailers.

Furthermore, as I said, there is very much attention by NGO’s and public. National transports of
these horses earlier this year were followed by activists. They might follow these international
transports as well.
If you have any questions please do not hesitate to contact me.
Kind Regards,

NVWA-UK-80

 

.
Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Team Livestock
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, Postbox 43006, 3540 AA Utrecht
The Netherlands 
T: +31 (0)  
E: @NVWA.NL 
W: www.NVWA.nl
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Van:
Aan:

Onderwerp: FW: update Oostvaardersplassen/ Konikpaarden transport Spanje
Datum: donderdag 7 maart 2019 16:38:35
Bijlagen: image001.png
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Ter info.
: zorgen jullie waar nodig voor de nodige informatievoorziening in Den Haag? (of

doet  dat)
Ik heb geen reacties gekregen op de ‘vooraankondiging’ die ik naar de NCP’s in Belgie, Frankrijk
en Spanje heb gedaan.
met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Directie Keuren, Team Levend Vee 
E: @NVWA.NL T: 088  M: 06

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 15:22
Aan: @nvwa.nl>; 
< @minez.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @freenature.eu>
Onderwerp: RE: update oostvaardersplassen
Beste  en 
Komende week gaan er 25 tot 30 paarden op transport naar Spanje.
De planning is om ze maandag en dinsdag in de vangkraal te krijgen, te keuren, chippen en te
voorzien van paspoort. Donderdag gaan ze op transport.
Free zorgt voor de noodzakelijke contacten met de NVWA, dierenarts en transporteur.
Met vriendelijke groet

Staatsbosbeheer

@staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl
06 

 @staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 | 
staatsbosbeheer
Magische momenten: Het zit in onze natuur.
Kijk op http://bit.ly/VjXti3
E-mailbanner vogels smorgens

Van:  
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 12:31
Aan: ' @nvwa.nl>; 
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< @minez.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: update oostvaardersplassen
Beste  en 
Even een update vanuit de Oostvaardersplassen
Vanochtend zijn ca 185 paarden in de vangweide ingesloten. De dieren zijn daar vannacht zelf
ingelopen en vanochtend hebben de collega’s de hekken gesloten. De paarden staan rustig te
grazen.
Morgen komt  kijken of er een groepje van 25 paarden geselecteerd kan worden
om volgende week op transport naar Spanje te gaan. Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken.
De overige dieren laten we in de vangweide staan. De periode van veulenen breekt aan. Op het
moment dat de veulens er aan toe zijn om op transport te gaan (vermoedelijk medio mei) dan
kan het uitplaatsen van de overige dieren plaats vinden.
Vandaag komen de contracten voor de overige gebieden op tafel om te ondertekenen.
Met vriendelijke groet

Staatsbosbeheer

@staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl
06 

 @staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 | 
staatsbosbeheer
Magische momenten: Het zit in onze natuur.
Kijk op http://bit.ly/VjXti3
E-mailbanner vogels smorgens

Van: @nvwa.nl] 
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 12:15
Aan: ' @spw.wallonie.be' @spw.wallonie.be>;
' @environnement.brussels' @environnement.brussels>;
' @vlaanderen.be' < @vlaanderen.be>; ' @favv-afsca.be'

@favv-afsca.be>; ' @agriculture.gouv.fr'
@agriculture.gouv.fr>; ' @mapama.es'

@mapama.es>
CC: ' @ec.europa.eu' < @ec.europa.eu>; 

@minez.nl>; @minez.nl>; 
@ec.europa.eu>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>; 

@nvwa.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Expected transport of Konik horses from the Netherlands to Spain.
Dear colleague NCP,
I like to inform you about a special transport that will be organized from the Netherlands in,
probably, week 11/2019 (March), or maybe later in June. The destination is the Atapuerca
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nature area in Spain, and the road-transport will cross Belgium and France.
When the transport will be organized I will inform you again about the details.
It concerns a transport of ‘Konik’ horses (https://en.wikipedia.org/wiki/Konik). These horses will
be transported from the nature area in the Netherlands ‘Oostvaardersplassen’. The
Oostvaardersplassen are a large scale nature area, and these horses are, for numerous
generations, wild and not used to human handling.
Because the nature area is at present ‘overcrowded’ with deer and horses a decision has been
taken to enforce a ‘reset’ in the number of animals: a large number of deer will be shot, a
substantial number of Konik-horses will be transported to other regions. These decisions were
taken after debates on both a local and national level, and several NGO’s and action-groups are
involved.
Concerning the EC 1/2005 these horses are a special case. They are no ‘Domestic equidae’,
either registered or not registered, as defined in the Regulation. Therefore the provisions as
requested by Annex 1, Chapter VI do not apply; but only those in Chapter V, article 2, 2.3.
Because of the wild nature of the animals the usual provisions for domestic horses cannot be
followed.
However, after consultation with the Ministry of Agriculture and in agreement with the
organizations involved, a protocol has been established which follows the usual requirements of
the Regulation for horses as much as possible, and requires special provisions where needed.
The organization that is involved in catching the horses and preparing the transport has
experience with earlier national and international transports of Konik-horses.
An outline of the protocol is:

The horses will be gathered in a separated area, and will be grouped in small
‘family’ or social groups.
They will be ‘trained’ to drink from tubs and be fed hay.
Prior to transport they will be identified (electronic chip) with the remark in their
passport that they originate from a designated nature area.
The CA veterinarian will perform a health check of all animals, before the transport
will be certified.
The animals will be loaded in the small family/social groups assigned as mentioned
in the first bullet, and thus not in individual stalls, and they will not be wearing a
halter or be tied by rope.
A complete Journey log is required; transporter and vehicle must be certified for
long transport (Type 2).
The transporter will be given a declaration that the transport concerns wild animals,
not used to human handling.
The animals will be given water and hay at scheduled stops on the vehicle. Animals
will not be unloaded at any time during transport.
At arrival the animals will be inspected by a veterinarian.

We kindly request you to take note of these specials instructions we give for this transport.
We expect that the transport will take place in week 11, provided the female horses are not
expected to be too far in pregnancy, or otherwise in June. Circa 25 – 30 animals will be
transported, so this will be in several vehicles and trailers.

Furthermore, as I said, there is very much attention by NGO’s and public. National transports of
these horses earlier this year were followed by activists. They might follow these international
transports as well.
If you have any questions please do not hesitate to contact me.

https://en.wikipedia.org/wiki/Konik


Kind Regards,

NVWA-UK-80

 e

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Team Livestock
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, Postbox 43006, 3540 AA Utrecht
The Netherlands 
T: +31 (0)  
E: @NVWA.NL 
W: www.NVWA.nl
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 Nederlands English
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp: Update konikpaarden Oostvaardersplassen
Datum: maandag 11 maart 2019 14:29:07
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
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Allen,
Hierbij informeer ik jullie, onder embargo, graag over de voortgang m.b.t. de konikpaarden. Een aantal van jullie
is vorige week al geïnformeerd dat circa 185 konikpaarden de vangweide in zijn gelopen en dat we het
transport naar Spanje voorbereiden.
Spanje
Deze week organiseren we het transport van circa 30 paarden naar Atapuerca, Spanje. Planning:

· Vandaag, dinsdag en woensdag zijn gereserveerd voor het vangen en chippen van de dieren.
· Het transport staat gepland op vrijdag 15 maart. Om 8:00 uur wordt gestart met laden. De NVWA is

daarbij aanwezig en doet de keuring.
Wit-Rusland
Van 4 t/m 7 maart heb ik samen met  van Free Nature een bezoek gebracht aan Wit-
Rusland. Ter voorbereiding op het bezoek heb ik contact gehad met , met landbouwraad Meeuwes
Brouwer en met Paul van Oostveen, zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade in Minsk. Tijdens ons
bezoek zijn we nog op bezoek geweest bij de ambassade om het project nader toe te lichten en af te stemmen
waar we elkaar voor kunnen benaderen. Het bezoek is voorbereid door het ministerie van Bosbouw van Wit-
Rusland. Zij willen graag natuurlijke begrazing om het dichtgroeien van graslanden in het Naliboksky reservaat
te voorkomen. Het ministerie van Bosbouw had ons gevraagd om op bezoek te komen in Wit-Rusland om de
gebieden te inspecteren en, bij geschiktheid van de gebieden, over te gaan tot het maken van afspraken.
We hebben het Naliboksky reservaat bezocht. Het is het grootste bosgebied van Wit Rusland. Er is een
diversiteit aan plantensoorten, waaronder veel rode lijstsoorten. Het reservaat zelf beslaat een oppervlakte van
87.000 ha. Het gebied er omheen bestaat ook uit natuur. Het totale natuurgebied beslaat dan ook 240.000 ha.
In het gebied lopen al wisenten, elanden, edelherten, reeën, wilde zwijnen, lynxen, wolven en beren. Er zijn
twee begrazingsgebieden geselecteerd. Beide liggen diep in het bosgebied, weg van openbare verharde weg,
landbouwgronden en bewoning. Het eerste gebied is zo’n 600 ha groot en bevat voornamelijk natte en droge
graslanden. Het tweede gebied is een open graslandgebied van zo’n 2.000 ha midden in het reservaat. De
gebieden zijn niet omheind, dus de dieren kunnen er vrij in en uit en dat mogen ze ook. De verwachting is
echter dat ze in de grazige gebieden blijven omdat de omringende bossen slechts beperkt habitat opleveren. Er
staat meer dan voldoende voedsel in de gebieden, er is beschutting en er is voldoende water aanwezig. Ook is
er veel vertrouwen in het management van het reservaat en het betrokken ministerie van Bosbouw.
We zijn tijdens ons bezoek uitgenodigd bij de onderminister van het ministerie van Bosbouw (Valentin
Shatravko). Hij was zeer geïnteresseerd in het begrazingsproject en sprak zijn goedkeuring uit voor het project.
Ook de minister heeft richting de betrokken ambtenaren zijn enthousiasme uitgesproken.
Tijdens het veldbezoek en de gesprekken die daar op volgden zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat
beide gebieden zeer geschikt zijn voor begrazing door paarden. In het eerste gebied wil de directeur van het
reservaat, , minimaal 50 a 60 konikpaarden om daadwerkelijk het effect van de begrazing te
kunnen waarnemen. Voor het tweede gebied zijn we tot de afspraak gekomen om er circa 90 a 100
konikpaarden te plaatsen. We hebben dan ook een contract getekend voor de overdracht van circa 150
konikpaarden.
We hebben afgesproken dat we werken conform de bilaterale afspraken die zijn gemaakt tussen de Douane-
Unie en de EU voor het exporteren van paarden bestemd voor permanente export
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-
documenten/landeneisen/prduv-46-douane-unie-paarden-bestemd-voor-permanente-export). Vanuit Wit
Rusland is aangegeven dat de paarden in Nederland 30 dagen in quarantaine moeten en ook in Wit-Rusland nog
30 dagen in een quarantainegebied zullen verblijven. Ik ga er vanuit dat de eisen aan de quarantaine gelijk zijn
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aan de in de bilaterale afspraken opgenomen ‘door de NVWA goedgekeurde isolatie gedurende de laatste 30
dagen voorafgaand aan de export’. Van belang is hierbij dat hier nader over afgestemd wordt met de
veterinaire dienst in Wit Rusland zodat iedereen akkoord is met het quarantaine gebied. Wij zijn voornemens
om dit quarantaine-gebied in de vangweide te realiseren. Ik wil hier op korte termijn over in gesprek met de
NVWA. Ook om te bespreken wat er moet gebeuren om de certificering goed voor te kunnen bereiden/uit te
kunnen voeren. Iemand van de veterinaire dienst van Wit-Rusland wil bij de afname van bloed bij de paarden
zijn, in combinatie met de start van de quarantaine-periode. Vervolgens wil deze medewerker er bij zijn als de
paarden op transport gaan en zal hij/zij meereizen met het transport. Ook hierover wil ik op korte termijn met
de NVWA over in gesprek om de samenwerking tussen de veterinaire diensten zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Ik hoor graag met wie van de NVWA ik hierover in eerste instantie af kan stemmen. Ben jij dat ?
Waarschijnlijk maken we de locaties Spanje en Wit Rusland komende woensdag bekend. Tot die tijd het
nadrukkelijke verzoek om deze informatie niet naar buiten brengen anders dan het informeren van
bijvoorbeeld de minister of medewerkers die er van moeten weten voordat we het breed bekend maken.
Voor vragen ben ik uiteraard bereikbaar.
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
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Van:
Aan: " @spw.wallonie.be"; " @environnement.brussels";

" @vlaanderen.be"; " l@agriculture.gouv.fr";
" @mapama.es"; " @fasfc.be"

Cc: " @ec.europa.eu";

Onderwerp: RE: Expected transport of Konik horses from the Netherlands to Spain.
Datum: donderdag 14 maart 2019 10:40:10
Bijlagen: image001.png

Dear colleague NCP,
As follow-up on the message below from last week I herewith inform you that a transport with

‘Konik-horses’ is scheduled tomorrow Friday March 15th.
The transport is planned to leave the ‘Oostvaardersplassen’ tomorrow morning, with destination
the Atapuerca nature area in Spain.
TRACES number is intra.nl.2019.0020212
Kind Regards,

NVWA-UK-80

 

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Team Livestock
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, Postbox 43006, 3540 AA Utrecht
The Netherlands 
T: +31 (0)  
E: @NVWA.NL 
W: www.NVWA.nl

Van:  
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 12:15
Aan: ' @spw.wallonie.be' < @spw.wallonie.be>;
' @environnement.brussels' < @environnement.brussels>;
' @vlaanderen.be' < @vlaanderen.be>; ' @favv-afsca.be'
< @favv-afsca.be>; ' @agriculture.gouv.fr'
< @agriculture.gouv.fr>; ' @mapama.es'
< @mapama.es>
CC: ' @ec.europa.eu' < @ec.europa.eu>; 

@minez.nl>; @minez.nl>; 
@ec.europa.eu>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>; 

@nvwa.nl>; ' @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Expected transport of Konik horses from the Netherlands to Spain.
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Dear colleague NCP,
I like to inform you about a special transport that will be organized from the Netherlands in,
probably, week 11/2019 (March), or maybe later in June. The destination is the Atapuerca
nature area in Spain, and the road-transport will cross Belgium and France.
When the transport will be organized I will inform you again about the details.
It concerns a transport of ‘Konik’ horses (https://en.wikipedia.org/wiki/Konik). These horses will
be transported from the nature area in the Netherlands ‘Oostvaardersplassen’. The
Oostvaardersplassen are a large scale nature area, and these horses are, for numerous
generations, wild and not used to human handling.
Because the nature area is at present ‘overcrowded’ with deer and horses a decision has been
taken to enforce a ‘reset’ in the number of animals: a large number of deer will be shot, a
substantial number of Konik-horses will be transported to other regions. These decisions were
taken after debates on both a local and national level, and several NGO’s and action-groups are
involved.
Concerning the EC 1/2005 these horses are a special case. They are no ‘Domestic equidae’,
either registered or not registered, as defined in the Regulation. Therefore the provisions as
requested by Annex 1, Chapter VI do not apply; but only those in Chapter V, article 2, 2.3.
Because of the wild nature of the animals the usual provisions for domestic horses cannot be
followed.
However, after consultation with the Ministry of Agriculture and in agreement with the
organizations involved, a protocol has been established which follows the usual requirements of
the Regulation for horses as much as possible, and requires special provisions where needed.
The organization that is involved in catching the horses and preparing the transport has
experience with earlier national and international transports of Konik-horses.
An outline of the protocol is:

The horses will be gathered in a separated area, and will be grouped in small ‘family’ or
social groups.
They will be ‘trained’ to drink from tubs and be fed hay.
Prior to transport they will be identified (electronic chip) with the remark in their passport
that they originate from a designated nature area.
The CA veterinarian will perform a health check of all animals, before the transport will be
certified.
The animals will be loaded in the small family/social groups assigned as mentioned in the
first bullet, and thus not in individual stalls, and they will not be wearing a halter or be tied
by rope.
A complete Journey log is required; transporter and vehicle must be certified for long
transport (Type 2).
The transporter will be given a declaration that the transport concerns wild animals, not
used to human handling.
The animals will be given water and hay at scheduled stops on the vehicle. Animals will
not be unloaded at any time during transport.
At arrival the animals will be inspected by a veterinarian.

We kindly request you to take note of these specials instructions we give for this transport.
We expect that the transport will take place in week 11, provided the female horses are not
expected to be too far in pregnancy, or otherwise in June. Circa 25 – 30 animals will be
transported, so this will be in several vehicles and trailers.

Furthermore, as I said, there is very much attention by NGO’s and public. National transports of
these horses earlier this year were followed by activists. They might follow these international
transports as well.
If you have any questions please do not hesitate to contact me.
Kind Regards,

https://en.wikipedia.org/wiki/Konik


NVWA-UK-80

 

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)

Team Livestock
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, Postbox 43006, 3540 AA Utrecht
The Netherlands 
T: +31 (0)  
E: @NVWA.NL 
W: www.NVWA.nl
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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.  







 


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 2 van 7 


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,

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

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


 

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 1 van 7 

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 
 

 



Van:
Aan: "; "

Cc: " @gmail.com"; 
@freenature.nl"
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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)

4.  (
5.  
6.  
7.  (
8.  (
Hartelijke groet en tot donderdag!

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
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https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838








 


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 1 van 7 


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 
 


 






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





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.   

5.  (   

6.  (  

7.  ) 

8.  (  

Optioneel (inschatting gemaakt dat onderstaande personen ook door anderen/op andere momenten 
kunnen worden geïnformeerd over hetgeen besproken is): 

  

 (  

  

 (  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?  



• (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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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,

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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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 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 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. Tanja neemt dat op voor de monitoringsrondes die de kuddebeheerder en de dierenarts 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. Edward 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.

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 Annebeth 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).	Comment by Wubben, Wouter: Wat is hiervoor de onderbouwing?

Vaccinatie tegen influenza is mogelijk: geldt voor 21 dagen (tijdens isolatieperiode).	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 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. 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. 	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. 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. 

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 periode gaat formeel in als het laatste paard de weide in gaat. Daar moet de NVWA bij zijn. 

· SBB heeft geen I-search account. Moeten we aanvragen. Gaat via e-herkenning. Helpdesk bellen: 088-2232100. Keuzemenu: I-search. We willen een account. 



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: 
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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.  

: . 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. 

  
. 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. 

  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    

 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. 

 . Dossier 
diertransporten en welzijn onder zich. Afdekken beleidslijn, contacten met CVO, afstemming over 
dierenwelzijn tijdens transport. 

  
Werkt overstijgend als projectmanager op alle projecten die spelen in het 
Oostvaardersplassengebied en coördineert de buitenlandse transporten van de konikpaarden uit de 
Oostvaardersplassen.  

 National contact point voor de transportverordening. 
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 CVO, . 

o  neemt dit met  op richting CVO.  
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 SBB heeft geen I-search account. Moeten we aanvragen. Gaat via e-herkenning. 

Helpdesk bellen: 088- . Keuzemenu: I-search. We willen een account.  
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Onderwerp: RE: Conclusies/verslag eerste afstemmingsoverleg konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: dinsdag 9 april 2019 12:00:47
Bijlagen: 2019 04 04, verslag eerste afstemmingsoverleg SBB-LNV-NVWA inzake Wit-Rusland.docx
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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,

__________________________________________________________________________________________
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,
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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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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,
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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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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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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,

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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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. 





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) 
 

  

 

 
Afwezig:  

 
 

 
 
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 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 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 ( , 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  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  vanuit  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:

@gmail.com"; 

Onderwerp: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: donderdag 6 juni 2019 15:12:41
Bijlagen: image001.png
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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 van  dienst 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,

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:
Cc:
Onderwerp: Hitteprotocol transport
Datum: maandag 8 juli 2019 10:05:34
Bijlagen: image001.png
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Hai ,
In de gevoerde overleggen ter voorbereiding op het transport en overdracht van de konikpaarden uit de
Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland hebben we gesproken over het hitteprotocol. Toen was mij niet bekend
dat er een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ van de Sectorraad Paarden beschikbaar was,
dus ik heb daar in mijn aantekeningen ook niet naar verwezen. Ik neem echter aan dat je in het gesprek naar dit
protocol (https://www.sectorraadpaarden.nl/wp-content/uploads/2018/01/Definitief-protocol-extreme-
weersomstandigheden-voor-paarden-versie-18-11-2017.pdf) verwees?
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
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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

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg

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,

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:  
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 09:41
Aan: < ' @freenature.eu>;
' @nvwa.nl)' < @nvwa.nl>;
' @nvwa.nl' < @nvwa.nl>; ' @minez.nl>;
' @NVWA.nl)' < @NVWA.nl>; ' @minez.nl'
< @minez.nl>; ' @planet.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; '
@minez.nl>; ' @freenature.nl'

< @freenature.nl>; @minlnv.nl>; 
@nvwa.nl) < @nvwa.nl>; 

@minbuza.nl>; ' @minbuza.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,

Met vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Quarantaine controle konikpaarden OVP dd 23-07-2019
Datum: zaterdag 27 juli 2019 15:15:12
Bijlagen: Annebeth Van Aartsen shared Konikpaarden tijdens hittegolf vanaf 23 juli 2019 with you.msg

Goedemiddag allen,
Afgelopen dinsdagmiddag (23 juli 2019) hebben mijn collega  en ik een bezoek gebracht aan de
Oostvaardersplassen voor een controle van de paarden in de quarantaine. We hebben met name gekeken naar het
dierenwelzijn in de vangweide in vergelijking met de paarden, die in het open veld staan. Daarnaast hebben we gekeken
of de quarantaine nog voldoende borging geeft tot het geplande vertrek van de koniks. Tegelijkertijd waren 2 andere
collega’s,  en , ook aanwezig voor een veldbezoek aan de OVP om te beoordelen of aanvullende
maatregelen genomen moesten worden om de paarden te beschermen tegen de warmte en de felle zon, die die dag en
de komende dagen een belangrijke rol zou gaan spelen. Zij schrijven ook een rapport heb ik begrepen. In de bijlage een
mail met een link naar de foto’s die ik afgelopen dinsdag heb gemaakt. De eerste 6 foto’s zijn van de paarden in het open
veld, de rest is in de vangweide gemaakt. De laatste 2 foto’s laten de lege vangkraal zien; daar staan dus geen paarden.
Paarden in het open veld:
Deze paarden hebben ook toegang tot het bos aan de andere kant van het spoor. Aan die onderdoorgang zouden de
paarden gewend zijn, omdat ze in dat bos in de winter ook bijgevoerd worden. Daar hebben de paarden afgelopen
winter ook gebruik van gemaakt (informatie SBB en Free Nature). Die doorgang zou dus geen belemmerende factor
moeten zijn voor de paarden. Een grote groep koniks staan op het moment van onze controle op de open vlakte nabij
water. Er waait een aangename bries. Een screenshot van de weerapp ‘Het weer in Nederland’ geeft aan, dat het ter
plaatse 30,6 graden Celsius is. Ook wij kunnen het bij het water in het open veld goed volhouden; geen last van de
warmte. Dat was later op de parkeerplaats buiten bij het beheerkantoor wel anders. In totaal hebben wij ongeveer 2 uur
in het gebied doorgebracht. De OVP liggen vlak aan het IJsselmeer, waardoor er eigenlijk altijd wind staat. Konikpaarden
zijn paarden die oorspronkelijk ook gehouden worden op de open vlakte; hun afstamming ligt dichtbij wilde paarden.
Deze paarden hebben zich aan de omstandigheden in de OVP aangepast. Met deze weersomstandigheden verblijven zij
bij voorkeur op de open vlakte, omdat het daar altijd waait, ze daardoor minder last hebben van (stekende) insecten en
ze door de wind beter kunnen afkoelen, dan in een beschaduwd bos (waar ze ook in de luwte staan en er veel meer
insecten zijn). Paarden verliezen hun warmte door te zweten. Door het verdampen van zweet verliest het dier ook
daadwerkelijk warmte. Zweet verdampt beter wanneer de paarden in de wind staan in de zon, dan wanneer ze in de
schaduw in een wind luw bos staan.
De paarden staan aan het water en vertonen normaal natuurlijk gedrag: er wordt gegraasd, paarden drinken van het
water, staan in het water en enkele nemen een modderbad. De paarden verkeren in een zeer goede voedingstoestand.
De hengsten van de verschillende familiegroepen (harems) zijn nog steeds hun ‘gevechten’ aan het uitvoeren. De
paarden zijn niet nat van het zweet. Enkel enkele hengsten, die altijd drukker gedrag laten zien dan de merries, zien er
wat vochtig uit, maar zelfs die zweten niet overmatig. De paarden bewegen rustig en we hebben geen enkel paard
gezien, dat tekenen van hittestress laat zien. Jonge veulens liggen wat meer en bij deze warmte gaan ze vaak languit
liggen. Ook de jonge veulens drinken nog steeds goed bij de moeder en reageren vlot, wanneer hun familiegroep in
beweging komt. Conclusie: deze paarden zijn goed in conditie en laten normaal, natuurlijk gedrag zien; er is geen
noodzaak voor het aanbieden van een of andere vorm van beschutting of voor het sproeien van water om verkoeling aan
te bieden.
Paarden in de vangweide:
De vangkraal is leeg (zie foto’s). Alle paarden staan in hun familiegroep en de familiegroepen zijn verdeeld over een
aantal compartimenten. Er zijn in totaal 7 compartimenten met elk hun eigen drinkpoel. Enkele compartimenten zijn
samengevoegd. We hebben alle drinkpoelen gezien en elke drinkpoel was toegankelijk voor de paarden. De drinkpoelen
kunnen bijgevuld worden vanuit de sloot, die grenst aan de vangweide. De poelen worden dagelijks gecontroleerd. De
paarden worden vanaf het begin van de quarantaine al bijgevoerd met hooi. Dit hooi was vrij arm. Omdat het nog altijd
erg droog is en er vrij veel dieren op de vangweide verblijven, blijft de groei van het gras behoorlijk achter. Bijvoeren is
dus noodzakelijk. Omdat de dieren nu langer in de vangweide moeten verblijven, krijgen de paarden sinds een week hooi
met een betere voedingswaarde bijgevoerd. Bijvoeren van kuil of krachtvoer (brokken) is niet mogelijk, omdat deze
paarden daar niet in gewend zijn. Het verstrekken van deze voeding zal leiden tot stoornissen in het maagdarmkanaal.
Wij hebben het hooi gezien en het hooi is schoon en ruikt fris en is mooi groen van kleur (de buitenzijde kleurt gauw geel
onder invloed van de zon). Wij zijn van mening dat dit hooi de paarden beter kan voeden en we hebben geadviseerd dat
dit hooi onbeperkt ter beschikking van de paarden gesteld wordt.
In de vangweide is geen beschutting aanwezig. De harems lopen verspreid in de compartimenten. Door de

57
10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e


Annebeth Van Aartsen shared “Konikpaarden tijdens hittegolf vanaf 23 juli 2019” with you

		From

		Annebeth Van Aartsen (via Google Photos)

		To

		Aartsen, drs. A.E. van (Annebeth)

		Recipients

		a.e.vanaartsen@nvwa.nl



file_0.wmf





	


	


file_1.wmf





	Annebeth Van Aartsen shared an album with you 	


  ________________________________  


Konikpaarden tijdens hittegolf vanaf 23 juli 2019	





file_2.wmf





	file_3.wmf





	


file_4.wmf





	file_5.wmf





	16


file_6.wmf





	


	


View album	


	


You received this mail because Annebeth Van Aartsen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.


Get the Google Photos app


file_7.wmf





	file_8.wmf





	


  ________________________________  


Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA









compartimentering van de vangweide bevorder je de toegang tot het drinkwater voor iedere familiegroep; anders kan
het gebeuren dat een harem de drinkpoel bezet, zodat deze niet door een andere familiegroep gebruikt kan worden.
Ook in de vangweide tonen de paarden normaal natuurlijk gedrag: de paarden grazen, verplaatsen zich rustig door de
vangweide en drinken naar behoefte. De paarden verkeren in een normale voedingstoestand; enkele paarden (met name
merries met veulen) hebben een matige voedingstoestand (dit is nog niet mager). Alle veulens, die dit jaar geboren zijn,
hebben echter een goede voedingstoestand. Ze krijgen dus voldoende voeding via de melk van hun moeder. Wij hopen
dat het verstrekken van het voedingsrijkere hooi deze merries beter kan ondersteunen, zodat hun conditie niet verder
terugloopt. We hebben geen enkel paard gezien, dat tekenen van hittestress laat zien. Ook de jonge veulens drinken nog
steeds goed bij de moeder en reageren vlot, wanneer hun familiegroep in beweging komt. Conclusie: deze paarden zijn
voldoende in conditie en laten normaal, natuurlijk gedrag zien; er is geen noodzaak voor het aanbieden van een andere
vorm van beschutting of voor het sproeien van water om verkoeling aan te bieden.
Beschutting:
Er is volgens ons geen noodzaak om deze paarden beschutting aan te bieden. De paarden laten normaal, natuurlijk
gedrag zien bij temperaturen boven de 30 graden Celsius. Zelf op een filmpje, die  (werkt in
opdracht van SBB en monitort de gezondheid van de paarden in de OVP) heeft gemaakt op donderdag, zie je rustig
grazende koniks, die niet overmatig bezweet zijn. Iedere vorm van beschutting anders dan een boom zal volgens ons
argwanend beschouwd worden door de koniks, omdat deze dieren dat niet kennen. Een afdak zal op korte termijn dan
ook geen oplossing bieden voor de paarden in de quarantaine. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden en het
bouwwerk zelf leveren alleen maar extra stress op en resulteren in een verkleining van het leefgebied, omdat de paarden
de directe omgeving waarschijnlijk zullen mijden.
Drinkwater:
Is in voldoende mate aanwezig en oogt voldoende schoon. Kan aangevuld worden vanuit de aangrenzende sloot.
Voeding:
Sinds een week wordt voedingsrijker hooi aan de paarden verstrekt, dat goed opgenomen wordt door de paarden. De
paarden kiezen ook duidelijk voor dit betere hooi. Advies om dit onbeperkt aan de paarden ter beschikking te stellen,
zolang ze in de vangweide verblijven.
Quarantaine:
De voorwaarden voor de quarantaine voldoen nog steeds. Vanuit de NVWA is het advies gegeven om zo min mogelijk
mensen tot de vangweide toe te laten om de gezondheidsstatus van deze groep te kunnen borgen. De paarden hebben
veel testen en behandelingen ondergaan, die vereist zijn om toegelaten te kunnen worden tot Wit-Rusland. De
quarantaine is bedoeld om te voorkomen, dat dieren geïnfecteerd kunnen raken. Daarvoor zijn diverse maatregelen
genomen. Onnodig bezoek van mensen aan de vangweide kan leiden tot het infecteren van de paarden in de vangweide,
wanneer deze mensen recent in aanraking zijn geweest met paarden, die lijden aan een besmettelijke ziekte. Wanneer
paarden ziek worden tijdens de quarantaineperiode, kan dit leiden tot het niet exporteren van deze groep paarden. Dan
zijn alle kosten en moeite voor niets geweest.
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer mijn collega  of 

 nog iets toe te voegen hebben, dan verwacht ik dat zij zich vrij voelen om dat te doen.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Veterinaire Keuring en Exportcertificering,
Team Noord 03.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Directie Keuren | Divisie Veterinair en Import
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 DA | Utrecht
……………………………………………………………………………………………………………………………
T: (088) 

@nvwa.nl
www.nvwa.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:  shared “Konikpaarden tijdens hittegolf vanaf 23 juli 2019” with you
Datum: zaterdag 27 juli 2019 13:49:57
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Van:
Aan: l"; "

@freenature.nl";

Onderwerp: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: woensdag 31 juli 2019 13:36:40
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
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. 

, gebiedsmanager 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,

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: FW: Stand van zaken testen en chippen in pre-export isolatie gebied Oostvaardersplassen
Datum: woensdag 31 juli 2019 21:00:41
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Transpondernummers paarden vangweide OVP (2).xlsx

Hoi ,
Ter info.
Groet .

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: maandag 24 juni 2019 08:27
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>
CC: ' @freenature.eu>; 
Onderwerp: Stand van zaken testen en chippen in pre-export isolatie gebied
Oostvaardersplassen
Beste  en ,
Hierbij ontvangen jullie de stand van zaken van het testen en chippen in het pre-export isolatie
gebied in de Oostvaardersplassen. Er zijn een aantal zaken waar we jullie graag van op de hoogte
brengen:

Op vrijdag 14 juni troffen we in vak 1 een merrie aan met een oedeem onder de buik en
opgetrokken flank. De merrie was wat traag, maar liep goed mee met de groep en
graasde. Overlegd met  en besloten het aan te kijken.
Op zaterdag 15 juni lag er een merrie dood in de drinkpoel in vak 7. Dit dier was nog niet
gechipt en behandeld. Ik heb alle dieren eerder in beeld gebracht en kon dus ook
achterhalen om wel dier het ging. Bij het dier wat ik mis stond 'drachtig?'. Het dier lag in
de poel, maar lag niet vast. Ik vermoed dat het niet goed is gegaan met de bevalling en het
dier verkoeling heeft gezocht. Het dier is afgevoerd door rendac. Er waren uiterlijk geen
bijzonderheden waar te nemen aan de merrie.
Op maandag 17 juni hebben we een merrie met de oedeem behandeld. Ze was nog een
tikje trager dan vrijdag en had inmiddels ook een wond op het neusbeen. Vermoedelijk is
ze in een gevecht terecht gekomen, waardoor ze zo heftig verwond is geraakt. We hebben
haar opgesloten, gechipt, alle vereiste behandelingen gedaan en aanvullend biodyl en
meloxidolor gegeven. Ook een equest pramox gegeven ipv gewone equest. Hart
geluisterd, geen bijzonderheden. Chipnummer is 528210006046762. Verder in de gaten
houden. Dinsdag, woensdag en donderdagochtend is het dier nog gezien. Het oedeem
leek minder, maar gedrag bleef trager. Wel werd ze er steeds door de hengst bijgehaald
en dan draafde ze ook wel. Ze bleef haar veulen ook zogen. Vrijdag troffen we de merrie
helaas dood aan in de drinkpoel. Ze ligt klaar voor rendac.
Op vrijdag 21 juni is een merrie dood gegaan kort na behandeling. Het dier was met een
achterbeen door de spijlen gegaan en had een adertje geraakt. Dat bleef bloeden. We
hebben haar helemaal moeten sederen, om het been te kunnen hechten. Na sedatie
duurde het logischerwijs even voor het dier bijkwam, maar ze werd wel goed wakker. Tot
ze na een uurtje of wat toch ineens dood lag. De slijmvliezen waren erg blauw. We
vermoeden op basis daarvan een darmdraaiing. Ook deze merrie ligt klaar voor rendac.
Chipnummer is 528210006043607.
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Sheet1

				Date of treatment		Name passport		Transponder		m/f		Date of birth		Transponder of mother		Social group		Color code		Place in quarantaine		Opmerkingen

		1		12-6-2019		hengst 4939		528210004994939		male		1-4-2017				1 (bachelor)		Red 1		2

		2		12-6-2019		hengst 0078		528210006000078		male		1-4-2009				1 (bachelor)		Red 2		2

		3		12-6-2019		hengst 1567		528210004991567		male		1-4-2017				1 (bachelor)		Red 3		2

		4		12-6-2019		hengst 4223		528210004994223		male		1-4-2017				1 (bachelor)		Red 4		2

		5		12-6-2019		hengst 4607		528210004994607		male		1-4-2004				1 (bachelor)		Red 5		2

		6		12-6-2019		hengst 4865		528210004994865		male		1-4-2012				1 (bachelor)		Red 6		2

		7		12-6-2019		merrie 4654		528210004994654		female		1-4-2019		528210004984363		2 (harem)		Green 1		2

		8		12-6-2019		merrie 4995		528210004994995		female		1-4-2019		528210004994863		2 (harem)		Green 2		2

		9		12-6-2019		merrie 4863		528210004994863		female		1-4-2018				2 (harem)		Green 3		2

		10		12-6-2019		merrie 4363		528210004984363		female		1-4-2010				2 (harem)		Green 4		2

		11		12-6-2019		merrie 3691		528210006043691		female		1-4-2006				2 (harem)		Green 5		2

		12		12-6-2019		hengst 3570		528210006043570		male		1-4-2001				2 (harem)		Green 6		2		Aanvullende sedatie met zoletil. 

		13		13-6-2019		hengst 3606		528210006043606		male		1-4-2019		528210006043624		3 (harem)		Orange 1		2

		14		13-6-2019		hengst 3683		528210006043683		male		1-4-2018				3 (harem)		Orange 2		2

		15		13-6-2019		merrie 3624		528210006043624		female		1-4-2007				3 (harem)		Orange 3		2

		16		13-6-2019		hengst 3492		528210006043492		male		1-4-2008				3 (harem)		Orange 4		2

		17		13-6-2019		merrie 3896		528210006043896		female		1-4-2019		528210006043782		4 (harem)		Violet 1		2

		18		13-6-2019		merrie 3782		528210006043782		female		1-4-2005				4 (harem)		Violet 2		2

		19		13-6-2019		hengst 3684		528210006043684		male		1-4-2009				4 (harem)		Violet 3		2

		20		13-6-2019		hengst 4423		528210006044423		male		1-4-2019		528210006043713		4 (harem)		Violet 4		2

		21		13-6-2019		merrie 3713		528210006043713		female		1-4-2012				4 (harem)		Violet 5		2

		22		13-6-2019		hengst 4360		528210006044360		male		1-4-2018				5 (harem)		White 1		2

		23		13-6-2019		merrie 3687		528210006043687		female		1-4-2018				5 (harem)		White 2		2

		24		13-6-2019		hengst 3623		528210006043623		male		1-4-2019		528210006044361		5 (harem)		White 3		2

		25		13-6-2019		merrie 4361		528210006044361		female		1-4-2006				5 (harem)		White 4		2

		26		13-6-2019		hengst 3714		528210006043714		male		1-4-2019		528210006044646		5 (harem)		White 5		2

		27		13-6-2019		merrie 3971		528210006043971		female		1-4-2011				5 (harem)		White 6		2

		28		13-6-2019		hengst 3610		528210006043610		male		1-4-2019		528210006043971		5 (harem)		White 7		2

		29		13-6-2019		hengst 5094		528210004995094		male		1-4-2007				5 (harem)		White 8		2

		30		13-6-2019		merrie 4646		528210006044646		female		1-4-2010				5 (harem)		White 9		2

		31		17-6-2019		merrie 6762		528210006046762		female		1-4-2011				*		Blue 1		1		Oedeem onder buik, grote wond op neusbeen. Equest pramox ipv equest. Extra injectie biodyl + meloxidolor iv. Merrie dood aangetroffen op 21-6-2019. 

		32		17-6-2019		hengst 4930		528210004994930		male		1-4-2010				6 (harem)		Red 1		2

		33		17-6-2019		hengst 5264		528210004995264		male		1-4-2019		528210004994944		6 (harem)		Red 2		2

		34		17-6-2019		merrie 4944		528210004994944		female		1-4-2012				6 (harem)		Red 3		2

		35		17-6-2019		hengst 4365		528210004994365		male		1-4-2018				6 (harem)		Red 4		2

		36		17-6-2019		merrie 4866		528210004994866		female		1-4-2019		528210006043693		7 (harem)		Black 1		2

		37		17-6-2019		merrie 4236		528210004994236		female		1-4-2019		528210004994859		7 (harem)		Black 2		2

		38		17-6-2019		merrie 4859		528210004994859		female		1-4-2013				7 (harem)		Black 3		2

		39		17-6-2019		hengst 4187		528210004994187		male		1-4-2003				7 (harem)		Black 4		2

		40		17-6-2019		merrie 5052		528210004995052		female		1-4-2014				7 (harem)		Black 5		2		Geen veulen, waarschijnlijk niet drachtig

		41		17-6-2019		merrie 3635		528210006043635		female		1-4-2014				7 (harem)		Black 6		2		Geen veulen, waarschijnlijk niet drachtig

		42		17-6-2019		merrie 3673		528210006043673		female		1-4-2016				7 (harem)		Black 7		2		Drachtig? Achterbenen huid beschadigd

		43		17-6-2019		merrie 3693		528210006043693		female		1-4-2008				7 (harem)		Black 8		2

		44		17-6-2019		merrie 3564		528210006043564		female		1-4-2019		528210004995091		8 (harem)		Yellow 1		2

		45		17-6-2019		hengst 3625		528210006043625		male		1-4-2019		528210006043665		8 (harem)		Yellow 2		2

		46		17-6-2019		merrie 5091		528210004995091		female		1-4-2005				8 (harem)		Yellow 3		2

		47		17-6-2019		hengst 3740		528210006043740		male		1-4-2018				8 (harem)		Yellow 4		2

		48		17-6-2019		merrie 4230		528210004994230		female		1-4-2018				8 (harem)		Yellow 5		2

		49		17-6-2019		merrie 3665		528210006043665		female		1-4-2003				8 (harem)		Yellow 6		2		Oudere merrie iets schraal (CS2) ontwormd met equest pramox ipv equest + injectie Biodyl

		50		17-6-2019		hengst 3639		528210006043639		male		1-4-2019		528210006043629		8 (harem)		Yellow 7		2

		51		17-6-2019		merrie 3629		528210006043629		female		1-4-2007				8 (harem)		Yellow 8		2

		52		17-6-2019		hengst 4235		528210004994235		male		1-4-2011				8 (harem)		Yellow 9		2

		53		18-6-2019		merrie 4475		528210004994475		female		1-4-2018				9 (harem)		Orange 1		3

		54		18-6-2019		merrie 4237		528210004994237		female		1-4-2018				9 (harem)		Orange 2		3

		55		18-6-2020		merrie 4366		528210004994366		female		1-4-2019		528210006043862		9 (harem)		Orange 3		3

		56		18-6-2020		merrie 3862		528210006043862		female		1-4-2012				9 (harem)		Orange 4		3

		57		18-6-2021		merrie 5027		528210004995027		female		1-4-2010				9 (harem)		Orange 5		3

		58		18-6-2021		hengst 4231		528210004994231		male		1-4-2009				9 (harem)		Orange 6		3

		59		18-6-2022		merrie 0508		528210004980508		female		1-4-2019		528210004994902		10 (harem)		White 1		3

		60		18-6-2022		hengst 4370		528210004994370		male		1-4-2012				10 (harem)		White 2		3

		61		18-6-2023		merrie 4902		528210004994902		female		1-4-2014				10 (harem)		White 3		3		Merrie wat schraal (CS2). Equest pramox ipv Equest. 

		62		18-6-2023		merrie 0510		528210004980510		female		1-4-2018				11 (harem)		Violet 1		3

		63		18-6-2024		merrie 0220		528210004980220		female		1-4-2018				11 (harem)		Violet 2		3

		64		18-6-2024		merrie 0319		528210004980319		female		1-4-2019		528210004980588		11 (harem)		Violet 3		3

		65		18-6-2025		merrie 0588		528210004980588		female		1-4-2012				11 (harem)		Violet 4		3

		66		18-6-2025		merrie 0673		528210004980673		female		1-4-2019		528210004980695		11 (harem)		Violet 5		3

		67		18-6-2026		merrie 0695		528210004980695		female		1-4-2011				11 (harem)		Violet 6		3

		68		18-6-2026		hengst 0532		528210004980532		male		1-4-2006				11 (harem)		Violet 7		3

		69		18-6-2027		merrie 3704		528210006043704		female		1-4-2012				12 (harem)		Green 1		3

		70		18-6-2027		hengst 4567		528210006044567		male		1-4-2019		528210006043704		12 (harem)		Green 2		3

		71		18-6-2028		hengst 3780		528210006043780		male		1-4-2018				12 (harem)		Green 3		3

		72		18-6-2028		merrie 3594		528210006043594		female		1-4-2014				12 (harem)		Green 4		3

		73		18-6-2029		hengst 3690		528210006043690		male		1-6-2019		528210006043594		12 (harem)		Green 5		3

		74		18-6-2029		hengst 0219		528210004980219		male		1-4-2005				12 (harem)		Green 6		3

		75		21-6-2019		merrie 1597		528210006041597		female		1-4-2006				13 (harem)		Blue 1		3

		76		21-6-2019		merrie 2024		528210006042024		female		1-4-2019		528210006041597		13 (harem)		Blue 2		3

		77		21-6-2019		hengst 1493		528210006041493		male		1-4-2008				13 (harem)		Blue 3		3

		78		21-6-2019		hengst 1630		528210006041630		male		1-4-2018				13 (harem)		Blue 4		3

		79		21-6-2019		merrie 1414		528210006041414		female		1-4-2018				14 (harem		Yellow 1		3

		80		21-6-2019		hengst 9933		528210006039933		male		1-4-2019		528210006043607		14 (harem		Yellow 2		3

		81		21-6-2019		hengst 9926		528210006039926		male		1-4-2010				14 (harem		Yellow 3		3

		82		21-6-2019		merrie 3607		528210006043607		female		1-4-2003				14 (harem		Yellow 4		nvt. 		Merrie RA door hek. Binnenzijde scheur + schaafwonden. V. saphena licht geraakt. Met zoletil (2x) neergelegd. Wondtoilet + hechtingen + spray. Aanvullend antibiotica (pen strep). Merrie kwam goed bij, lag borst buik. Later ineens dood. Slijmvliezen blauw. Darmdraaiing? 

		83		21-6-2019		merrie 1864		528210006041864		female		1-4-2019		528210006042098		15 (harem)		Red 1		3

		84		21-6-2019		merrie 2098		528210006042098		female		1-4-2003				15 (harem)		Red 2		3

		85		21-6-2019		merrie 0408		528210004980408		female		1-4-2014				15 (harem)		Red 3		3		geen veulen, niet drachtig

		86		21-6-2019		merrie 9610		528210006039610		female		1-4-2004				15 (harem)		Red 4		3

		87		21-6-2019		merrie 1910		528210006041910		female		1-4-2009				15 (harem)		Red 5		3

		88		21-6-2019		merrie 2025		528210006042025		female		1-4-2018		528210006041910		15 (harem)		Red 6		3

		89		21-6-2019		merrie 2137		528210006042137		female		1-4-2018				15 (harem)		Red 7		3		Abces linkerwang

		90		21-6-2019		hengst 2141		528210006042141		male		1-4-2018				15 (harem)		Red 8		3

		91		21-6-2019		hengst 2073		528210006042073		male		1-4-2005				15 (harem)		Red 9		3

		92		21-6-2019		merrie 2110		528210006042110		female		1-4-2012				15 (harem)		Red 10		3		drachtig? 

		93		21-6-2019		merrie 2121		528210006042121		female		1-4-2004				16 (harem)		Black 1		3

		94		21-6-2019		merrie 1883		528210006041883		female		1-4-2019		528210006041978		16 (harem)		Black 2		3

		95		21-6-2019		hengst 2084		528210006042084		male		1-4-2002				16 (harem)		Black 3		3		CS2, equest pramox

		96		21-6-2019		hengst 2070		528210006042070		male		1-4-2019		528210006042121		16 (harem)		Black 4		3

		97		21-6-2019		merrie 1978		528210006041978		female		1-4-2007				16 (harem)		Black 5		3
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		*		Hoort bij een harem, maar ivm ziekte dit dier alvast eerder behandeld. Harem komt later. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De meeste dieren die we behandelen, zijn mooi in conditie. Een enkel dier valt wat tegen
(conditiescore 2). Die behandelen we met equest pramox ipv gewone equest en zo nodig
geven we biodyl, om het dier net even iets extra's mee te geven. Ook treedt er een enkele
keer een beschadiging op doordat de dieren gestrest raken en gaan vechten. Wonden zijn
meestal oppervlakkig. Als het kan, behandelen we ze met wondspray, maar vaak geeft dat
opnieuw een stressreactie en is het middel erger dan de kwaal.
Er zijn nu inmiddels 97 dieren gechipt en behandeld. Waarvan dus helaas 2 dieren het niet
gered hebben. De teller staat nu op 95.
Een punt van zorg is de twee veulentjes van de dode merries. Beide veulens zijn hooguit 2
maanden oud. Ik heb vorig jaar een moeder laten inslapen van een veulen van 4
maanden. In eerste instantie is dat vaak geen probleem. De problemen ontstaan pas aan
het einde van de winter. Dit veulen heeft het niet gered (in maart geëuthanaseerd),
ondanks bijvoeren. Het kantelpunt waarop veulens het bij ons (/in de natuur) vaak wel
redden, is rond de 6 maanden. Deze veulens zijn veel jonger. Het is dus de vraag hoe we
hiermee om willen gaan. Voor nu lopen de veulens allebei rustig bij hun eigen groep. De
zorgen zijn dus vooral voor de toekomst, er is nu geen sprake van een acute situatie of
leed. Het ene veulen is al gechipt en het andere is goed in beeld obv geslacht en kruinen.
We kunnen dus met zekerheid zeggen om welke veulens het gaat.
Een andere vraag is of van de dode dieren ook bloed onderzocht moet worden en of er
paspoorten van die dieren aangevraagd moeten worden. Wat ons betreft loopt dit
gewoon mee in de procedure zoals we die anders ook zouden doen. Dus ook gewoon
testen en paspoort aanvragen. Hoe staat jullie hierin?
Er is veel onrust onder de actievoerders over de verwachte hitte in de komende dagen. De
dieren hebben allemaal beschikking over drinkpoelen en vanaf maandag 24/6 worden er
aanvullend nog waterbakken geplaatst, zodat elk dier voldoende water tot zich kan
nemen. Beschutting is er niet of weinig. De dieren kennen dat ook niet vanuit de
Oostvaardersplassen. Daar verkiezen ze de verkoeling van de wind boven de schaduw in
de randgebieden. We houden ze in de gaten. Het chippen en bloedtappen gaat de
komende dagen gewoon door is de planning, tenzij we merken dat het voor dier (of mens)
niet verantwoord is. De ervaring van de eerdere dagen leert juist dat ze rustiger zijn bij
deze temperaturen. Dat is niet alleen fijner voor ons, maar ook zeker voor hen.
Ik heb over de onrust bij de actievoerders mbt de hitte ook contact gehad met 
van de NVWA, ivm mogelijke handhavingsverzoeken.
De actievoerders dreigen met het loslaten van de dieren. Daarom zijn er extra camera's
geplaatst en is er beveiliging ingeschakeld voor de nachten.
De compartimentering in de vangweide verloopt naar wens. De paarden hebben respect
voor de draad en de groepen blijven gescheiden. Een enkele keer komt een dier tussen de
tussenrasters. Vorige week was dat een uitgestoten hengstje. Die heb ik naar het vak met
de hengstengroep gebracht. Dan kan hij zich daar aansluiten. Ook heb ik twee vakken
samen gezet, omdat hier een harem uit elkaar gevallen was. De hengst werd steeds over
de draad gejaagd, omdat hij zich nergens aan kon sluiten. Hij loopt nu ook in het vak met
de hengstengroep en nu is er rust.
Donderdag 20 en vrijdag 21 heb ik alle paarden geteld, groepen nagekeken en
gecontroleerd op snotneuzen of andere opvallendheden. Alles gezond en in orde. Ook de
drinkpoelen nagelopen. De poel in vak 6 valt langzaam droog, maar deze dieren lopen in
meerdere compartimenten (5,6 en 7) en hebben elders dus drinkwater tot hun
beschikking. Poel 6 wordt in de komende week weer uitgegraven.
We hopen eind deze week de 180 beoogde paarden gechipt en behandeld te hebben.
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In de bijlage de lijst transpondernummers t/m vrijdag 21-6.
Als bovenstaande tot vragen of aandachtspunten voor ons leidt, dan horen we dat graag.
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
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Date of treatment Name passport Transponder m/f Date of birth Transponder of mother Social group Color code Place in quarantaine Opmerkingen
1 12-6-2019 hengst 4939 5,2821E+14 male 1-4-2017 1 (bachelor) Red 1 2
2 12-6-2019 hengst 0078 5,2821E+14 male 1-4-2009 1 (bachelor) Red 2 2
3 12-6-2019 hengst 1567 5,2821E+14 male 1-4-2017 1 (bachelor) Red 3 2
4 12-6-2019 hengst 4223 5,2821E+14 male 1-4-2017 1 (bachelor) Red 4 2
5 12-6-2019 hengst 4607 5,2821E+14 male 1-4-2004 1 (bachelor) Red 5 2
6 12-6-2019 hengst 4865 5,2821E+14 male 1-4-2012 1 (bachelor) Red 6 2
7 12-6-2019 merrie 4654 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 2 (harem) Green 1 2
8 12-6-2019 merrie 4995 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 2 (harem) Green 2 2
9 12-6-2019 merrie 4863 5,2821E+14 female 1-4-2018 2 (harem) Green 3 2

10 12-6-2019 merrie 4363 5,2821E+14 female 1-4-2010 2 (harem) Green 4 2
11 12-6-2019 merrie 3691 5,2821E+14 female 1-4-2006 2 (harem) Green 5 2
12 12-6-2019 hengst 3570 5,2821E+14 male 1-4-2001 2 (harem) Green 6 2 Aanvullende sedatie met zoletil. 
13 13-6-2019 hengst 3606 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 3 (harem) Orange 1 2
14 13-6-2019 hengst 3683 5,2821E+14 male 1-4-2018 3 (harem) Orange 2 2
15 13-6-2019 merrie 3624 5,2821E+14 female 1-4-2007 3 (harem) Orange 3 2
16 13-6-2019 hengst 3492 5,2821E+14 male 1-4-2008 3 (harem) Orange 4 2
17 13-6-2019 merrie 3896 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 4 (harem) Violet 1 2
18 13-6-2019 merrie 3782 5,2821E+14 female 1-4-2005 4 (harem) Violet 2 2
19 13-6-2019 hengst 3684 5,2821E+14 male 1-4-2009 4 (harem) Violet 3 2
20 13-6-2019 hengst 4423 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 4 (harem) Violet 4 2
21 13-6-2019 merrie 3713 5,2821E+14 female 1-4-2012 4 (harem) Violet 5 2
22 13-6-2019 hengst 4360 5,2821E+14 male 1-4-2018 5 (harem) White 1 2
23 13-6-2019 merrie 3687 5,2821E+14 female 1-4-2018 5 (harem) White 2 2
24 13-6-2019 hengst 3623 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 5 (harem) White 3 2
25 13-6-2019 merrie 4361 5,2821E+14 female 1-4-2006 5 (harem) White 4 2
26 13-6-2019 hengst 3714 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 5 (harem) White 5 2
27 13-6-2019 merrie 3971 5,2821E+14 female 1-4-2011 5 (harem) White 6 2
28 13-6-2019 hengst 3610 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 5 (harem) White 7 2
29 13-6-2019 hengst 5094 5,2821E+14 male 1-4-2007 5 (harem) White 8 2
30 13-6-2019 merrie 4646 5,2821E+14 female 1-4-2010 5 (harem) White 9 2
31 17-6-2019 merrie 6762 5,2821E+14 female 1-4-2011 * Blue 1 1 Oedeem onder buik, grote wond op neusbeen. Equest pramox ipv equest. Extra injectie biodyl + meloxidolor iv. Merrie dood aangetroffen op 21-6-2019. 
32 17-6-2019 hengst 4930 5,2821E+14 male 1-4-2010 6 (harem) Red 1 2
33 17-6-2019 hengst 5264 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 6 (harem) Red 2 2
34 17-6-2019 merrie 4944 5,2821E+14 female 1-4-2012 6 (harem) Red 3 2
35 17-6-2019 hengst 4365 5,2821E+14 male 1-4-2018 6 (harem) Red 4 2
36 17-6-2019 merrie 4866 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 7 (harem) Black 1 2
37 17-6-2019 merrie 4236 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 7 (harem) Black 2 2
38 17-6-2019 merrie 4859 5,2821E+14 female 1-4-2013 7 (harem) Black 3 2
39 17-6-2019 hengst 4187 5,2821E+14 male 1-4-2003 7 (harem) Black 4 2
40 17-6-2019 merrie 5052 5,2821E+14 female 1-4-2014 7 (harem) Black 5 2 Geen veulen, waarschijnlijk niet drachtig
41 17-6-2019 merrie 3635 5,2821E+14 female 1-4-2014 7 (harem) Black 6 2 Geen veulen, waarschijnlijk niet drachtig
42 17-6-2019 merrie 3673 5,2821E+14 female 1-4-2016 7 (harem) Black 7 2 Drachtig? Achterbenen huid beschadigd
43 17-6-2019 merrie 3693 5,2821E+14 female 1-4-2008 7 (harem) Black 8 2
44 17-6-2019 merrie 3564 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 8 (harem) Yellow 1 2
45 17-6-2019 hengst 3625 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 8 (harem) Yellow 2 2
46 17-6-2019 merrie 5091 5,2821E+14 female 1-4-2005 8 (harem) Yellow 3 2
47 17-6-2019 hengst 3740 5,2821E+14 male 1-4-2018 8 (harem) Yellow 4 2
48 17-6-2019 merrie 4230 5,2821E+14 female 1-4-2018 8 (harem) Yellow 5 2
49 17-6-2019 merrie 3665 5,2821E+14 female 1-4-2003 8 (harem) Yellow 6 2 Oudere merrie iets schraal (CS2) ontwormd met equest pramox ipv equest + injectie Biodyl
50 17-6-2019 hengst 3639 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 8 (harem) Yellow 7 2
51 17-6-2019 merrie 3629 5,2821E+14 female 1-4-2007 8 (harem) Yellow 8 2
52 17-6-2019 hengst 4235 5,2821E+14 male 1-4-2011 8 (harem) Yellow 9 2
53 18-6-2019 merrie 4475 5,2821E+14 female 1-4-2018 9 (harem) Orange 1 3
54 18-6-2019 merrie 4237 5,2821E+14 female 1-4-2018 9 (harem) Orange 2 3
55 18-6-2020 merrie 4366 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 9 (harem) Orange 3 3
56 18-6-2020 merrie 3862 5,2821E+14 female 1-4-2012 9 (harem) Orange 4 3
57 18-6-2021 merrie 5027 5,2821E+14 female 1-4-2010 9 (harem) Orange 5 3
58 18-6-2021 hengst 4231 5,2821E+14 male 1-4-2009 9 (harem) Orange 6 3
59 18-6-2022 merrie 0508 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 10 (harem) White 1 3
60 18-6-2022 hengst 4370 5,2821E+14 male 1-4-2012 10 (harem) White 2 3
61 18-6-2023 merrie 4902 5,2821E+14 female 1-4-2014 10 (harem) White 3 3 Merrie wat schraal (CS2). Equest pramox ipv Equest. 
62 18-6-2023 merrie 0510 5,2821E+14 female 1-4-2018 11 (harem) Violet 1 3
63 18-6-2024 merrie 0220 5,2821E+14 female 1-4-2018 11 (harem) Violet 2 3
64 18-6-2024 merrie 0319 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 11 (harem) Violet 3 3
65 18-6-2025 merrie 0588 5,2821E+14 female 1-4-2012 11 (harem) Violet 4 3
66 18-6-2025 merrie 0673 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 11 (harem) Violet 5 3
67 18-6-2026 merrie 0695 5,2821E+14 female 1-4-2011 11 (harem) Violet 6 3
68 18-6-2026 hengst 0532 5,2821E+14 male 1-4-2006 11 (harem) Violet 7 3
69 18-6-2027 merrie 3704 5,2821E+14 female 1-4-2012 12 (harem) Green 1 3
70 18-6-2027 hengst 4567 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 12 (harem) Green 2 3
71 18-6-2028 hengst 3780 5,2821E+14 male 1-4-2018 12 (harem) Green 3 3
72 18-6-2028 merrie 3594 5,2821E+14 female 1-4-2014 12 (harem) Green 4 3
73 18-6-2029 hengst 3690 5,2821E+14 male 1-6-2019 5,2821E+14 12 (harem) Green 5 3
74 18-6-2029 hengst 0219 5,2821E+14 male 1-4-2005 12 (harem) Green 6 3
75 21-6-2019 merrie 1597 5,2821E+14 female 1-4-2006 13 (harem) Blue 1 3
76 21-6-2019 merrie 2024 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 13 (harem) Blue 2 3
77 21-6-2019 hengst 1493 5,2821E+14 male 1-4-2008 13 (harem) Blue 3 3
78 21-6-2019 hengst 1630 5,2821E+14 male 1-4-2018 13 (harem) Blue 4 3
79 21-6-2019 merrie 1414 5,2821E+14 female 1-4-2018 14 (harem Yellow 1 3
80 21-6-2019 hengst 9933 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 14 (harem Yellow 2 3
81 21-6-2019 hengst 9926 5,2821E+14 male 1-4-2010 14 (harem Yellow 3 3
82 21-6-2019 merrie 3607 5,2821E+14 female 1-4-2003 14 (harem Yellow 4 nvt. Merrie RA door hek. Binnenzijde scheur + schaafwonden. V. saphena licht geraakt. Met zoletil (2x) neergelegd. Wondtoilet + hechtingen + spray. Aanvullend antibiotica (pen strep). Merrie kwam goed bij, lag borst buik. Later ineens dood. Slijmvliezen blauw. Darmdraaiing? 
83 21-6-2019 merrie 1864 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 15 (harem) Red 1 3
84 21-6-2019 merrie 2098 5,2821E+14 female 1-4-2003 15 (harem) Red 2 3
85 21-6-2019 merrie 0408 5,2821E+14 female 1-4-2014 15 (harem) Red 3 3 geen veulen, niet drachtig
86 21-6-2019 merrie 9610 5,2821E+14 female 1-4-2004 15 (harem) Red 4 3
87 21-6-2019 merrie 1910 5,2821E+14 female 1-4-2009 15 (harem) Red 5 3
88 21-6-2019 merrie 2025 5,2821E+14 female 1-4-2018 5,2821E+14 15 (harem) Red 6 3
89 21-6-2019 merrie 2137 5,2821E+14 female 1-4-2018 15 (harem) Red 7 3 Abces linkerwang
90 21-6-2019 hengst 2141 5,2821E+14 male 1-4-2018 15 (harem) Red 8 3
91 21-6-2019 hengst 2073 5,2821E+14 male 1-4-2005 15 (harem) Red 9 3
92 21-6-2019 merrie 2110 5,2821E+14 female 1-4-2012 15 (harem) Red 10 3 drachtig? 
93 21-6-2019 merrie 2121 5,2821E+14 female 1-4-2004 16 (harem) Black 1 3
94 21-6-2019 merrie 1883 5,2821E+14 female 1-4-2019 5,2821E+14 16 (harem) Black 2 3
95 21-6-2019 hengst 2084 5,2821E+14 male 1-4-2002 16 (harem) Black 3 3 CS2, equest pramox
96 21-6-2019 hengst 2070 5,2821E+14 male 1-4-2019 5,2821E+14 16 (harem) Black 4 3
97 21-6-2019 merrie 1978 5,2821E+14 female 1-4-2007 16 (harem) Black 5 3
98
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*            Harem komt later. 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: 20190108 beslissing hhverzoek verschaffing schaduw OVP
Datum: dinsdag 6 augustus 2019 16:20:20
Bijlagen: JZ 20190108 beslissing hhverzoek verschaffing schaduw OVP.pdf

JZ 20190108 beslissing hhverzoek verschaffing schaduw OVP zonder namen.doc

Hoi, bij deze de reactiebrief zoals besproken. Groet en alvast dank, 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van:  
Verzonden: vrijdag 2 augustus 2019 14:28
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: 20190108 beslissing hhverzoek verschaffing schaduw OVP zonder namen

Ik ben akkoord, graag een handtekening van  aangezien zij maandag weer begint, zo niet vraag het aan 
svp.
Let op dat  hetgeen krijgt wat zij nodig heeft om LNV te informeren.
Dank en groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 2 augustus 2019 12:38
Aan: @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; Nvwa pb HH INSPECTIE secretariaat
< @nvwa.nl>
Onderwerp: 20190108 beslissing hhverzoek verschaffing schaduw OVP zonder namen

Bij de een antwoord op een handhavingsverzoek ingediend door natuur en recht namens st welzijn grote grazers. Het
gaat om de Konikpaarden in de ovp. De dieren staan in een quarantaine gebied en worden geregeld door de
dierenartsen van de NVWA en SBB gemonitord. Wij hebben geen overtredingen vast kunnen stellen en zijn van mening
dat het nu aanbieden van beschutting cq een afdak geen toegevoegde waarde heeft. Ter achtergrond info. De planning is
dat de dieren met een week gefaseerd op transport gaan. Dus als het goed is is binnen een aantal weken de quarantaine
leeg.
Indien akkoord graag doorgeleiden naar  of iemand anders die kan tekenen /niet met verlof is.
Het antwoord is afgestemd met keuren (toezicht op de quarantaine) en JZ.
Na ondertekening zal ik de getekende versie ook aan LNV sturen tkn.
Groeten 
Ps graag bijlagen bij het besluit meesturen en aangetekend laten verzenden.
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 


Stichting Welzijn Grote grazers 
T.a.v. E Philippi-Gho, natuur en recht 
Operatie Mannahof 5 
2632 EL NOOTDORP 


Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 


Directie Strategie 
Divisie Juridische zaken 


Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl  


Contactpersoon 
NVWAJZPostbus©nywa.ni 


Onze referentie 
10652091_1488539_ 


Datum 5 augustus juli 2019 
Betreft handhavingsverzoek OVP dieren in quarantainegebied 


Geachte mevrouw Philippi-Gho, 


Op 24 juni 2019 heeft u per mail en bevestigt per brief namens de Stichting 
Welzijn Grote grazers een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (verder NVWA). Op 25 juli 2019 heeft u een melding 
bij het klantcontactcentrum gedaan met daarbij gevoegd een brief gericht aan 
Staatsbosbeheer gedateerd 25 juli 2019, voor dezelfde groep dieren in het 
quarantainegebied in de Oostvaardersplassen. 


Uw verzoek 
Uw verzoek ziet kortgezegd toe op het handhavend optreden tegen 
Staatsbosbeheer ten aanzien van de dieren in het quarantainegebied. U verzoek 
richt zich op het verschaffen van toegang tot schaduwrijke plekken aan de grote 
grazers in de Oostvaardersplassen en specifiek de dieren gehouden in de 
vangkraal. De temperaturen in de periode 24/25 juni en in week 30 (22 t/m 28 
juli) waren tropisch, 31 graden of hoger. U geeft aan dat gelet op de hoge 
temperaturen artikel 2.1 lid 1 en 6 wet dieren worden overtreden doordat de 
dieren geen toegang tot schaduwplekken hebben. 


Beslissing: 
Ik wijs uw verzoek om handhavend op te treden en de dieren in zowel de 
Oostvaardersplassen als meer specifiek het quarantainegebied van schaduw te 
voorzien, beiden af. Ik zal hieronder motiveren waarom ik uw verzoek afwijs. 


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 
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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 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). 


In de leidraad grote grazers wordt het volgende gesteld ten aanzien van de 
invulling van artikel 2.1 lid 1 en 6 Wet dieren (voorheen artikel 36 Gezondheids-
en welzijnswet voor dieren) 


In het natuurbeleid wordt nagestreefd in natuurterreinen de natuurlijke processen 
zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. In paragraaf 1.3 is aangegeven dat in 
de grote eenheden natuurgebied ook de grazers hiervan onderdeel zijn. Dit 
betekent, dat zo min mogelijk wordt ingegrepen in het bestaan van deze dieren. 


Grote grazers kunnen zich in de grote eenheden natuurgebied, behoudens 
calamiteiten, zonder menselijk ingrijpen goed redden. Intensieve behandelingen 
zijn niet mogelijk zonder grote stress bij de grazers en andere dieren in het 
terrein en in veel gevallen is het praktisch onmogelijk dieren in handen te krijgen 
voor een behandeling of om ze intensief zorg te verlenen bij geboorte, verwonding 
en aandoeningen zoals schurft of worminfecties. 


Eveneens is het in deze natuurgebieden onmogelijk om alle dieren dagelijks onder 
toezicht te houden. De beschikkingsmacht die de beheerder aldus over de dieren 
heeft, is in grote eenheden natuurgebied veel geringer dan in overige 
natuurgebieden. 


Uitgangspunt in het natuurbeleid is dat in natuurterreinen natuurlijke processen 
zo ongestoord mogelijk kunnen plaatsvinden en dat zo min mogelijk wordt 
ingegrepen in deze processen, zolang het dier wordt behoed voor ernstig en 
uitzichtloos lijden. Anderzijds moet voorkomen worden dat wordt ingegrepen als 
hiervan geen sprake is of dat dit ingrijpen juist tot extra lijden (pijn en stress) 
leidt. In grote eenheden natuurgebied is de beschikkingsmacht van de mens 
relatief gering. Alhoewel van een beheerder verlangd mag worden dat hij goed op 
de hoogte is van de status van de in zijn terrein aanwezige populatie grote 
grazers kan in grote eenheden natuurgebied uiteraard niet van een beheerder 
worden verwacht dat hij elk dier individueel en intensief volgt. 


Ingrijpen bij ernstig lijden of andere uitzichtloze situaties zal daar vooral moeten 
bestaan uit het - zonder extra lijden - doden van dieren. In overige 
natuurgebieden zijn de mogelijkheden om het dier te verzorgen en te behandelen 
groter, en zal verwijderen/afschieten meer tot de uitzonderingen behoren. 
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Omgaan met warmte 
Ten algemene kunnen paarden over het gehele lichaam zweten (McKeever, 2008). 
Dit zorgt ervoor dat paarden zeer goed in staat zijn om hun lichaamstemperatuur 
te reguleren. Zweten is met name effectief als de luchtvochtigheid laag is, immers 
dan verdampt het zweet en onttrekt hiermee warmte aan de huid. De 
Oostvaardersplassen liggen aan het Ijsselmeer, waarbij altijd wel enige wind staat 
in het open gebied. 


Heck runderen zijn specifiek gefokt om te leven in natuurgebieden waar soms 
extreme weersomstandigheden van toepassing zijn. Tijdens warme of tropische 
dagen is enig fysiek ongerief en een mate van hittestress niet uit te sluiten voor 
dieren. Dit is onderdeel van het natuurlijke fysiologische proces en een dier is in 
staat om hiermee om te gaan.. Daarnaast kunnen de dieren hun gedrag 
aanpassen door minder te bewegen, voedsel op te nemen tijdens koelere periodes 
en meer te drinken (Polsky en Von Keyserlingk, 2017). Het verteren van voedsel 
produceert warmte (Polsky en Von Keyserlingk, 2017). 


Situatie Oostvaardersplassen 
De dieren die leven in de Oostvaardersplassen zijn allen in het gebied geboren en 
getogen. De dieren zijn hiermee gewend aan het Nederlandse klimaat waarin 
soms hete zomerdagen of een periode van aanhoudend hete dagen voorkomt. 
Artikel 2.1 lid 1 wet dieren duidt op menselijk handelen of nalaten wat resulteert 
in het benadelen van de gezondheid of het welzijn van de dieren. 


Artikel 2.1 lid 6 bepaalt dat eenieder een hulpbehoevend dier zorg verleent. In de 
situatie van het vrij leven van de dieren in de Oostvaardersplassen tijdens warme 
dagen is geen sprake van dieren die hulp behoeven om te kunnen omgaan met de 
warmte. Ook is er geen sprake van het nalaten van menselijk handelen 
(aanbieden van schaduw) wat de gezondheid of het welzijn van de dieren 
benadeelt. De dieren zijn zelf in staat verkoeling te zoeken door in het water te 
gaan staan of in de schaduw van bomen of houtwallen. De dieren gaan jaarrond 
om met weersomstandigheden die soms meer en soms minder binnen hun 
optimale comfort zone ligt. Dit hoort bij het leven in vrijheid cq in grote 
natuurgebieden waar de dieren zelf kunnen bepalen wat zij doen op welk moment. 


Dieren in het quarantainegebied 
In de Oostvaardersplassen staan op dit moment een aantal paarden en klein 
aantal Heck runderen in een quarantainegebied van 55 hectare met daarin een 
vangkraal. De paarden staan in het gebied vanwege uitplaatsing naar een ander 
natuurgebied en een voorafgaande verplichte quarantaineperiode. De Heck 
runderen zijn abusievelijk ingesloten en om stress te voorkomen blijven de dieren 
in het gebied totdat de paarden zijn uitgeplaatst. Daarna worden de dieren weer 
losgelaten in de Oostvaardersplassen. Het plaatsen van de dieren in het gebied 
verandert niets aan de juridische status van het dier. Het blijven andere dan 
gehouden dieren. 


De dieren in het quarantainegebied kunnen zelf hun gedrag reguleren om met de 
warmte om te gaan. Van de dieren wordt geen inspanning verwacht zoals vaak 
wel bij gehouden paarden en koeien (oa bereden worden en melkproductie). 
Tevens wordt onbeperkt toegang tot water en voer geboden. De drinkpoelen zijn 
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zowel geschikt om te drinken, maar ook om in te gaan staan en indien het dier 
dat wil, in te gaan liggen om te koelen. 


Toezicht NVWA 
Voor aanvang van de quarantaine is door NVWA dierenartsen bekeken of de 
vangkraal en quarantaineweide aan de gestelde eisen voldeed (dubbele 
omheining, voldoende afstand van de overige dieren, etc.). Tevens is beoordeeld 
of de dieren kunnen beschikken over voldoende drinkwater en voedsel (gras voor 
grazen en/of hooi van voldoende kwaliteit). Hierbij is tevens bekeken en 
besproken of voorzieningen voor beschutting nodig zijn. Tijdens de quarantaine 
worden de omstandigheden periodiek opnieuw bekeken en beoordeeld. 
Na het plaatsen in de vangkraal zijn de identificaties van de dieren gecontroleerd 
en zijn bloedmonsters genomen voor de vereiste testen. Bij de uitvoering van het 
uiteindelijke transport zal nogmaals (steekproefsgewijs) de identiteit 
gecontroleerd worden, en worden de dieren beoordeeld op transportwaardigheid. 


Door een NVWA toezichthoudend dierenarts en een inspecteur, beide werkzaam 
bij de afdeling toezicht, is op 23 juli 2019 een inspectie uitgevoerd bij de dieren in 
de Oostvaardersplassen in het quarantainegebied. Tijdens de inspectie zijn de 
dieren geobserveerd en is gekeken naar het voor handen zijnde voer en water. 
Onderstaande citaten komen uit het rapport opgemaakt door de dierenarts. 


Observatie aanwezige dieren.  
Ik zag verspreid over de stroken on de vangweide meerdere groepen paarden. Ik 
zag dat er in iedere vangweide meerdere harems (variërend in grootte van 3 tot 
ongeveer 15 paarden) liepen. Ik zag dat er veel veulens in de groepen aanwezig 
waren. Ik zag dat er groepen paarden langzaam lopend aan het grazen waren; ik 
zag een groep paarden rond één van de poelen staan. De meeste dieren stonden, 
een enkel dier lag. Wel zag ik diverse veulens liggen te slapen. Twee veulens 
lagen met de rug tegen de zonzijde van een baal hooi (dus niet in de schaduw). Ik 
zag sociale interactie tussen de dieren (bijvoorbeeld volgen, ontwijken, drijfgedrag 
van de hengsten, drinken van veulens, spel van veulens). Ik zag dat de paarden 
het voertuig waarin wij reden rustig ontweken. Ik zag dat de kudde alert op mij 
reageerde toen ik uitstapte om foto's te maken. Als geheel vergrootten zij rustig 
de afstand tussen mij en de kudde. 
De paarden hebben zich aan de omstandigheden in de Oostvaardersplassen 
aangepast. Met deze weersomstandigheden verblijven zij bij voorkeur op de open 
vlakte, omdat het daar altijd waait, ze daardoor minder last hebben van 
(stekende) insecten en ze door de wind beter kunnen afkoelen, dan in een 
beschaduwd bos (waar ze ook in de luwte staan en er veel meer insecten zijn). 


Tevens is opgenomen als conclusie: 
Conclusie.  
Op het moment van controle waren de dieren rustig en maakten een ontspannen 
indruk. Het geobserveerde gedrag was normaal. Ik zag geen tekenen van stress 
of oververhitting van de paarden. Op dit moment hebben de paarden geen 
ongemak als gevolg van de huidige weersomstandigheden. 


Tevens waren aanwezig op 23 juli 2019 een senior toezichthoudend dierenarts en 
een toezichthoudend dierenarts, beide werkzaam bij de NVWA directie Keuren. 
Beiden dierenartsen hebben de dieren in het vrije gebied vergeleken met de 
dieren in het quarantainegebied en gekeken naar de noodzaak tot het aanbieden 
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van schaduw. In de verklaring opgemaakt door een van de dierenartsen is het 
volgende weergegeven: 


Paarden in de vangweide:  
De vangkraal is leeg (zie foto's). Alle paarden staan in hun familiegroep en de 
familiegroepen zijn verdeeld over een aantal compartimenten. Er zijn in totaal 7 
compartimenten met elk hun eigen drinkpoel. Enkele compartimenten zijn 
samengevoegd. We hebben alle drinkpoelen gezien en elke drinkpoel was 
toegankelijk voor de paarden. De drinkpoelen kunnen bijgevuld worden vanuit de 
sloot, die grenst aan de vangweide. De poelen worden dagelijks gecontroleerd 


Tevens is opgenomen 
In de vangweide is geen beschutting aanwezig. De harems lopen verspreid in de 
compartimenten. Door de compartimentering van de vangweide bevorder je de 
toegang tot het drinkwater voor iedere familiegroep; anders kan het gebeuren dat 
een harem de drinkpoel bezet, zodat deze niet door een andere familiegroep 
gebruikt kan worden. Ook in de vangweide tonen de paarden normaal natuurlijk 
gedrag: de paarden grazen, verplaatsen zich rustig door de vangweide en drinken 
naar behoefte. De paarden verkeren in een normale voedingstoestand; enkele 
paarden (met name merries met veulen) hebben een matige voedingstoestand 
(dit is nog niet mager). Alle veulens, die dit jaar geboren zijn, hebben echter een 
goede voedingstoestand. Ze krijgen dus voldoende voeding via de melk van hun 
moeder. Wij hopen dat het verstrekken van het voedingsrijkere hooi deze merries 
beter kan ondersteunen, zodat hun conditie niet verder terugloopt. We hebben 
geen enkel paard gezien, dat tekenen van hittestress laat zien. Ook de jonge 
veulens drinken nog steeds goed bij de moeder en reageren vlot, wanneer hun 
familiegroep in beweging komt. Conclusie: deze paarden zijn voldoende in conditie 
en laten normaal, natuurlijk gedrag zien; er is geen noodzaak voor het aanbieden 
van een andere vorm van beschutting of voor het sproeien van water om 
verkoeling aan te bieden. 


Beschutting:  
Er is volgens ons geen noodzaak om deze paarden beschutting aan te bieden. De 
paarden laten normaal, natuurlijk gedrag zien bij temperaturen boven de 30 
graden Celsius. Iedere vorm van beschutting anders dan een boom zal volgens 
ons argwanend beschouwd worden door de koniks, omdat deze dieren dat niet 
kennen. Een afdak zal op korte termijn dan ook geen oplossing bieden voor de 
paarden in de quarantaine. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden en het 
bouwwerk zelf leveren alleen maar extra stress op en resulteren in een verkleining 
van het leefgebied, omdat de paarden de directe omgeving waarschijnlijk zullen 
mijden. 


Drinkwater:  
Is in voldoende mate aanwezig en oogt voldoende schoon. Kan aangevuld worden 
vanuit de aangrenzende sloot. 


Ten aanzien van de situatie op donderdag 25 juli 2019 staat in het rapport het 
volgende vermeld: 
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Op 25 juli 2019 werden door mij beoordeeld: 


Drie filmpjes gemaakt op 25 juli 2019 omstreeks 13.30 uur door dierenarts-
practicus (naam verwijderd), eigenaar van Dierenartsenpraktijk (naam 
verwijderd) te Lelystad, van de konikpaarden in de vangweide (quarantaine) in de 
Oostvaardersplassen. Op video 1 en 3 zag ik konikpaarden in de vangweide, die 
normaal natuurlijk gedrag lieten zien. Ik zag dat de paarden zich rustig 
verplaatsten, graasden van het gras in de vangweide en aten van het aangeboden 
hooi. Ik zag geen tekenen van hittestress bij de gefilmde paarden. Ik zag op video 
1, 2 en 3, dat de windmolens draaiden. Dit wijst erop, dat er in het open veld 
voldoende wind aanwezig was om de wieken van de windmolens te laten draaien 
(zie ook foto 18: grafiek wind). Ik las in het Whatsappo-bericht gericht aan mij en 
verzonden op 25 juli 2019 omstreeks 15.30 uur, dat (naam verwijderd) het 
volgende verklaarde: "Vandaag op het heetst van de dag nog even bij de paarden 
wezen kijken. Er staat een redelijk briesje (zie windmolens) waardoor het in het 
veld best is uit te houden. Paarden zijn misschien een stukje rustiger dan dinsdag 
maar vertonen nog normaal gedrag. Geen overmatig zweten gezien. Ze houden 
zich goed." Op de screenshot 'historisch weer', van de weerapp 'Het weer in 
Nederland, met daarop het temperatuurverloop op donderdag 25 juli 2019 te 
Lelystad (postcode beheerkantoor Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen gebruikt 
in zoekopdracht) zag ik, dat de temperatuur omstreeks 13.30 uur 36 á 37 graden 
Celsius was (foto 18). 


Conclusie: Op basis van de getoonde beelden en de verklaring van dierenarts-
practicus (naam verwijdert) stelde ik vast dat deze paarden normaal, natuurlijk 
gedrag lieten zien bij een omgevingstemperatuur van 36 á 37 graden Celsius. Er 
is geen noodzaak voor het aanbieden van een of andere vorm van beschutting of 
voor het sproeien van water om verkoeling aan te bieden. 


Oordeel NVWA 
De NVWA heeft geen overtreding kunnen vaststellen op basis van uw 
handhavingsverzoek. De dieren worden zeer geregeld geïnspecteerd. De dieren 
beschikken over voldoende en geschikt drinkwater en voedsel. De dieren 
vertonen normaal gedrag. Er zijn geen aanwijzingen van hittestress of van 
inbreuken op het welzijn of de gezondheid van de dieren geconstateerd. Hiermee 
is geen sprake van het nalaten van zorg waardoor de gezondheid of het welzijn 
wordt geschaad. Ook is geen sprake van het onthouden van zorg aan een 
hulpbehoevend dier. 


Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 


de heer drs. N.G. Maij 
Divisieh ofd Inspectie 
Nederlá dse 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.nywa.nl\bezwaarenberoep.   
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		> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht



		Stichting Welzijn Grote grazers


T.a.v. E Philippi-Gho, natuur en recht 


Operatie Mannahof 5
2632 EL  NOOTDORP

		



		



		Datum
5 augustus juli 2019



		Betreft
handhavingsverzoek OVP dieren in quarantainegebied



		





 




Geachte mevrouw Philippi-Gho,

Op 24 juni 2019 heeft u per mail en bevestigt per brief namens de Stichting Welzijn Grote grazers een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (verder NVWA).  Op 25 juli 2019 heeft u een melding bij het klantcontactcentrum gedaan met daarbij gevoegd een brief gericht aan Staatsbosbeheer gedateerd 25 juli 2019, voor dezelfde groep dieren in het quarantainegebied in de Oostvaardersplassen.

Uw verzoek


Uw verzoek ziet kortgezegd toe op het handhavend optreden tegen Staatsbosbeheer ten aanzien van de dieren in het quarantainegebied. U verzoek richt zich op het verschaffen van toegang tot schaduwrijke plekken aan de grote grazers in de Oostvaardersplassen en specifiek de dieren gehouden in de vangkraal. De temperaturen in de periode 24/25 juni en in week 30 (22 t/m 28 juli) waren tropisch, 31 graden of hoger. U geeft aan dat gelet op de hoge temperaturen artikel 2.1 lid 1 en 6 wet dieren worden overtreden doordat de dieren geen toegang tot schaduwplekken hebben.


Beslissing:


Ik wijs uw verzoek om handhavend op te treden en de dieren in zowel de Oostvaardersplassen als meer specifiek het quarantainegebied van schaduw te voorzien, beiden af. Ik zal hieronder motiveren waarom ik uw verzoek afwijs.


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 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).


In de leidraad grote grazers wordt het volgende gesteld ten aanzien van de invulling van artikel 2.1 lid 1 en 6 Wet dieren (voorheen artikel 36 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren)


In het natuurbeleid wordt nagestreefd in natuurterreinen de natuurlijke processen zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. In paragraaf 1.3 is aangegeven dat in de grote eenheden natuurgebied ook de grazers hiervan onderdeel zijn. Dit betekent, dat zo min mogelijk wordt ingegrepen in het bestaan van deze dieren.


Grote grazers kunnen zich in de grote eenheden natuurgebied, behoudens calamiteiten, zonder menselijk ingrijpen goed redden. Intensieve behandelingen zijn niet mogelijk zonder grote stress bij de grazers en andere dieren in het terrein en in veel gevallen is het praktisch onmogelijk dieren in handen te krijgen voor een behandeling of om ze intensief zorg te verlenen bij geboorte, verwonding en aandoeningen zoals schurft of worminfecties.


Eveneens is het in deze natuurgebieden onmogelijk om alle dieren dagelijks onder toezicht te houden. De beschikkingsmacht die de beheerder aldus over de dieren heeft, is in grote eenheden natuurgebied veel geringer dan in overige natuurgebieden.

Uitgangspunt in het natuurbeleid is dat in natuurterreinen natuurlijke processen zo ongestoord mogelijk kunnen plaatsvinden en dat zo min mogelijk wordt ingegrepen in deze processen, zolang het dier wordt behoed voor ernstig en uitzichtloos lijden. Anderzijds moet voorkomen worden dat wordt ingegrepen als hiervan geen sprake is of dat dit ingrijpen juist tot extra lijden (pijn en stress) leidt. In grote eenheden natuurgebied is de beschikkingsmacht van de mens relatief gering. Alhoewel van een beheerder verlangd mag worden dat hij goed op de hoogte is van de status van de in zijn terrein aanwezige populatie grote grazers kan in grote eenheden natuurgebied uiteraard niet van een beheerder worden verwacht dat hij elk dier individueel en intensief volgt.


Ingrijpen bij ernstig lijden of andere uitzichtloze situaties zal daar vooral moeten bestaan uit het – zonder extra lijden – doden van dieren. In overige natuurgebieden zijn de mogelijkheden om het dier te verzorgen en te behandelen groter, en zal verwijderen/afschieten meer tot de uitzonderingen behoren.


Omgaan met warmte


Ten algemene kunnen paarden over het gehele lichaam zweten (McKeever, 2008). Dit zorgt ervoor dat paarden zeer goed in staat zijn om hun lichaamstemperatuur te reguleren. Zweten is met name effectief als de luchtvochtigheid laag is, immers dan verdampt het zweet en onttrekt hiermee warmte aan de huid. De Oostvaardersplassen liggen aan het Ijsselmeer, waarbij altijd wel enige wind staat in het open gebied.


Heck runderen zijn specifiek gefokt om te leven in natuurgebieden waar soms extreme weersomstandigheden van toepassing zijn. Tijdens warme of tropische dagen is enig fysiek ongerief en een mate van hittestress niet uit te sluiten voor dieren. Dit is onderdeel van het natuurlijke fysiologische proces en een dier is in staat om hiermee om te gaan.. Daarnaast kunnen de dieren hun gedrag aanpassen door minder te bewegen, voedsel op te nemen tijdens koelere periodes en meer te drinken (Polsky en Von Keyserlingk, 2017). Het verteren van voedsel produceert warmte (Polsky en Von Keyserlingk, 2017).


Situatie Oostvaardersplassen 


De dieren die leven in de Oostvaardersplassen zijn allen in het gebied geboren en getogen. De dieren zijn hiermee gewend aan het Nederlandse klimaat waarin soms hete zomerdagen of een periode van aanhoudend hete dagen voorkomt.  Artikel 2.1 lid 1 wet dieren duidt op menselijk handelen of nalaten wat resulteert in het benadelen van de gezondheid of het welzijn van de dieren. 


Artikel 2.1 lid 6 bepaalt dat eenieder een hulpbehoevend dier zorg verleent. In de situatie van het vrij leven van de dieren in de Oostvaardersplassen tijdens warme dagen is geen sprake van dieren die hulp behoeven om te kunnen omgaan met de warmte. Ook is er geen sprake van het nalaten van menselijk handelen (aanbieden van schaduw) wat de gezondheid of het welzijn van de dieren benadeelt. De dieren zijn zelf in staat verkoeling te zoeken door in het water te gaan staan of in de schaduw van bomen of houtwallen. De dieren gaan jaarrond om met weersomstandigheden die soms meer en soms minder binnen hun optimale comfort zone ligt. Dit hoort bij het leven in vrijheid cq in grote natuurgebieden waar de dieren zelf kunnen bepalen wat zij doen op welk moment.


Dieren in het quarantainegebied

In de Oostvaardersplassen staan op dit moment een aantal paarden en klein aantal Heck runderen in een quarantainegebied van 55 hectare met daarin een vangkraal. De paarden staan in het gebied vanwege uitplaatsing naar een ander natuurgebied en een voorafgaande verplichte quarantaineperiode. De Heck runderen zijn abusievelijk ingesloten en om stress te voorkomen blijven de dieren in het gebied totdat de paarden zijn uitgeplaatst. Daarna worden de dieren weer losgelaten in de Oostvaardersplassen. Het plaatsen van de dieren in het gebied verandert niets aan de juridische status van het dier. Het blijven andere dan gehouden dieren.


De dieren in het quarantainegebied kunnen zelf hun gedrag reguleren om met de warmte om te gaan. Van de dieren wordt geen inspanning verwacht zoals vaak wel bij gehouden paarden en koeien (oa bereden worden en melkproductie). Tevens wordt onbeperkt toegang tot water en voer geboden. De drinkpoelen zijn zowel geschikt om te drinken, maar ook om in te gaan staan en indien het dier dat wil, in te gaan liggen om te koelen.


Toezicht NVWA 


Voor aanvang van de quarantaine is door NVWA dierenartsen bekeken of de vangkraal en quarantaineweide  aan de gestelde eisen voldeed (dubbele omheining, voldoende afstand van de overige dieren, etc.). Tevens is beoordeeld of de dieren kunnen beschikken over voldoende drinkwater en voedsel (gras voor grazen en/of hooi van voldoende kwaliteit). Hierbij is tevens bekeken en besproken of voorzieningen voor beschutting nodig zijn. Tijdens de quarantaine worden de omstandigheden periodiek opnieuw bekeken en beoordeeld.


Na het plaatsen in de vangkraal zijn de identificaties van de dieren gecontroleerd en zijn bloedmonsters genomen voor de vereiste testen. Bij de uitvoering van het uiteindelijke transport zal nogmaals (steekproefsgewijs) de identiteit gecontroleerd worden, en worden de dieren beoordeeld op transportwaardigheid.

Door een NVWA toezichthoudend dierenarts en een inspecteur, beide werkzaam bij de afdeling toezicht, is op 23 juli 2019 een inspectie uitgevoerd bij de dieren in de Oostvaardersplassen in het quarantainegebied. Tijdens de inspectie zijn de dieren geobserveerd en is gekeken naar het voor handen zijnde voer en water. Onderstaande citaten komen uit het rapport opgemaakt door de dierenarts.

Observatie aanwezige dieren. 


Ik zag verspreid over de stroken on de vangweide meerdere groepen paarden. Ik zag dat er in iedere vangweide meerdere harems (variërend in grootte van 3 tot ongeveer 15 paarden) liepen. Ik zag dat er veel veulens in de groepen aanwezig waren. Ik zag dat er groepen paarden langzaam lopend aan het grazen waren; ik zag een groep paarden rond één van de poelen staan. De meeste dieren stonden, een enkel dier lag. Wel zag ik diverse veulens liggen te slapen. Twee veulens lagen met de rug tegen de zonzijde van een baal hooi (dus niet in de schaduw). Ik zag sociale interactie tussen de dieren (bijvoorbeeld volgen, ontwijken, drijfgedrag van de hengsten, drinken van veulens, spel van veulens). Ik zag dat de paarden het voertuig waarin wij reden rustig ontweken. Ik zag dat de kudde alert op mij reageerde toen ik uitstapte om foto’s te maken. Als geheel vergrootten zij rustig de afstand tussen mij en de kudde.

De paarden hebben zich aan de omstandigheden in de Oostvaardersplassen aangepast. Met deze weersomstandigheden verblijven zij bij voorkeur op de open vlakte, omdat het daar altijd waait, ze daardoor minder last hebben van (stekende) insecten en ze door de wind beter kunnen afkoelen, dan in een beschaduwd bos (waar ze ook in de luwte staan en er veel meer insecten zijn). 


Tevens is opgenomen als conclusie:


Conclusie. 


Op het moment van controle waren de dieren rustig en maakten een ontspannen indruk. Het geobserveerde gedrag was normaal. Ik zag geen tekenen van stress of oververhitting van de paarden. Op dit moment hebben de paarden geen ongemak als gevolg van de huidige weersomstandigheden.

Tevens waren aanwezig op 23 juli 2019 een senior toezichthoudend dierenarts en een toezichthoudend dierenarts, beide werkzaam bij de NVWA directie Keuren. Beiden dierenartsen hebben de dieren in het vrije gebied vergeleken met de dieren in het quarantainegebied en gekeken naar de noodzaak tot het aanbieden 

van schaduw. In de verklaring opgemaakt door een van de dierenartsen is het volgende weergegeven:

Paarden in de vangweide:


De vangkraal is leeg (zie foto’s). Alle paarden staan in hun familiegroep en de familiegroepen zijn verdeeld over een aantal compartimenten. Er zijn in totaal 7 compartimenten met elk hun eigen drinkpoel. Enkele compartimenten zijn samengevoegd. We hebben alle drinkpoelen gezien en elke drinkpoel was toegankelijk voor de paarden. De drinkpoelen kunnen bijgevuld worden vanuit de sloot, die grenst aan de vangweide. De poelen worden dagelijks gecontroleerd

Tevens is opgenomen


In de vangweide is geen beschutting aanwezig. De harems lopen verspreid in de compartimenten. Door de compartimentering van de vangweide bevorder je de toegang tot het drinkwater voor iedere familiegroep; anders kan het gebeuren dat een harem de drinkpoel bezet, zodat deze niet door een andere familiegroep gebruikt kan worden. Ook in de vangweide tonen de paarden normaal natuurlijk gedrag: de paarden grazen, verplaatsen zich rustig door de vangweide en drinken naar behoefte. De paarden verkeren in een normale voedingstoestand; enkele paarden (met name merries met veulen) hebben een matige voedingstoestand (dit is nog niet mager). Alle veulens, die dit jaar geboren zijn, hebben echter een goede voedingstoestand. Ze krijgen dus voldoende voeding via de melk van hun moeder. Wij hopen dat het verstrekken van het voedingsrijkere hooi deze merries beter kan ondersteunen, zodat hun conditie niet verder terugloopt. We hebben geen enkel paard gezien, dat tekenen van hittestress laat zien. Ook de jonge veulens drinken nog steeds goed bij de moeder en reageren vlot, wanneer hun familiegroep in beweging komt. Conclusie: deze paarden zijn voldoende in conditie en laten normaal, natuurlijk gedrag zien; er is geen noodzaak voor het aanbieden van een andere vorm van beschutting of voor het sproeien van water om verkoeling aan te bieden.


Beschutting:


Er is volgens ons geen noodzaak om deze paarden beschutting aan te bieden. De paarden laten normaal, natuurlijk gedrag zien bij temperaturen boven de 30 graden Celsius. Iedere vorm van beschutting anders dan een boom zal volgens ons argwanend beschouwd worden door de koniks, omdat deze dieren dat niet kennen. Een afdak zal op korte termijn dan ook geen oplossing bieden voor de paarden in de quarantaine. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden en het bouwwerk zelf leveren alleen maar extra stress op en resulteren in een verkleining van het leefgebied, omdat de paarden de directe omgeving waarschijnlijk zullen mijden.


Drinkwater:


Is in voldoende mate aanwezig en oogt voldoende schoon. Kan aangevuld worden vanuit de aangrenzende sloot.


Ten aanzien van de situatie op donderdag 25 juli 2019 staat in het rapport het volgende vermeld:


Op 25 juli 2019 werden door mij beoordeeld:


Drie filmpjes gemaakt op 25 juli 2019 omstreeks 13.30 uur door dierenarts-practicus (naam verwijderd), eigenaar van Dierenartsenpraktijk (naam verwijderd) te Lelystad, van de konikpaarden in de vangweide (quarantaine) in de Oostvaardersplassen. Op video 1 en 3 zag ik konikpaarden in de vangweide, die normaal natuurlijk gedrag lieten zien. Ik zag dat de paarden zich rustig verplaatsten, graasden van het gras in de vangweide en aten van het aangeboden hooi. Ik zag geen tekenen van hittestress bij de gefilmde paarden. Ik zag op video 1, 2 en 3, dat de windmolens draaiden. Dit wijst erop, dat er in het open veld voldoende wind aanwezig was om de wieken van de windmolens te laten draaien (zie ook foto 18: grafiek wind). Ik las in het Whatsapp®-bericht gericht aan mij en verzonden op 25 juli 2019 omstreeks 15.30 uur, dat (naam verwijderd) het volgende verklaarde: “Vandaag op het heetst van de dag nog even bij de paarden wezen kijken. Er staat een redelijk briesje (zie windmolens) waardoor het in het veld best is uit te houden. Paarden zijn misschien een stukje rustiger dan dinsdag maar vertonen nog normaal gedrag. Geen overmatig zweten gezien. Ze houden zich goed.” Op de screenshot ‘historisch weer’, van de weerapp ‘Het weer in Nederland’, met daarop het temperatuurverloop op donderdag 25 juli 2019 te Lelystad (postcode beheerkantoor Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen gebruikt in zoekopdracht) zag ik, dat de temperatuur omstreeks 13.30 uur 36 à 37 graden Celsius was (foto 18). 

Conclusie: Op basis van de getoonde beelden en de verklaring van dierenarts-practicus (naam verwijdert) stelde ik vast dat deze paarden normaal, natuurlijk gedrag lieten zien bij een omgevingstemperatuur van 36 á 37 graden Celsius. Er is geen noodzaak voor het aanbieden van een of andere vorm van beschutting of voor het sproeien van water om verkoeling aan te bieden.


Oordeel NVWA

De NVWA heeft geen overtreding kunnen vaststellen op basis van uw 


handhavingsverzoek. De dieren worden zeer geregeld geïnspecteerd. De dieren beschikken over voldoende en geschikt drinkwater en voedsel.  De dieren vertonen normaal gedrag. Er zijn geen aanwijzingen van hittestress of van inbreuken op het welzijn of de gezondheid van de dieren geconstateerd. Hiermee is geen sprake van het nalaten van zorg waardoor de gezondheid of het welzijn wordt geschaad. Ook is geen sprake van het onthouden van zorg aan een hulpbehoevend dier.


Hoogachtend,


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

de heer drs. N.G. Maij

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.
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Datum 5 augustus juli 2019 
Betreft handhavingsverzoek OVP dieren in quarantainegebied 

Geachte mevrouw , 

Op 24 juni 2019 heeft u per mail en bevestigt per brief namens de Stichting 
Welzijn Grote grazers een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (verder NVWA). Op 25 juli 2019 heeft u een melding 
bij het klantcontactcentrum gedaan met daarbij gevoegd een brief gericht aan 
Staatsbosbeheer gedateerd 25 juli 2019, voor dezelfde groep dieren in het 
quarantainegebied in de Oostvaardersplassen. 

Uw verzoek 
Uw verzoek ziet kortgezegd toe op het handhavend optreden tegen 
Staatsbosbeheer ten aanzien van de dieren in het quarantainegebied. U verzoek 
richt zich op het verschaffen van toegang tot schaduwrijke plekken aan de grote 
grazers in de Oostvaardersplassen en specifiek de dieren gehouden in de 
vangkraal. De temperaturen in de periode 24/25 juni en in week 30 (22 t/m 28 
juli) waren tropisch, 31 graden of hoger. U geeft aan dat gelet op de hoge 
temperaturen artikel 2.1 lid 1 en 6 wet dieren worden overtreden doordat de 
dieren geen toegang tot schaduwplekken hebben. 

Beslissing: 
Ik wijs uw verzoek om handhavend op te treden en de dieren in zowel de 
Oostvaardersplassen als meer specifiek het quarantainegebied van schaduw te 
voorzien, beiden af. Ik zal hieronder motiveren waarom ik uw verzoek afwijs. 

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 
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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 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). 

In de leidraad grote grazers wordt het volgende gesteld ten aanzien van de 
invulling van artikel 2.1 lid 1 en 6 Wet dieren (voorheen artikel 36 Gezondheids-
en welzijnswet voor dieren) 

In het natuurbeleid wordt nagestreefd in natuurterreinen de natuurlijke processen 
zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. In paragraaf 1.3 is aangegeven dat in 
de grote eenheden natuurgebied ook de grazers hiervan onderdeel zijn. Dit 
betekent, dat zo min mogelijk wordt ingegrepen in het bestaan van deze dieren. 

Grote grazers kunnen zich in de grote eenheden natuurgebied, behoudens 
calamiteiten, zonder menselijk ingrijpen goed redden. Intensieve behandelingen 
zijn niet mogelijk zonder grote stress bij de grazers en andere dieren in het 
terrein en in veel gevallen is het praktisch onmogelijk dieren in handen te krijgen 
voor een behandeling of om ze intensief zorg te verlenen bij geboorte, verwonding 
en aandoeningen zoals schurft of worminfecties. 

Eveneens is het in deze natuurgebieden onmogelijk om alle dieren dagelijks onder 
toezicht te houden. De beschikkingsmacht die de beheerder aldus over de dieren 
heeft, is in grote eenheden natuurgebied veel geringer dan in overige 
natuurgebieden. 

Uitgangspunt in het natuurbeleid is dat in natuurterreinen natuurlijke processen 
zo ongestoord mogelijk kunnen plaatsvinden en dat zo min mogelijk wordt 
ingegrepen in deze processen, zolang het dier wordt behoed voor ernstig en 
uitzichtloos lijden. Anderzijds moet voorkomen worden dat wordt ingegrepen als 
hiervan geen sprake is of dat dit ingrijpen juist tot extra lijden (pijn en stress) 
leidt. In grote eenheden natuurgebied is de beschikkingsmacht van de mens 
relatief gering. Alhoewel van een beheerder verlangd mag worden dat hij goed op 
de hoogte is van de status van de in zijn terrein aanwezige populatie grote 
grazers kan in grote eenheden natuurgebied uiteraard niet van een beheerder 
worden verwacht dat hij elk dier individueel en intensief volgt. 

Ingrijpen bij ernstig lijden of andere uitzichtloze situaties zal daar vooral moeten 
bestaan uit het - zonder extra lijden - doden van dieren. In overige 
natuurgebieden zijn de mogelijkheden om het dier te verzorgen en te behandelen 
groter, en zal verwijderen/afschieten meer tot de uitzonderingen behoren. 

Datum 
05-08-2019 

Onze referentie 
10652091_1488539_ 
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Omgaan met warmte 
Ten algemene kunnen paarden over het gehele lichaam zweten (McKeever, 2008). 
Dit zorgt ervoor dat paarden zeer goed in staat zijn om hun lichaamstemperatuur 
te reguleren. Zweten is met name effectief als de luchtvochtigheid laag is, immers 
dan verdampt het zweet en onttrekt hiermee warmte aan de huid. De 
Oostvaardersplassen liggen aan het Ijsselmeer, waarbij altijd wel enige wind staat 
in het open gebied. 

Heck runderen zijn specifiek gefokt om te leven in natuurgebieden waar soms 
extreme weersomstandigheden van toepassing zijn. Tijdens warme of tropische 
dagen is enig fysiek ongerief en een mate van hittestress niet uit te sluiten voor 
dieren. Dit is onderdeel van het natuurlijke fysiologische proces en een dier is in 
staat om hiermee om te gaan.. Daarnaast kunnen de dieren hun gedrag 
aanpassen door minder te bewegen, voedsel op te nemen tijdens koelere periodes 
en meer te drinken (Polsky en Von Keyserlingk, 2017). Het verteren van voedsel 
produceert warmte (Polsky en Von Keyserlingk, 2017). 

Situatie Oostvaardersplassen 
De dieren die leven in de Oostvaardersplassen zijn allen in het gebied geboren en 
getogen. De dieren zijn hiermee gewend aan het Nederlandse klimaat waarin 
soms hete zomerdagen of een periode van aanhoudend hete dagen voorkomt. 
Artikel 2.1 lid 1 wet dieren duidt op menselijk handelen of nalaten wat resulteert 
in het benadelen van de gezondheid of het welzijn van de dieren. 

Artikel 2.1 lid 6 bepaalt dat eenieder een hulpbehoevend dier zorg verleent. In de 
situatie van het vrij leven van de dieren in de Oostvaardersplassen tijdens warme 
dagen is geen sprake van dieren die hulp behoeven om te kunnen omgaan met de 
warmte. Ook is er geen sprake van het nalaten van menselijk handelen 
(aanbieden van schaduw) wat de gezondheid of het welzijn van de dieren 
benadeelt. De dieren zijn zelf in staat verkoeling te zoeken door in het water te 
gaan staan of in de schaduw van bomen of houtwallen. De dieren gaan jaarrond 
om met weersomstandigheden die soms meer en soms minder binnen hun 
optimale comfort zone ligt. Dit hoort bij het leven in vrijheid cq in grote 
natuurgebieden waar de dieren zelf kunnen bepalen wat zij doen op welk moment. 

Dieren in het quarantainegebied 
In de Oostvaardersplassen staan op dit moment een aantal paarden en klein 
aantal Heck runderen in een quarantainegebied van 55 hectare met daarin een 
vangkraal. De paarden staan in het gebied vanwege uitplaatsing naar een ander 
natuurgebied en een voorafgaande verplichte quarantaineperiode. De Heck 
runderen zijn abusievelijk ingesloten en om stress te voorkomen blijven de dieren 
in het gebied totdat de paarden zijn uitgeplaatst. Daarna worden de dieren weer 
losgelaten in de Oostvaardersplassen. Het plaatsen van de dieren in het gebied 
verandert niets aan de juridische status van het dier. Het blijven andere dan 
gehouden dieren. 

De dieren in het quarantainegebied kunnen zelf hun gedrag reguleren om met de 
warmte om te gaan. Van de dieren wordt geen inspanning verwacht zoals vaak 
wel bij gehouden paarden en koeien (oa bereden worden en melkproductie). 
Tevens wordt onbeperkt toegang tot water en voer geboden. De drinkpoelen zijn 
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zowel geschikt om te drinken, maar ook om in te gaan staan en indien het dier 
dat wil, in te gaan liggen om te koelen. 

Toezicht NVWA 
Voor aanvang van de quarantaine is door NVWA dierenartsen bekeken of de 
vangkraal en quarantaineweide aan de gestelde eisen voldeed (dubbele 
omheining, voldoende afstand van de overige dieren, etc.). Tevens is beoordeeld 
of de dieren kunnen beschikken over voldoende drinkwater en voedsel (gras voor 
grazen en/of hooi van voldoende kwaliteit). Hierbij is tevens bekeken en 
besproken of voorzieningen voor beschutting nodig zijn. Tijdens de quarantaine 
worden de omstandigheden periodiek opnieuw bekeken en beoordeeld. 
Na het plaatsen in de vangkraal zijn de identificaties van de dieren gecontroleerd 
en zijn bloedmonsters genomen voor de vereiste testen. Bij de uitvoering van het 
uiteindelijke transport zal nogmaals (steekproefsgewijs) de identiteit 
gecontroleerd worden, en worden de dieren beoordeeld op transportwaardigheid. 

Door een NVWA toezichthoudend dierenarts en een inspecteur, beide werkzaam 
bij de afdeling toezicht, is op 23 juli 2019 een inspectie uitgevoerd bij de dieren in 
de Oostvaardersplassen in het quarantainegebied. Tijdens de inspectie zijn de 
dieren geobserveerd en is gekeken naar het voor handen zijnde voer en water. 
Onderstaande citaten komen uit het rapport opgemaakt door de dierenarts. 

Observatie aanwezige dieren.  
Ik zag verspreid over de stroken on de vangweide meerdere groepen paarden. Ik 
zag dat er in iedere vangweide meerdere harems (variërend in grootte van 3 tot 
ongeveer 15 paarden) liepen. Ik zag dat er veel veulens in de groepen aanwezig 
waren. Ik zag dat er groepen paarden langzaam lopend aan het grazen waren; ik 
zag een groep paarden rond één van de poelen staan. De meeste dieren stonden, 
een enkel dier lag. Wel zag ik diverse veulens liggen te slapen. Twee veulens 
lagen met de rug tegen de zonzijde van een baal hooi (dus niet in de schaduw). Ik 
zag sociale interactie tussen de dieren (bijvoorbeeld volgen, ontwijken, drijfgedrag 
van de hengsten, drinken van veulens, spel van veulens). Ik zag dat de paarden 
het voertuig waarin wij reden rustig ontweken. Ik zag dat de kudde alert op mij 
reageerde toen ik uitstapte om foto's te maken. Als geheel vergrootten zij rustig 
de afstand tussen mij en de kudde. 
De paarden hebben zich aan de omstandigheden in de Oostvaardersplassen 
aangepast. Met deze weersomstandigheden verblijven zij bij voorkeur op de open 
vlakte, omdat het daar altijd waait, ze daardoor minder last hebben van 
(stekende) insecten en ze door de wind beter kunnen afkoelen, dan in een 
beschaduwd bos (waar ze ook in de luwte staan en er veel meer insecten zijn). 

Tevens is opgenomen als conclusie: 
Conclusie.  
Op het moment van controle waren de dieren rustig en maakten een ontspannen 
indruk. Het geobserveerde gedrag was normaal. Ik zag geen tekenen van stress 
of oververhitting van de paarden. Op dit moment hebben de paarden geen 
ongemak als gevolg van de huidige weersomstandigheden. 

Tevens waren aanwezig op 23 juli 2019 een senior toezichthoudend dierenarts en 
een toezichthoudend dierenarts, beide werkzaam bij de NVWA directie Keuren. 
Beiden dierenartsen hebben de dieren in het vrije gebied vergeleken met de 
dieren in het quarantainegebied en gekeken naar de noodzaak tot het aanbieden 
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van schaduw. In de verklaring opgemaakt door een van de dierenartsen is het 
volgende weergegeven: 

Paarden in de vangweide:  
De vangkraal is leeg (zie foto's). Alle paarden staan in hun familiegroep en de 
familiegroepen zijn verdeeld over een aantal compartimenten. Er zijn in totaal 7 
compartimenten met elk hun eigen drinkpoel. Enkele compartimenten zijn 
samengevoegd. We hebben alle drinkpoelen gezien en elke drinkpoel was 
toegankelijk voor de paarden. De drinkpoelen kunnen bijgevuld worden vanuit de 
sloot, die grenst aan de vangweide. De poelen worden dagelijks gecontroleerd 

Tevens is opgenomen 
In de vangweide is geen beschutting aanwezig. De harems lopen verspreid in de 
compartimenten. Door de compartimentering van de vangweide bevorder je de 
toegang tot het drinkwater voor iedere familiegroep; anders kan het gebeuren dat 
een harem de drinkpoel bezet, zodat deze niet door een andere familiegroep 
gebruikt kan worden. Ook in de vangweide tonen de paarden normaal natuurlijk 
gedrag: de paarden grazen, verplaatsen zich rustig door de vangweide en drinken 
naar behoefte. De paarden verkeren in een normale voedingstoestand; enkele 
paarden (met name merries met veulen) hebben een matige voedingstoestand 
(dit is nog niet mager). Alle veulens, die dit jaar geboren zijn, hebben echter een 
goede voedingstoestand. Ze krijgen dus voldoende voeding via de melk van hun 
moeder. Wij hopen dat het verstrekken van het voedingsrijkere hooi deze merries 
beter kan ondersteunen, zodat hun conditie niet verder terugloopt. We hebben 
geen enkel paard gezien, dat tekenen van hittestress laat zien. Ook de jonge 
veulens drinken nog steeds goed bij de moeder en reageren vlot, wanneer hun 
familiegroep in beweging komt. Conclusie: deze paarden zijn voldoende in conditie 
en laten normaal, natuurlijk gedrag zien; er is geen noodzaak voor het aanbieden 
van een andere vorm van beschutting of voor het sproeien van water om 
verkoeling aan te bieden. 

Beschutting:  
Er is volgens ons geen noodzaak om deze paarden beschutting aan te bieden. De 
paarden laten normaal, natuurlijk gedrag zien bij temperaturen boven de 30 
graden Celsius. Iedere vorm van beschutting anders dan een boom zal volgens 
ons argwanend beschouwd worden door de koniks, omdat deze dieren dat niet 
kennen. Een afdak zal op korte termijn dan ook geen oplossing bieden voor de 
paarden in de quarantaine. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden en het 
bouwwerk zelf leveren alleen maar extra stress op en resulteren in een verkleining 
van het leefgebied, omdat de paarden de directe omgeving waarschijnlijk zullen 
mijden. 

Drinkwater:  
Is in voldoende mate aanwezig en oogt voldoende schoon. Kan aangevuld worden 
vanuit de aangrenzende sloot. 

Ten aanzien van de situatie op donderdag 25 juli 2019 staat in het rapport het 
volgende vermeld: 
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Op 25 juli 2019 werden door mij beoordeeld: 

Drie filmpjes gemaakt op 25 juli 2019 omstreeks 13.30 uur door 
naam verwijderd),  (naam 

verwijderd)  van de konikpaarden in de vangweide (quarantaine) in de 
Oostvaardersplassen. Op video 1 en 3 zag ik konikpaarden in de vangweide, die 
normaal natuurlijk gedrag lieten zien. Ik zag dat de paarden zich rustig 
verplaatsten, graasden van het gras in de vangweide en aten van het aangeboden 
hooi. Ik zag geen tekenen van hittestress bij de gefilmde paarden. Ik zag op video 
1, 2 en 3, dat de windmolens draaiden. Dit wijst erop, dat er in het open veld 
voldoende wind aanwezig was om de wieken van de windmolens te laten draaien 
(zie ook foto 18: grafiek wind). Ik las in het Whatsappo-bericht gericht aan mij en 
verzonden op 25 juli 2019 omstreeks 15.30 uur, dat (naam verwijderd) het 
volgende verklaarde: "Vandaag op het heetst van de dag nog even bij de paarden 
wezen kijken. Er staat een redelijk briesje (zie windmolens) waardoor het in het 
veld best is uit te houden. Paarden zijn misschien een stukje rustiger dan dinsdag 
maar vertonen nog normaal gedrag. Geen overmatig zweten gezien. Ze houden 
zich goed." Op de screenshot 'historisch weer', van de weerapp 'Het weer in 
Nederland, met daarop het temperatuurverloop op donderdag 25 juli 2019 te 
Lelystad (postcode beheerkantoor Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen gebruikt 
in zoekopdracht) zag ik, dat de temperatuur omstreeks 13.30 uur 36 á 37 graden 
Celsius was (foto 18). 

Conclusie: Op basis van de getoonde beelden en de verklaring van 
 (naam verwijdert) stelde ik vast dat deze paarden normaal, natuurlijk 

gedrag lieten zien bij een omgevingstemperatuur van 36 á 37 graden Celsius. Er 
is geen noodzaak voor het aanbieden van een of andere vorm van beschutting of 
voor het sproeien van water om verkoeling aan te bieden. 

Oordeel NVWA 
De NVWA heeft geen overtreding kunnen vaststellen op basis van uw 
handhavingsverzoek. De dieren worden zeer geregeld geïnspecteerd. De dieren 
beschikken over voldoende en geschikt drinkwater en voedsel. De dieren 
vertonen normaal gedrag. Er zijn geen aanwijzingen van hittestress of van 
inbreuken op het welzijn of de gezondheid van de dieren geconstateerd. Hiermee 
is geen sprake van het nalaten van zorg waardoor de gezondheid of het welzijn 
wordt geschaad. Ook is geen sprake van het onthouden van zorg aan een 
hulpbehoevend dier. 

Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Divisieh ofd Inspectie 
Nederlá dse 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.nywa.nl\bezwaarenberoep.   
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Status konikpaarden Oostvaardersplassen
Datum: woensdag 7 augustus 2019 14:44:31

Ter info

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:58
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>

Onderwerp: RE: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

Eerlijk gezegd ben ik ook een beetje zoekend wat dan de status van dit overleg moet
zijn. In mijn visie is SBB eerstverantwoordelijke en houden wij weer toezicht op SBB. De
export van de paarden is strikt genomen ook verantwoordelijkheid SBB waarbij de
NVWA de exportcertificaten afgeeft op verzoek van.

Misschien goed om die rolverdeling dan te bespreken. Het wordt wel erg complex als we
nu ook steeds overleg met de Provincie moeten gaan voeren,

En inderdaad term ‘gehouden dieren’ liever niet meer bezigen.

Gr

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 12:40
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>

Onderwerp: RE: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

Op korte termijn is een overleg niet mogelijk. Alle mensen met kennis van zaken zijn
bijna met verlof.

Bij een dergelijk overleg moeten in ieder geval aanwezig zijn vanuit:

·       Expertise natuur:  (met verlof tot begin september)

·       O&O Levend vee:  (met verlof tot begin september)

·       Mogelijk ook vertegenwoordiger vanuit JZ en expertise dier.
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Dit kan dus pas in september worden gepland.

De term tijdelijk gehouden dieren moeten ze in ieder geval mee stoppen, er is al genoeg
verwarring met “andere dan gehouden dieren” en “gehouden wilde dieren”. De wet dier
kent enkel gehouden en wilde dieren.

Van: 
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 11:30
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

Hoi ,

De Provincie is op de hoogte van ons standpunt dat de Konikpaarden in de Vangkraal
niet-gehouden dieren zijn.

Zij willen overleg met LNV en de NVWA over dit standpuntpunt. Als we een overleg
inplannen, wie moet daar dan bij aanwezig zijn van de NVWA en van LNV.

Is dit niet iets om bij de coördinator (tussen SBB, Provincie, NVWA en LNV) neer te
leggen. Is hij op de hoogte?

Wat mij betreft ligt het voortouw bij Expertise en of O&O, omdat jullie de contacten
hebben binnen de verschillende organisaties.

Verder zie ik mails van SBB dat zij graag de term “tijdelijk gehouden dieren” willen
hanteren. Dat lijkt mij ongewenst omdat je het echt over gehouden dieren gaat hebben
en dit de duidelijkheid van de discussie niet ten goede komt.

Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 09:23
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>

CC: @nvwa.nl>;
@nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;
@nvwa.nl>

Onderwerp: RE: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

@ : neem jij dat op je dan, contact leggen met de provincie?

Gr
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Van: 
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 09:17
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>

CC: @nvwa.nl>;
@nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;
@nvwa.nl>; 

< @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

Allen,

Dit is mis gegaan door aanlevering van niet afgestemde informatie door BPZ. Dit is
daarna rechtgezet, maar blijkbaar onvoldoende opgepikt. De mailwisseling zit in bijlage.

De verwarring is te wijten aan het verschil tussen Oostvaardersplassen en
Oostvaardersveld.

De inspecties van de NVWA hebben te maken met het zowel de controles op
dierenwelzijn, o.a. mede door aanleiding van handhavingsverzoeken alsook controle op
de quarantaine voor export.

Het chippen van een wild dier maakt niet dat het plots een gehouden dier wordt.

Graag dit met  van Flevoland kortsluiten.

De correcte situatie is:

Dieren in het quarantainegebied

In de Oostvaardersplassen staan op dit moment een aantal paarden en klein aantal Heck
runderen in een quarantainegebied van 55 hectare met daarin een vangkraal. De paarden
staan in het gebied vanwege uitplaatsing naar een ander natuurgebied en een
voorafgaande verplichte quarantaineperiode. De Heck runderen zijn abusievelijk ingesloten
en om stress te voorkomen blijven de dieren in het gebied totdat de paarden zijn
uitgeplaatst. Daarna worden de dieren weer losgelaten in de Oostvaardersplassen. Het
plaatsen van de dieren in het gebied verandert niets aan de juridische status van het dier.
Het blijven andere dan gehouden dieren.

Van: 
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 04:29
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>
Onderwerp: RE: Status konikpaarden Oostvaardersplassen
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Ik ben in het buitenland op vakantie, en niet voor een, al dan niet telefonisch, overleg
beschikbaar.

 

Er is van het begin af aan vastgehouden aan de lijn dat er aan de status van de dieren,
vanwege het feit dat ze een periode in quarantaine moeten worden gehouden NIETS
veranderd. Volgens mij moeten we daar aan vast blijven houden (ja, laten de juristen van
LNV dat graag ook nog even bevestigen, dank u wel).

Daaraan veranderd ook niets als – niet ter zake deskundige – waarnemend Gedeputeerd
Statenlid tijdens een spoedoverleg hier iets anders over zegt, of een politiek adviseur van
de NVWA daar iets over bevestigd.

 

Let wel: als het ineens wel in gehouden dieren gewijzigd zou worden, dan zijn er
waarschijnlijk meerdere consequenties (die ik niet allemaal overzie), maar in elk geval zou
dan de uitvoering van de transporten naar Wit-Rusland zoals nu gepland niet op deze wijze
uitgevoerd mogen worden volgens de Transportverordening. En de wijze zoals het wél
volgens de Transportverordening zou moeten, is niet uitvoerbaar. Dan hebben we dus
acuut problemen.

Het eerste transport staat gepland voor vrijdag.

 

Groet

 

 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

 

Van: 
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 18:03
Aan: 
Onderwerp: FW: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

 

Ter info een verzoek van de provincie om in contact te treden met de provincir over de
status van de Konikpaarden. Morgen even contact als dat mogelijk is.

Groet,
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Van: @flevoland.nl>
Verzonden op: dinsdag 6 augustus 2019 16:37
Aan: " @nvwa.nl>
CC: @flevoland.nl>,

@flevoland.nl>
Onderwerp: Status konikpaarden Oostvaardersplassen

Hallo meneer ,

 

 

Ik begrijp van mijn collega mevr  dat u namens NVWA een van de deelnemers bent aan de
juridische werkgroep voor de Oostvaardersplassen, en ik heb uw naam ook doorgekregen van mevr.

 van het ministerie van LNV.

Het lukt tot dusverre niet telefonisch contact te krijgen, daarom nu toch maar even per mail.

 

Ik benader u in verband met vragen die aan de provincie gesteld zijn over de status van de
konikpaarden in de vangwei in de Oostvaardersplassen.

 

Vorige week is er in Flevoland een spoeddebat gehouden over de situatie van de paarden in de
vangwei van de Oostvaardersplassen. Op basis van informatie van Staatsbosbeheer heeft onze
gedeputeerde tijdens  dat debat aangegeven dat de paarden die op dit moment in de vangwei
verblijven gezien kunnen worden als gehouden dieren omdat er sprake is van beschikkingsmacht en
deze dieren bovendien gechipt zijn en een paspoort hebben.

Dat de NVWA toezicht houdt op deze dieren, en zowel op afspraak als onverwacht langskomt om te
controleren,  zien wij als een bevestiging van deze status.

 

Nu is eind juni een vergelijkbare vraag gesteld aan de NVWA over de status van de dieren in de
Oostvaardersplassen, het blijkt dat door het klantcontactcentrum van de NVWA een andere uitleg
is gegeven. In het antwoord is expliciet aangegeven dat het feit dat de dieren in quarantaine staan
niets verandert aan de wettelijke status van de dieren.

 

Vanuit de provincie zouden we graag op korte termijn met het ministerie van LNV en de NVWA in
gesprek willen gaan om duidelijkheid te krijgen over de juiste uitleg van de regelgeving op dit vlak
en wat dat betekent voor de bevoegdheden ten aanzien van de konikpaarden.

 

 

Vriendelijke groet,
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Provincie Flevoland

Afdeling Strategie en Beleid

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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Van:
Aan: @wetgiw.gov.pl"; "c @wetgiw.gov.pl";

@bvl.bund.de; @bvl.bund.de"; @wetgiw.gov.pl"
Cc: " @ec.europa.eu";

Onderwerp: Expected transports of "Konik-horses" to Belarus
Datum: dinsdag 20 augustus 2019 16:28:37

Dear colleague NCP,

In continuation of the mail from  11th of July, I like to inform you about a number
of special transports that will be organized from the Netherlands in August. The destination is
the Naliboksky nature area in Belarus (https://rewildingeurope.com/rew-project/rewilding-of-
naliboksky-forest/ ), and the road-transports will cross Germany and Poland..
The planning at present is 3 transports of 50 horses each (in 2 trucks) , combined Stallions,
Mares and Foals.

One transport with ca 50 horses leaving The Netherlands August 21, arriving in Belarus
August 22, TRACES-numbers: INTRA.NL.2019.0072820 and
INTRA.NL.2019.0072824.

We kindly request you to take note of these specials instructions we give for these transports,
and inform your CA about this.
It concerns transports of ‘Konik’ horses (https://en.wikipedia.org/wiki/Konik). These horses will
be transported from the nature area in the Netherlands ‘Oostvaardersplassen’
(https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen ). The
Oostvaardersplassen are a large scale nature area, and these horses are, for numerous
generations, wild and not used to human handling.
Because the nature area became ‘overcrowded’ with deer and horses a decision has been taken
to enforce a ‘reset’ in the number of animals: a large number of deer has been shot this year, a
substantial number of Konik-horses will be transported to other regions, both national and
international. These decisions were taken after political debates, both on local and national level,
and several NGO’s and action-groups are involved. Earlier this year a group of 30 Konik horses
has been successfully transported to the Atapuerca nature area in Spain.
Concerning the EC 1/2005 these horses are a special case. They are no ‘Domestic equidae’,
either registered or not registered, as defined in the Regulation. Therefore the provisions as
requested by Annex 1, Chapter VI do not apply; but only those in Chapter V, article 2, 2.3.
Because of the wild nature of the animals the usual provisions for domestic horses cannot be
followed.
However, after consultation with the Ministry of Agriculture and in agreement with the
organizations involved, a protocol has been established which follows the usual requirements of
the Regulation for horses as much as possible, and requires special provisions where needed.
The organization that is involved in catching the horses and preparing the transport has
experience with earlier national and international transports of Konik-horses.
An outline of the protocol is:

The horses have be gathered in a separated area, and are grouped in small ‘family’ or
social groups.
They are kept in quarantine at least 30 days before transport and tested fore a number of
diseases, according to the requirements of the Belarus veterinary authorities.
They have been ‘trained’ to drink from tubs and been fed hay.
Prior to transport they will be identified (electronic chip) with the remark in their passport
that they originate from a designated nature area.
The CA veterinarian will perform a health check of all animals, before the transport will be
certified.
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The animals will be loaded in the small family/social groups assigned as mentioned in the
first bullet, and thus not in individual stalls, and they will not be wearing a halter or be tied
by rope.
A complete Journey log is required; transporter and vehicle must be certified for long
transport (Type 2).
The transporter will be given a declaration that the transport concerns wild animals, not
used to human handling.
The animals will be given water and hay at scheduled stops on the vehicle. Animals will
not be unloaded at any time during transport.
At arrival the animals will be inspected by a veterinarian.

Furthermore, there is very much attention by NGO’s, media and public. National transports of
these horses, and the earlier transport to Spain this year, were followed by activists. We expect
them to follow these transports as well.
I would appreciate confirmation of receiving this mail; and if you have any questions please do
not hesitate to contact me on:  ( @nvwa.nl)

........................................................................
Directie Keuren
Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
........................................................................ 
T +31 (0)
E @nvwa.nl 
W www.nvwa.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: Info over dode dieren in quarantaine OVP
Datum: woensdag 28 augustus 2019 16:39:57
Bijlagen: image001.png

Fwd Dode merries OVP.msg

Hoi ,
Onderstaande info had je nog tegoed. Ik heb hieronder een reactie op een Wob-verzoek
toegevoegd. Met de info in de mail in de bijlage van  van Free Nature, die het
beheer uitvoert van de konikpaarden in de OVP, moet je voldoende informatie hebben over het
hoe en wat van de 11 dode paarden in de quarantaine/vangweide.
Als je er nog vragen over hebt dan hoor ik ze graag.
Groet .

Van:  
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 15:47
Aan: @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; 
< @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;

@nvwa.nl>
Onderwerp: RE: Wob-verzoek 19-0983
Hallo ,
In het WOB-verzoek wordt een conclusie getrokken, die niet juist is. Het is niet verplicht om alle
dieren, die zijn gestorven in de quarantaine (= vangweide) in de Oostvaardersplassen aan te
bieden voor sectie om ze te mogen transporteren (een transportvergunning geven we trouwens
ook niet af). Wanneer infectieuze oorzaken vermoed worden, dan kan dat wel aanbevolen
worden door de NVWA. Daar was bij de overleden en geëuthanaseerde paarden geen sprake
van. Dat is beoordeeld door  die de klinische controles en de overige
vereiste onderzoeken en behandelingen bij de paarden in de vangweide (quarantaine) ook
uitgevoerd heeft. Er is overleg geweest tussen Staatsbosbeheer en de lokale NVWA (lees mij en
mijn collega ) over de eventueel te nemen maatregelen. Voor Wit-Rusland is
het verplicht om alle dieren, die aangeboden worden voor export, te onderzoeken op diverse
paardenziektes tijdens de quarantaineperiode middels bloedonderzoek. Daarnaast moet
regelmatig een klinische controle plaats vinden. Alleen negatief geteste, gezonde dieren mogen
uiteindelijk naar Wit-Rusland en dat is ook gebeurd. Overigens waren van alle geteste dieren de
testuitslagen negatief (= onderzochte ziekte niet vastgesteld).
Eén van de 11 paarden is aangeboden voor sectie. Uit de sectie kwam geen eenduidige
doodsoorzaak naar voren; mogelijk was er sprake van een stilliggende darm. Er waren geen
infectieuze oorzaken vastgesteld bij dit paard. Dit sectierapport is niet in het bezit van de
NVWA. Dat is ook niet verplicht. Wij hebben het sectieverslag in kunnen zien bij
Staatsbosbeheer.
Het volgende is niet gevraagd, maar zal waarschijnlijk wel met een nieuw verzoek opgevraagd
worden. De volgende bevindingen zijn vastgesteld bij de 11 dode paarden in de vangweide:

1. Merrie, die vermoedelijk drachtig was, werd dood gevonden in een poel. Geen
vermoedelijke infectieuze oorzaak. I.v.m. weekend geen sectie verricht (geen
mogelijkheid tot koelen, ontbinding van het karkas gedurende het weekend beperkt een
goede beoordeling bij sectie aanzienlijk).

2. Merrie met oedeem dood aangetroffen in poel. Deze merrie was al waargenomen met
oedeem in die week daarvoor. Het dier werd nog aanvullend behandeld om haar wat
verder te ondersteunen. De merrie at wel en zoogde haar veulen, maar bleef traag. Geen
vermoedelijke infectieuze oorzaak. I.v.m. weekend geen sectie verricht.

3. Merrie gewond geraakt bij de behandelingen, die het dier moest ondergaan voor de
export naar Wit-Rusland. Wond werd gehecht na aanvullende sedatie. Na 1 uur lag het
dier toch dood. Slijmvliezen erg blauw; vermoedelijk darmdraaiing. I.v.m. weekend geen
sectie verricht. Geen vermoedelijke infectieuze oorzaak.

4. Veulen geboren in de kraal en door de paarden onder de voet gelopen; been gebroken.
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Fwd: Dode merries OVP

		From

		Tanja de Bode

		To

		Aartsen, drs. A.E. van (Annebeth)

		Recipients

		a.e.vanaartsen@nvwa.nl



Bij deze!






Groet, 


Tanja 






---------- Forwarded message ---------
Van: Tanja de Bode &lt;tanja.debode@freenature.eu&gt;
Date: di 30 jul. 2019 15:18
Subject: Dode merries OVP
To: Wubben, Wouter &lt;W.Wubben@staatsbosbeheer.nl&gt;








Hoi Wouter, 






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 Bas. Aangekeken. Maandag was de merrie gewond op het hoofd. We hebben haar behandeld &amp; gechipt &#43; 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. 






Groet,


Tanja






Paarden waren in de kraal voor uit te voeren behandelingen en onderzoeken voor de
export naar Wit-Rusland. Het veulen is geëuthanaseerd.

5. Merrie geëuthanaseerd nadat ze vastlag in een poel. De merrie is uit de poel gehaald en
nog een aantal keren gekeerd. De merrie dronk en at goed van het aangeboden water en
hooi, maar kwam niet meer in de benen. Geen vermoedelijke infectieuze oorzaak. I.v.m.
weekend geen sectie verricht.

6. Merrie (nr. 6) + veulen (nr. 7) dood aangetroffen. Het veulen was pasgeboren en lag
dood naast de merrie. I.v.m. weekend geen sectie verricht. Doodsoorzaak vermoedelijk
gerelateerd aan de bevalling. Geen vermoedelijke infectieuze oorzaak.

7. Dode merrie (nr. 8) aangetroffen in de kraal. Deze merrie is aangeboden voor sectie,
waarvan het resultaat hierboven kort beschreven staat.

8. De 3 veulens (nr. 9 t/m 11) van de merries beschreven onder punt 2, 3 en 7 zijn
geëuthanaseerd. Deze veulens waren te jong om zelfstandig te kunnen overleven op de
lange termijn (ervaringsbeslissing). Verder waren deze dieren gezond.

Kortom er zijn bij de dode paarden geen zaken vastgesteld, die een toekomstige export van de
overige paarden in de vangweide in de weg zou staan. Dit heeft Staatsbosbeheer steeds met
ons afgestemd. Er zijn verder tijdens de quarantaine ook geen waarnemingen gedaan door
Staatsbosbeheer, Free Nature of de NVWA, waardoor de geplande export van de paarden in de
vangweide in het geding zou zijn.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Veterinaire Keuring en Exportcertificering,
Team Noord 03.
………………………………………………………………………………………………………………
Directie Keuren | Divisie Veterinair en Import
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 DA | Utrecht
………………………………………………………………………………………………………………
T: (088)

@nvwa.nl
www.nvwa.nl

Van:  
Verzonden: woensdag 14 augustus 2019 15:55
Aan: @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>
Onderwerp: Wob-verzoek 19-0983
Hoi ,
Ook hebben wij het bijgevoegde Wob-verzoek ontvangen.

De verzoeker vraagt om alle sectierapporten die zijn opgemaakt of worden opgemaakt van de
(naar nu bekend is :11) Konikpaarden die in de vangkraal op het terrein van Staatsbosbeheer
op de Oostvaardersplassen zijn gestorven.
Met vriendelijke groet,

........................................................................
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Knipsel

Directie Strategie
Divisie Juridische Zaken
Catharijnesingel 59 | 3511 GG Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA Utrecht
T (088)  
F (088) 
M 06-
E @nvwa.nl
www.nvwa.nl
........................................................................
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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,
10.2.e



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Graag even check op bijgevoegde brief nav gesprek over Oostvaardersplassen
Datum: maandag 25 november 2019 13:00:21

Hai 
Ten aanzien van de definitie van de dieren in de OVP zou ik kortweg verwijzen naar de
uitspraak van de rechtbank (hof arnhem) Er staat immers in de wet geen verdere duiding.
Ten aanzien van de herbezinning kun je inderdaad opnemen dat wordt gekeken naar afstand hk
vs inspecteur .
Tav de advuiesraad staat het volgende op ons intranet:
De minister heeft besloten een externe adviescommissie aan te stellen met deskundigheid op de domeinen

ICT, verandermanagement en toezicht. Deze commissie adviseert de directieraad en de minister bij de

herbezinning. De Raad van Advies bestaat uit:

 - voorzitter

 - expertise toezicht

 - expertise ICT

 - expertise verandermanagement

De Raad van Advies heeft als doel om de minister en de Dira gevraagd en ongevraagd te adviseren over de

herbezinning. Zowel tijdens het opstellen van het plan van aanpak in 2019 als tijdens de start van de

uitvoering van het plan in 2020. In aanvulling op de raad zijn de Secretaris Generaal van LNV, 

en  aanwezig bij de bijeenkomsten

Groeten 

Van:  
Verzonden: donderdag 21 november 2019 16:30
Aan: @nvwa.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Graag even check op bijgevoegde brief nav gesprek over Oostvaardersplassen
Beste  en 
Zoals jullie weten hadden  en ik vorige maand een gesprek met  van de
Stichting Annemiek over de grazers in de Oostvaardersplassen. In het gesprek hebben we
beloofd om nog een brief te sturen (voor 1 december).
Bijgevoegd de concept-brief en het verslag van het gesprek. Kunnen jullie even controleren of
wat ik de brief schrijf ook (juridisch) klopt.
Lukt het jullie om hier volgende week op te reageren?
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 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
Datum: dinsdag 21 april 2020 15:51:39

Hoi ,
Ik kijk hier anders tegenaan, zoals ik al eerder aangaf.
Groet,

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 15:42
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
Beste allemaal,
Als aanvulling op onderstaande…
Het is inderdaad zo dat deze runderen niet onder de Regeling I&R vallen, maar dat betekent
ook dat andere partijen deze runderen niet mogen aanvoeren / houden.
Runderen mogen alleen aangevoerd / gehouden worden als ze aan I&R voldoen (met
uitzondering van Oostvaardersplassen en volgens mij Veluwezoom?).
Andere natuurgebieden in NL voldoen ook gewoon aan de I&R verplichtingen (alleen met andere
merktermijnen).
Als bij een houder blijkt dat een rund niet te identificeren is, dan kan hij met speciale
kenmerken in het I&R-systeem worden opgenomen (artikel 39a regeling I&R).
Deze dieren mogen dan ook niet worden afgevoerd, tenzij destructie.
De NVWA kan wellicht wel een ontheffing verlenen voor het verplaatsen van dieren die niet aan
I&R voldoen, maar ik weet niet of dat hier wenselijk is…
Ik weet dat enige tijd geleden ook het hertenvlees verkocht werd. Deze runderen zijn ook
“wild”, dus kan dit wellicht ook op basis van dezelfde regelgeving?
Het lijkt mij niet wenselijk dat we nu een analyse doen op alle mogelijkheden en kaders.
Kunnen we niet voorstellen dat ze eerst aangeven wat ze met de dieren willen en dat dan
getoetst wordt of dit mogelijk is?
Groeten 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 15:03
Aan: @minlnv.nl>
CC: @nvwa.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
Urgentie: Hoog
Hoi  en collega’s,
Ik heb even met  gesproken en zijn redenering was dat deze runderen niet
onder de I&R regeling vallen en dat er daarom geen beperkingen ten aanzien van die
regelgeving zijn.
Wel transportverordening want er zullen mensen ingehuurd worden om de transporten uit te
voeren. Dus daarom moet de transporteur een vervoersvergunning hebben, en moet de
chauffeur en verzorger een getuigschrift hebben volgens de Vo 1/2005. Er zijn ook eisen ten
aanzien van geschiktheid van vervoer, behandeling van dieren en vervoersmiddelen en
methoden maar dat zal vast goedkomen als een professioneel transportbedrijf wordt ingehuurd.
Daar zitten geen onoverkomelijke haken en ogen aan.
Als jullie het anders zien ten aanzien van de I&R, is het wel goed om even contact op te nemen
met .
Groeten, 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 13:38
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
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Urgentie: Hoog
Deze, thanks!

..........................................
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
M 06-

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 11:00
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
Urgentie: Hoog
Hoi ,
Ik kreeg onderstaand (spoed) vraag vanuit de provincie Flevoland. Ik heb nog even nagebeld en
hij wil vooral weten wat er met de runderen zou mogen als ze uit de Oostvaardersplassen
worden gehaald, alleen ter destructie aanbieden of mogen ze ook naar andere gebieden worden
verplaatst (en onder welke voorwaarden dan).
Weet jij wie me daarbij kan helpen?
Groetjes,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 08:35
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: Heckrunderen/motie Oostvaardersplassen
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 Lenie. 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  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 ) 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:
Cc:
Onderwerp: RE: Transport  vanuit Polen naar Lelystad
Datum: maandag 13 juli 2020 09:32:12
Bijlagen: image001.png

Hallo ,
Alles goed met jou? Hier gaat alles prima.
Wat betreft jouw vraag. In de transportverordening zijn geen maximum transporttijden voor
herten vastgelegd; alleen voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen,
schapen, geiten en varkens. De vervoerder moet verder wel een vergunning, een certificaat van
goedkeuring (gebruikte vervoermiddel) en een getuigschrift van vakbekwaamheid (chauffeur)
hebben. Ook een journaal hoeft niet gebruikt te worden tijdens de reis. Tussentijds uitladen is
voor dit transport dan ook niet nodig. Wel moet er rekening gehouden worden met eventueel
vereiste speciale verzorging. Wat dit is, wordt niet nader omschreven. Maar jullie kunnen zelf
waarschijnlijk het beste bedenken, hoe je dit dier met zo min mogelijk aantasting van het
dierenwelzijn kunt verplaatsen.
Over het gebruik van kalmerende middelen wordt het volgende vermeld: “aan te vervoeren
dieren mogen alleen kalmerende middelen worden verstrekt als dat voor het welzijn van de
dieren strikt noodzakelijk is; deze middelen mogen alleen worden gebruikt onder toezicht van
een dierenarts.”
Verder staat in de transportverordening m.b.t. drenken en voederen, dat ze tenminste om de
24 uur gevoerd en tenminste om de 12 uur gedrenkt moeten worden.
Ik hoop dat je hier voldoende aan hebt?
Met vriendelijke groet,

Afdeling Veterinaire Keuring en Exportcertificering,
Team Noord 03.
………………………………………………………………………………………………………………
Directie Keuren | Divisie Veterinair en Import
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 DA | Utrecht
………………………………………………………………………………………………………………
T: (088)

@nvwa.nl
www.nvwa.nl

Van:  
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 14:40
Aan: @minlnv.nl>; 

@nvwa.nl>
CC: ' @flevolandschap.nl>
Onderwerp: Transport  vanuit Polen naar Lelystad
Geachte dames, collegae,
Hopelijk treft deze mail jullie in goede gezondheid.
Vorig jaar rond deze tijd waren we druk met het voorbereiden van het transport van de
Konikpaarden naar Wit-Rusland. Een uniek en uiteindelijk zeer geslaagd project.
De koniks gedijen goed in Belarus en leveren daar een substantiële bijdrage aan een uniek eco
systeem.

.
 hebben we een kleine kudde , een rode lijst

diersoort. Al jaren getroosten de beheerders, het management van het Park en ondergetekende
zich de nodige moeite om deze kleine populatie vitaal te houden, en zo een bijdrage te leveren
aan het in standhouden van de soort.
Omwille van het zo veel mogelijk voorkomen van inteelt, zijn we al geruime tijd op zoek naar een
nieuw mannelijk hert voor de broodnodige bloedverversing. Deze leek gevonden in Duitsland,
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echter, vóór dat het transport geregeld was, overleed dit dier.
Na lang zoeken hebben we nu een hert in Polen gevonden. De afstand is zo’n 850 km. En, net als
met de koniks, onderweg uitladen en dan na een rust weer inladen is geen reële optie.
Nu lopen we tegen de volgende vragen aan: Wat is toegestaan vwb de lengte van het transport
van deze rode lijst soort? Waar en bij wie kan ik correcte informatie hieromtrent inwinnen?
Jullie medewerking in deze wordt bijzonder gewaardeerd!
Met vriendelijke groet,

BS-Logo2014-180px-Mail
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