
 
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Datum: maandag 6 mei 2019 11:43:13
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png

Beste ,
Je kunt mij hier over bellen of even langslopen bij B-Noord 2.
Groet, 

........................................................................
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20101 | 2500 EC | Den Haag
........................................................................
T 070 

@minez.nl

Van:  
Verzonden: maandag 6 mei 2019 11:20
Aan: @minlnv.nl>
CC: @minez.nl>; '

@staatsbosbeheer.nl>; 
@minez.nl>

Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Dag ,
Allereerst is van belang dat het WOB-verzoek en de relevante stukken worden besproken met
DC en WJZ.
Als er dan bekend is welke stukken wel of niet openbaar worden gemaakt, dan kunnen we de
afweging maken of dit iets is waar de minister van op de hoogte moet worden gesteld.
Er is ook een vrij gedetailleerde procedure voor, daarvoor kun je het best even bij WJZ
aankloppen.
Groet, 

Van:  
Verzonden: maandag 6 mei 2019 09:30
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Beste ,
Staatsbosbeheer heeft onderstaand WOB-verzoek gekregen, waarin ook correspondentie tussen
de minister en  is opgevraagd. Van ons wordt geen actie verwacht, maar
het is wel goed als de minister dit weet. Kun je mij vertellen of ik hier een nota(tje) voor moet
schrijven of dat er een andere weg is waarlangs dit gecommuniceerd wordt?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 10:44
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Dag ,
Zie onderstaand WOB-verzoek. Betreft Oostvaardersplassen. Daarin wordt ook de communicatie
met de minister genoemd. Daar moet ze wel weet van hebben. Zorg jij daarvoor?
Groet,
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Van:  
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 10:19
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Hartelijke groet

Van: SBB Info staatsbosbeheer.nl 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 09:48
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Dank je  en succes….
Met vriendelijke groet,

Informatiecentrum Staatsbosbeheer

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
postbus 2 | 3800 AA | Amersfoort

Van:  
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 09:43
Aan: SBB Info staatsbosbeheer.nl <Info@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Hi 
We gaan hier mee aan de slag,
Hartelijke groet

Van: SBB Info staatsbosbeheer.nl 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 09:18
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Goedemorgen ,
Zie onderstaand, al aangekondigd, WOB-verzoek over veel zaken in de Oostvaardersplassen.
Wil je dit in behandeling (laten) nemen en hierover reageren naar deze mevrouw?
Bedankt alvast.
Met vriendelijke groet,

Informatiecentrum Staatsbosbeheer

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
postbus 2 | 3800 AA | Amersfoort

Van: @gmail.com] 
Verzonden: donderdag 2 mei 2019 11:58
Aan: SBB Info staatsbosbeheer.nl < @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: wob-verzoek 3

Goedenmorgen Staatsbosbeheer,

Onderwerp Wob-verzoek 3:

Ik ontvang graag een kopie van alle documenten bij of onder u aanwezig waaronder alle documenten
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Datum: dinsdag 7 mei 2019 08:48:48
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png

Uiteraard zullen we dat doen.
Hartelijke groet

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: maandag 6 mei 2019 14:14
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Dag  en ,
Zouden jullie ons de communicatie met ons ministerie of de minister nog even ter inzage kunnen sturen tzt? Verzoek van
onze WOB-jurist.
Met vriendelijke groet,

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 10:44
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Dag ,
Zie onderstaand WOB-verzoek. Betreft Oostvaardersplassen. Daarin wordt ook de communicatie met de
minister genoemd. Daar moet ze wel weet van hebben. Zorg jij daarvoor?
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 10:19
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Hartelijke groet

Van: SBB Info staatsbosbeheer.nl 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 09:48
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Dank je en succes….
Met vriendelijke groet,

Informatiecentrum Staatsbosbeheer

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
postbus 2 | 3800 AA | Amersfoort

Van:  
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 09:43
Aan: SBB Info staatsbosbeheer.nl < @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: wob-verzoek 3
Hi 
We gaan hier mee aan de slag,
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Hartelijke groet

Van: SBB Info staatsbosbeheer.nl 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 09:18
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Goedemorgen ,
Zie onderstaand, al aangekondigd, WOB-verzoek over veel zaken in de Oostvaardersplassen.
Wil je dit in behandeling (laten) nemen en hierover reageren naar deze mevrouw?
Bedankt alvast.
Met vriendelijke groet,

Informatiecentrum Staatsbosbeheer

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
postbus 2 | 3800 AA | Amersfoort

Van: @gmail.com] 
Verzonden: donderdag 2 mei 2019 11:58
Aan: SBB Info staatsbosbeheer.nl < @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: wob-verzoek 3

Goedenmorgen Staatsbosbeheer,

Onderwerp Wob-verzoek 3:

Ik ontvang graag een kopie van alle documenten bij of onder u aanwezig waaronder alle documenten die
betrekking hebben op het grondgebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.

Met grote grazers (gg's) bedoel ik zowel Edelherten, Heckrunderen als Konik-paarden.

Met alle vragen wordt bedoeld: betreffende het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.

Ik ontvang deze kopieën graag per post.

A. Over periode 2018 tot heden:

1 Welke soorten bomen zijn er gekapt.

2 Welke soorten bomen zijn er geplant.

B.

1 Alle interne én externe correspondentie mbt het afgeschoten/geuthanaseerde rund in januari 2019

2 Sectie rapport van runderen januari 2019 tot heden.

3 facturen   en , januari tot heden.

C. 2017 tot heden;

Alle documentatie; facturen, communicatie, subsidie etc. omtrent de opnames, promotie, van het
televisieprogramma Klokhuis-Nationale Parken.

D. Over de periode januari 2018 tot heden;

1. Álle communicatie verkeer, dwz telefoon, Whatsapp, sms, email van en naar Staatsbosbeheer met;

a. Gedeputeerde Harold Hofstra.
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b. Ministerie van Economische Zaken.

c. Minister Carola Schouten LNV.

d. Gebieds manager .

e.  en .

f.  en ministers van LNV. Schouten.

g.  en ministers van Economische Zaken.

E. Facturen Rendac periode oktober 2018 tot heden.

F. Alle facturen, (vergader)kosten, onkostenvergoedingen van álle deelnemers/adviseurs/vrijwilligers/experts
etc. tbv de ICMO1 en ICMO2 commissie.

G. Over de periode oktober 2018 tot heden:

a. Facturen; werkzaamheden derden in OVP gebied.

b. Facturen; Hekken + afscheiding voor dieren + plaatskosten hiervan

H. Periode januari 2019 tot heden;

Alle sectie rapporten + uitslagen bloedmonsters, mestonderzoek Heckrunderen en Konik paarden

Met vriendelijke groet

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: FW: maandupdate OVP
Datum: donderdag 9 mei 2019 16:16:35
Bijlagen: 14525-SBB BEC-589 maandup oosvaarderplas V2.pdf

Van:  
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11:49
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 
@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 

@eopm.nl>; @staatsbosbeheer.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>

CC: @staatsbosbeheer.nl>; 
@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: maandupdate OVP
Beste mensen,
Hierbij de maandupdate OVP over april.

Vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06-  | @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen

Disclaimer Nederlands English
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Vogelnieuws
Wederom waren er mooie waarnemingen van bijzondere 


vogels deze maand. Een zwarte wouw, 1 ortolaan, 2 pur-


perreigers en 2 koereigers. Zie ook het boswachtersblog. 


Tijdens de maandelijkse monitoringsronde van vogels in 


het grazige deel zijn 78 soorten waargenomen waaronder 


vrij veel kemphanen, gele kwikstaarten en bosruiters, een 


aantal beflijsters en een kieviet met kuikens.


Schuursessies
Op 6 april is er voor de laatste keer een schuursessie 


gehouden. Buiten en binnen kwam het tot een goede 


gedachtewisseling over het gebied, het beheer en de 


toekomst. Nu de winterafsluiting sinds 1 april van de 


Voor de Oostvaardersplassen is in 2018 een nieuwe koers ingeslagen. De provincie


Flevoland is verantwoordelijk voor de beleidskaders, Staatsbosbeheer voert het beheer 


uit. Deze koers, gebaseerd op de adviezen van de commissie Van Geel, vormt de basis 


voor een groot aantal ingrepen in het gebied. Ook is Nationaal Park Nieuw Land inge-


steld waar de Oostvaardersplassen een belangrijk onderdeel van zijn. Het totaal van 


deze opgaven voor het gebied is vertaald in een aantal projecten en activiteiten die de 


natuurwaarden en de belevingsmogelijkheden verbeteren en de communicatie hier-


over versterkt. De veranderingen in het gebied beginnen al zichtbaar te worden. In een 


maandelijkse update delen we de voortgang van de projecten en ander nieuws.


Maandupdate mei 2019
Oostvaardersplassengebied


Beflijster



https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/04/25/oostvaardersplassen-een-fotoverslag/] 





Driehoek, het Oostvaardersbos en het Kotterbos weer is 


afgelopen bieden de reguliere openstelling en het excur-


sieprogramma weer volop gelegenheid het gebied te 


beleven.


Kijkscherm De Brandgans
In de zuidelijke punt van de Driehoek ligt het overdekte 


observatiescherm ‘De Brandgans’. In het kader van een 


examenopdracht wordt deze voorziening gerestaureerd 


door onze nieuwe boswachter beheer.


Grote grazers
Bijvoeren heckrunderen


De heckrunderen zijn de hele maand april bijgevoerd. 


De heckrunderen eten van het hooi en er wordt ook veel 


mee gespeeld door de dieren.


Monitoring conditie


Op 17 april hebben de dierenartsen en de kuddebeheer-


der weer een ronde gemaakt om de conditie van de heck-


runderen en de konikpaarden in de Oostvaardersplassen 


in beeld te brengen. Vastgesteld werd dat de Body 


Condition Score van de hele groep runderen lager is 


geworden, namelijk 1,7. De dieren bouwen hun conditie 


‘van binnen uit’ weer op. Daardoor duurt het even voor-


dat ze weer zichtbaar in BCS toenemen. Ook in mei wordt 


bijgevoerd tot de dieren het hooi niet meer eten. Dan 


wordt rustig afgebouwd. Alle dieren maakten tijdens de 


ronde een frisse en alerte indruk. De kuddes paarden zijn 


op dit moment in goede conditie. De paarden worden 


maar weinig bij het gevoerde hooi gezien. Ze doen zich 


liever tegoed aan het nu langzaam maar zeker opko-


mende, nog korte gras. De edelherten die op afstand te 


beoordelen zijn, hebben allemaal een goede conditie.


Projecten
Uitplaatsen koniks: de voorbereidingen voor het ver-


plaatsen van 150 paarden naar Wit-Rusland verlopen 


voorspoedig. De vangweide wordt gereed gemaakt 


voor de quarantaineperiode, de veterinaire eisen wor-


den uitgewerkt en het transport is in voorbereiding. 


Nadat de veulens geboren zijn, worden de dieren 


gechipt en veterinair gekeurd, waarna de quarantai-


neperiode in gaat.


Etalagegebied: voor de begrazing in de uitbreiding van 


het Oostvaardersveld langs de Trekweg is de bouw 


van een vangkraal noodzakelijk. De aanleg hiervan 


vordert gestaag. 


Beschutting: er is de afgelopen maand in het kernge-


bied een start gemaakt met het plaatsen van rasters 


voor de aan te planten beschutting. Met het raster 


wordt voorkomen dat de jonge aanplant direct door 


de edelherten aan- en opgevreten wordt. Komende 


herfst wordt gestart met het planten van struweel en 


bomen binnen de rasters. De aanplant in de Driehoek 


is afgerond. 


Beheergebouw/veldstation: het beheerteam van de 


Oostvaardersplassen is inmiddels verhuisd naar het 


nieuwe beheergebouw. 


Koereiger Observatiescherm ‘De Brandgans’


Staatsbosbeheer


staatsbosbeheer.nl


Voor actuele updates, zie:


- https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oost-


vaardersplassen/werk-in-uitvoering


- https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/







Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: voorjaarsoverleg
Datum: vrijdag 17 mei 2019 16:46:13
Bijlagen: DOMUS-19109022-v1-Voorjaarsoverleg_LNV_Staatsbosbeheer_27_mei_2019.docx

voorjaarsoverleg 2019 bijlage 1.pdf
voorjaarsoverleg 2019 bijlage 2.pdf
voorjaarsoverleg 2019 bijlage 3a.docx
voorjaarsoverleg 2019 bijlage 3b.docx
voorjaarsoverleg 2019 bijlage 4.docx
voorjaarsoverleg 2019 gezamenlijke annotatie.docx

Bijgevoegd een agendavoorstel voor het voorjaars-overleg met LNV, met wat stukken. Het jaarverslag is
afgehandeld maar de goedkeuringsbrief biedt nog mogelijkheden om even terug te blikken. Voor de
onderwerpen uit de samenwerkingsagenda zijn er 2 gespreksnotities. Ik had eigenlijk ook nog iets voor  bij
willen voegen over de Rods-gebieden maar daar is nog geen geschikte tekst voor. Voor de evaluatie heb ik kort
op rij gezet wat we met de 13 aanbevelingen doen. En voorts nog enkele actua, die nog iets strakker moeten
worden geformuleerd. Mochten jullie nog aandachtspunten hebben dan hoor ik ze. , Jij zit, zo begreep ik,
maandag bij  om dit voor te bespreken. Dan kunnen dinsdag de stukken uit via .
Groet,

Disclaimer Nederlands English
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		Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied


Behandeld door
drs. M.F.A.P. van Huijgevoort 

T	070 378 4521
M.F.A.P.vanHuijgevoort@minlnv.nl



		



		Datum

10-mei-2019

Kenmerk

DGNVLG / 

Bijlage(n)









		



		



		

		



		

		



		

		



		Omschrijving

		Voorjaarsoverleg LNV/Staatsbosbeheer 27 mei 2019



		Voorzitter

		Jan-Kees Goet



		Notulist

		Matthijs van Huijgevoort



		Vergaderdatum en -tijd

		27 mei 2019, 14.30 uur - 16.00 uur



		Locatie



Aanwezig

		Overlegkamer 2e B-passage (10p), Bezuidenhoutseweg 73

Jan-Kees Goet, Johan Osinga, Donné Slangen, Lejo van der Heiden, Ruben Post, Matthijs van Huijgevoort (allen LNV), Sylvo Thijsen, Peter van der Jagt, Harry Koenders (allen Staatsbosbeheer)



		

		









		Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied




		



		Ons kenmerk

DGNVLG / 







		





















Vergaderpunten

Opening

Notulen najaarsoverleg d.d. 29 november 2018 (bijlage 1)

Jaarverslag (bijlage 2)

Samenwerkingsagenda LNV/Staatsbosbeheer: enkele onderwerpen nader belicht (bijlage 3)

Klimaat

Deltanatuur

Evaluatie Staatsbosbeheer (bijlage 4) 

Actualiteiten (Bijlage 5: gezamenlijke annotatie)

Houtkap

Bossenstrategie

Gescheperde kuddes

Duurzame energie

Rondvraag

Sluiting
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Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedseikwaliteit


/


Sylvo Thijsen, Peter van der Jagt, Harry Koenders (Staatsbosbeheer), Lejo van
der Heiden, Ruben Post (beiden LNV/N&B), Frank Harms (LNV/FEZ), Eva
Heijblom (LNV, DT&A)


Vergaderpunten
1. Opening. Johan Osinga heet alle aanwezigen van harte welkom en opent


de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen Voorjaarsoverleci d.d. 19 april 2018 en actiepuntenlijst. Het


verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van de actiepuntenlijst
wordt het volgende geconcludeerd:
Ad 1) juridische ondersteuning dossier Oostvaardersplassen: Is gedaan.
Ad 2) navragen bij IPO bijeenkomst gedeputeerden-minister: Is gedaan.
Het IPO heeft dit jaar de bijeenkomst zelf georganiseerd.
Ad 3) Jaarstukken 2017 ter goedkeuring naar de minister: Is gedaan. De
Jaarstukken 2017 zijn goedgekeurd.
Ad 4) Overleg provincies over afspraken grond en Staatsbosbeheer. Is
gedaan. Inmiddels hebben zowel LNV als Staatsbosbeheer een brief aan
het IPO gestuurd met reactie op de bevindingen van de werkgroep. LNV
en Staatsbosbeheer hebben deze reactie met elkaar afgestemd.


3. Actualiteiten. De gezamenlijk annotatie wordt doorgenomen:
Ad a) Oostvaardersplassen: Sylvo Thijsen licht toe dat Staatsbosbeheer in
goed overleg met de provincie druk bezig is met het implementeren van
het nieuwe beleid. Het afschot van edelherten, conform het advies van de
commissie-Van Geel, is in voorbereiding. De veiligheidssituatie blijft veel
aandacht vragen. Er lopen nog diverse rechtszaken.
Ad b) Beheerautoriteit Waddenzee: Johan Osinga licht toe dat de externe
verkenning bijna is afgerond; het is nu aan de minister van I&W en LNV
om te bepalen wat ze willen. Voor LNV is het uitgangspunt dat er één


Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk Gebied
Directie Natuur en Biodiversiteit


Behandeld door
drs. R. Post


T 070 378 5049
r. post 1 @mi nez . fl1


Datum
20-dec-2018


Kenmerk
DGNVLG-NB / 18325355


Kopie aanverslag
Bijlage(n)


Omschrijving Najaarsoverleg LNV/Staatsbosbeheer 2018
Voorzitter Johan Osinga
Vergaderdatum en -tijd 29 november 2018, 14.00 uur - 15.30 uur
Locatie Ministerie van LNV
Aanwezig Sylvo Thijsen, Peter van der Jagt, Harry Koenders


(Staatsbosbeheer), Lejo van der Heiden, Ruben Post
(beiden LNV/N&B), Frank Harms (LNV/FEZ), Eva
Heijblom (LNV, DT&A)


Afwezig Roei Feringa (LNV/N&B)


CONCEPT
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Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk Gebied
Directie Natuur en Biocliversiteit
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beheerplan komt voor de Wadden dat duidelijkheid biedt voor alle
betrokkenen in het gebied. Ook is het van belang de provincies aan boord
te houden. Voor Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer blijft een prominente
rol weggelegd om dit waar te maken.
Ad c) Interbestuurlijk programma (IBP): Voor het onderdeel Vitaal
Platteland heeft LNV samen met het IPO en de Unie van Waterschappen
een plan gemaakt, waarin gebiedsspecifieke projecten zijn opgenomen.
Dit biedt mogelijk ook kansen voor Staatsbosbeheer. LNV zal
Staatsbosbeheer de overeengekomen afspraken toesturen.
Ad d) Nationale Parken: Er ligt op dit moment een nota bij de minister
waarin de vraag van provincies om aanvullende financiële middelen
centraal staat. Staatsbosbeheer gaat door met het uitvoeringsbureau,
zoals afgesproken met LNV. Sylvo Thijsen biedt het uitvoeringsplan 2019
aan Johan Osinga aan.
Ad e) Overgang medewerkers BBL naar Staatsbosbeheer: Peter van der
Jagt meldt dat de Ondernemingsraad van Staatsbosbeheer inmiddels
positief is over dit voornemen. Daarvoor is wel van belang dat de taken
die deze medewerkers gaan invullen zijn ingebed in de taakopdracht uit
de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer en het Convenant
EZ/Staatsbosbeheer. Peter van der Jagt heeft gehoord over een convenant
tussen EZK en de vakbonden en vraagt zich af of dat in deze situatie wel
van toepassing is. Eva Heijblom zal dit uitzoeken en terug melden aan
Staatsbosbeheer.


4. Begroting Staatsbosbeheer 2019 en rijksbijdrage 2019. Sylvo Thijsen licht
enkele onderdelen uit de begroting toe. Zo wijst hij op de neerwaartse
druk van houtprijzen als gevolg van storm in Duitsland. Johan Osinga
complimenteert Staatsbosbeheer met de begroting, die conform het
Ondernemingsplan 2015-2020 sluit op een positief saldo van € 600.000,-.
Ook constateert hij dat de inhoudelijke prioriteiten van de minister goed
zijn verankerd in de begroting. Ten aanzien van de kritieke prestatie
indicator ‘biodiversiteitswinst beheerde gebieden’ verwijst hij naar de
evaluatie van Staatsbosbeheer, waarin dit als een verbeterpunt is
geformuleerd. Sylvo Thijsen beaamt dit; het gaat hierbij om het maken
van de vertaalsiag van het gebiedsniveau naar het totale beeld voor
Staatsbosbeheer. Lejo van der Heiden vult aan dat ook landelijk met
provincies en andere betrokken partijen wordt gewerkt aan het verbeteren
van de monitoring. Johan Osinga wijst ten slotte op de passage over de
inkomstentaakstelling in de concept-begroting. Voor 2018 bedraagt de
afdracht € 10 mln. Over de resterende € 5 mln. is nog discussie binnen
het ministerie van LNV. De opdrachtgever zou deze € 5 mln. graag willen
beleggen met opdrachten vanuit de prioriteiten van de minister en
knelpunten (met name natuurinclusieve landbouw en
Oostvaardersplassen). De directie FEZ is echter van mening dat deze € 5
mln. niet mag worden belegd met beleidsafspraken, maar moet worden
gezien als taakstellende inkomsten. Johan Osinga bevestigt dat de eerder
gedane toezeggingen ten aanzien van natuurinclusieve landbouw en
Oostvaarderspiassen zullen worden ingelost. Alleen is over de dekking dus
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nog geen overeenstemming. Johan Osinga kondigt aan dat de begroting
nu ter goedkeuring aan de minister zal worden voorgelegd. Peter van der
Jagt stelt voor een passage over de inkomstentaakstelling in de
goedkeuringsbrief op te nemen. Ruben Post wijst op de bijlage over de
rijksbijdrage 2019. Hierover ontvangt Staatsbosbeheer, conform afspraak
in het Convenant EZ/Staatsbosbeheer, in december ook een brief.
Betaling vindt conform afspraak uiterlijk op 15 januari 2019 plaats.


5. Samenwerkingsagenda LNV/Staatsbosbeheer. Met instemming wordt
kennis genomen van de geactualiseerde samenwerkingsagenda. Op basis
van de gezamenlijk opgestelde gespreksnotities wordt specifiek
stilgestaan bij:
Ad 1) Natuurinclusieve landbouw: De opdracht van LNV ten aanzien van
de bijdrage aan de experimenten met natuurinclusieve landbouw via
pachters van Staatsbosbeheer is in concept gereed en zal binnenkort
definitief worden verstrekt. Zowel Staatsbosbeheer als LNV beschouwen
dit als een mooie start, maar zien volop kansen de samenwerking in de
nabije toekomst verder te versterken. Sylvo Thijsen wijst er op dat
Staatsbosbeheer als grootste grondbezitter van Nederland veel
mogelijkheden heeft om concreet bij te dragen aan het bereiken van
maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld verwoord in de visie LNV van
de minister. Hij noemt in dit verband specifiek de landschapselementen.
Johan Osinga bevestigt dit. Hij meldt dat de minister aan het onderzoeken
is in hoeverre in het nieuwe GLB Nederlandse boeren de
landschapselementen mee kunnen tellen in pijler 1. Hij houdt hierover
contact met zijn collega DG Agro en zal Staatsbosbeheer bij de verdere
uitwerking van dit gedachtegoed betrekken.
Ad 2) Deltanatuur. De opdracht aan Staatsbosbeheer om bij te dragen aan
de uitvoering van het Programma Ecologie Grote Wateren is vorig jaar al
versterkt. Ook hier is ruimte voor een schaalsprong, bevestigen
Staatsbosbeheer en LNV. Het is de ambitie van LNV dat Staatsbosbeheer,
ook na afronding van het programma NURG, volop wordt ingezet bij
ontwikkeling en uitvoering van het beleid rondom de grote wateren. LNV
kijkt hierbij specifiek naar de expertise en de gebiedsgerichte kennis van
Staatsbosbeheer. Het voorstel om Ad Tabak en Piet Winterman dit nader
te laten uitwerken (ook financieel) ten behoeve van het Voorjaarsoverleg
2019, wordt overgenomen. Vooruitlopend daarop stelt LNV
Staatsbosbeheer incidenteel € 100.000,- beschikbaar, zodat
Staatsbosbeheer alvast kan investeren in benodigde capaciteit en
expertise.


6. Evaluatie Staatsbosbeheer. Beide partijen nemen met instemming en
blijdschap kennis van de uitgevoerde externe evaluatie. Johan Osinga
benadrukt dat het rapport mooie conclusies en aanbevelingen bevat, waar
Staatsbosbeheer trots op kan zijn en waarmee we beide verder kunnen op
het ingeslagen pad. Sylvo Thijsen bevestigt dat. Uiteraard zijn er
aandachts-en verbeterpunten, zoals ten aanzien van de monitoring en het
bewaken van het evenwicht tussen beschermen, beleven en benutten.
Staatsbosbeheer kan goed uit de voeten met de dertien aanbevelingen uit
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het evaluatierapport van Ecorys en zal hier in samenspraak met LNV
invulling aan geven. De bijgevoegde concept-aanbiedingsbrief aan de
Tweede Kamer is reeds afgestemd met Staatsbosbeheer en zal conform
planning nog in 2018 aan de Kamer worden gezonden.


7. Rondvraag.
• Sylvo Thijsen reikt het boek ‘De groene horizon’ uit aan Johan Osinga;
• Ten behoeve van het LNV-feest op 24 januari 2019 heeft


Staatsbosbeheer aangeboden een boom te planten. Johan Osinga
vindt dit een mooi initiatief;


• Staatbosbeheer is van plan de uitvoering van de
banenafspraak/Participatiewet te intensiveren, op verzoek van diverse
departementen. Hierover worden afspraken gemaakt met BZK als
coördinerend ministerie (“Binnenwerk”).


8. Sluiting.


Actiepuntenlijst na Najaarsoverleg 29 november 2019


Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk Gebied
Directie Natuur en Biodiversiteit


Ons kenmerk
DGNVLG-NB / 18325355


Nr Beschrijving Actie door:
1 LNV zal Staatsbosbeheer LNV


de overeengekomen
afspraken rondom IBP
Vitaal Platteland
toesturen


2 Eva Heijblom zoekt uit of LNV
het convenant EZK —


vakbonden van
toepassing moet zijn op
de overgang van BBL
medewerkers en meldt
dit terug aan
Staatsbosbeheer.


3 Begroting 2019 ter LNV
goedkeuring voorleggen
aan minister


4 Rijksbijdrage 2019 LNV
toekennen


5 Staatsbosbeheer LNV
betrekken bij uitwerking
landschapselementen
pijler 1 GLB


6 Voorstel uitbreiden SBB/LNV
samenwerking
Deltanatuur tbv
Voorjaarsoverleg 2019


7 LNV stelt vooruitlopend LNV
op 6) € 100.000,-
beschikbaar aan SBB
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8 Opstellen plan van SBB/LNV
aanpak uitvoering
aanbevelingen evaluatie


9 Aanbiedingsbrief LNV
evaluatie naar Tweede
Kamer sturen.


Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk Gebied
Directie Natuur en Biodiversiteit


Ons kenmerk
DGNVLG-NB / 18325355
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T 070 373 5049Betreft Goedkeuring Jaarstukken 2018


C4S11©fl,IPF, nl


Ons kenmerk
Geachte heer Thijsen, DGNJLGSi< / 19104158


Uw kenmerk


Hierbij reageer ik op uw brief van 14 maart 2019, waarin u mij de Jaarstukken h12d19-5Tc54


2018 ter goedkeuring aanbiedt.
Aanvullend hierop hebt u ons op 11 april 2019 per e-mail het jaarlijkse overzicht
van vervreemde gronden toegestuurd, onderverdeeld in de categorieën zoals
bedoeld in het addendum op het Convenant LNV/Staatsbosbeheer uit 2015.


De Jaarstukken laten een positief resultaat zien van € 700.000,-. Ik wil u hiermee
van harte complimenteren. Ik ga er vanuit dat dit geld wordt ingezet ter
bevordering van de doelstellingen van Staatsbosbeheer. Mijn ministerie gaat
graag met u in gesprek over de zo goed mogelijke besteding van deze middelen.


Op basis van artikel 21, derde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
en artikel 8, vijfde lid, van het Convenant LNV/Staatsbosbeheer keur ik hierbij de
Jaarstukken 2018 goed. Ook ga ik akkoord met uw voorstel het resultaat toe te
voegen aan de reserves.


0


Conform artikel 17, vierde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer zal
ik de goedgekeurde Jaarstukken aanbieden aan de Eerste en Tweede Kamer.0


Met vriendelijke


Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Bijdrage aan klimaatakkoord a.g.v. maatregelen op terreinen van Staatsbosbeheer 				Bijlage 3a



De Nederlandse klimaatambities zijn vastgelegd in het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA). Een pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen. Deze ambitie is taakstellend verdeeld over 5 pijlers zoals in onderstaande figuur aangegeven.





Voor landbouw en landgebruik gaat het om een taakstellende opgave van 3,5 Mton CO2 equivalenten, verdeeld over de volgende thema’s:



								 

Staatsbosbeheer kan met bos en hout en met veenweiden een belangrijke bijdrage leveren aan een betere CO2 balans.





		

		





Bron: PBL, WUR								       bron: Probos




Basisscenario (op korte termijn uitvoerbaar) maatregelen op terreinen van Staatsbosbeheer

Bos: voorkomen ontbossing, revitalisering bos en nieuw bos

· N2000/PAS; een analyse van 57 N2000 beheerplannen waar Staatsbosbeheer de grootste beheerder is geeft plannen voor omvorming van in totaal 1514 ha bos. Voor de uitvoering van PAS/N2000 plannen is Staatsbosbeheer in overleg met provincies om pas op de plaats te maken en een betere balans te krijgen tussen de biodiversiteitsopgaven vanuit N2000 en de klimaatopgaven vanuit het Klimaatakkoord zodat er minder bos wordt omgevormd. In situaties waar toch omvorming van bos noodzakelijk is wordt in hetzelfde gebied bosaanplant uitgevoerd .

· NNN; Bosuitbreiding;  Bosaanleg op eigen gronden; op graslanden, veelal verpacht, waar nu een beheertype kruidenrijke graslanden op rust (typologie BIJ12); niet liggend in open veenweidegebieden of uiterwaarden maar wel in kleinschalige landschappen of stedelijk gebied; multifunctioneel snelgroeiend bos. Populier kan een grote CO2 bijdrage leveren.

· RODS; uitbreiding bos in recreatiegebieden om de stad; daar ontvangt Staatsbosbeheer tot nu toe geen beheervergoeding voor; valt buiten het NNN. Gedacht kan worden aan open terreinen en ligweiden die nauwelijks meer zo’n functie vervullen. In totaal ligt er zo’n 1425 ha grasland in deze recreatiegebieden.

· Klimaatslim Bosbeheer, revitalisering van het bos; Staatsbosbeheer hanteert kleinschalige beheersystemen, veelal met verjonging in groepen. Soms moet er meer vlaktegewijs  worden verjongd, bijv. in verband met de essentaksterfte. Door inbreng van productieve en veerkrachtige/droogteresistente soorten in mengingen  heeft het bos weer meer mogelijkheden CO2 vast te leggen als gevolg van hergroei van het bos. Voor de periode 2020 - 2030 realiseren we 5000 ha revitalisatie bos op droge zandgronden en 2000 ha op kleigronden. 



Veenweiden

· In veenweiden met verhoogd waterpeil en een natuurlijker seizoensverloop is de CO2 emissie en de bodemdaling beduidend minder t.o.v. naastgelegen gebieden met een landbouwwaterregime (verlaagde winterpeilen en jaarrond grotere drooglegging)

· In moerasgebieden/wetlands kan een gunstig waterregime zelfs weer leiden tot veenaangroei. 

· Inmiddels zijn tientallen gebieden in NH, ZH, FR, OV en Gr., in beheer bij Staatsbosbeheer in beeld om een bijdrage te leveren aan zowel de klimaatopgave als biodiversiteitsopgave. Geeft ook een impuls aan natuur-inclusieve landbouw (inmiddels zo’n 50 bedrijven).

· Draagt bij aan beter bodembeheer.



Uitgangspunten:

· Klimaatmaatregelen op eigen gronden van Staatsbosbeheer, waardoor er geen kosten van verwerving zijn.

· De vernatting in veenweiden leidt tot achteruitgang van pachtinkomsten voor Staatsbosbeheer 

· Ter informatie. De marktwaarde (kopen) van een ton CO2 bedraagt inmiddels ruim €25,-. De CO2  besparing via elektrische auto’s kost de staat €1.700,- ton/CO2  



		Maatregel

		Opp. (ha)

		2030

		2050



		

		

		Vermindering pachtinkomsten SBB (€106)

		Investeringen door derden 

(€106)

		CO2 (Mton/jr)

		CO2 (Mton/jr)



		Vernatting veenweiden

		5000

		3

		25

		0,025

		0,037



		N2000/PAS voorkomen bosomvorming + compensatie

		1125 (750 + 375)

		-

		-

		0,010

		0,014



		NNN uitbreiding bos

		5000

		5

		50

		0,023

		0,060



		RODS uitbreiding bos

		500

		-

		-

		0,002

		0,006



		Klimaatslim Bosbeheer 

		7000

		-

		17

		0,023

		0,045



		Totaal

		18625

		8

		92

		0,083

		0,162







Klimaatakkoord: natuur en bos 0,5 Mton in 2030; bijdrage terreinen Staatsbosbeheer 17%



Alternatieve/ambitieuze scenario met Staatsbosbeheer in faciliterende rol/in samenwerking met  partners 

Veenweiden

· In aansluiting op bovenstaande meer op gebiedsniveau aan de slag met de waterhuishouding, kringlooplandbouw, streekaanpak. Wellicht in coöperatief verband. Klimaatbestendige landschappen. Gebieden waar al experimenten gaande zijn met natuurboeren, agrarische natuurverenigingen of met individuele bedrijven die natuurinclusief verder willen. Staatsbosbeheer heeft al overeenkomsten met 50 bedrijven. Gebieden als Amsterdam wetlands, Westerkwartier/Groeningen in Groningen, Marickenland of midden Delfland zouden interessant kunnen zijn, ook omdat Natuurmonumenten wel in zo’n formule wil deelnemen. 

 

Bos

· Meer samen werken op gebiedsniveau en stimuleren van actief beheer en behoud van bos en dat landschapselementen buiten het NNN behouden blijven (met inzet GLB); waarmee ook kringlooplandbouw wordt bevorderd;

· Aanvullend instrumentarium als de tijdelijk-bos regeling weer nieuw leven inblazen. 

· Nieuw bos binnen nog te realiseren NNN; Staatbosbeheer denkt/werkt actief mee bij realisatie nieuw bos in NNN. PBL geeft mogelijkheden om het areaal gepland bos op ambitiekaarten provincies (nu 5000 ha; mogelijk 15-20.000 ha) te vergroten. Provincies nemen initiatief om ambitiekaarten aan te passen.

· Wonen in het groen; Honderdduizenden huizen moeten de komende jaren worden gebouwd. Groen is voor steden belangrijk. Het zorgt voor verkoeling in de zomer, vangt overtollig water op en levert recreatieruimte. Net buiten veel steden zijn vaak verrommelde terreinen te vinden, met dichtslibbende stadsranden die een anonieme barrière vormen naar het buitengebied. Juist op dat soort plekken kan de ontwikkeling van een nieuwe, ruim opgezette groene woonwijk een impuls geven. Aantrekkelijke en duurzame bouwplannen met groen als fundament van het stadslandschap, in verbinding met aansluitende natuurgebieden. Met wat durf en faciliteren in de ruimtelijke ordening levert dit naar verwachting een volledig dekkend financieel scenario op. Doorrekening van 800.000 woningen met bij de ontwikkeling van randstadgroenstructuur gehanteerde normen (75 m2 buitenstedelijk groen per woning) levert  6000 ha op. Te financieren uit 1% van de verkoopprijs vd woning. Vooralsnog is gerekend is met 3000 ha bos

· Klimaatslim Bosbeheer, revitalisering van het bos; Staatsbosbeheer gaat samen met bijvoorbeeld de bosgroepen ook bij particuliere en gemeentelijke boseigenaren werken aan de revitalisatie van bossen.  Voor de periode 2020 - 2030 realiseren we 5000 ha revitalisatie bos op droge zandgronden en 2000 ha op kleigronden. 



		

		

		2030

		2050



		Maatregel

		Opp. (ha)

		Bijdrage SBB  pacht(€106)

		Bijdrage derden (€106)

		CO2 (Mton/jr)

		CO2 (Mton/jr)



		Vernatting veenweiden

		10000

		6

		50

		0,050

		0,075



		N2000/PAS voorkomen bosomvorming + compensatie

		1125 (750 + 375)

		-

		-

		0.010

		0,014



		NNN uitbreiding bos en bos in nieuwe NNN

		10000

		10

		100

		0,046

		0,120



		RODS uitbreiding bos

		500

		-

		-

		0,002

		0,006



		Klimaatslim Bosbeheer 

		7000

		-

		17

		0,023

		0,045



		Bos/Groen icm woningen

		3000

		Financieren uit ontwikkeling woningen in RODS

		0,015

		0,040



		Behoud en ontwikkeling landschapselementen

		1500

		Onrendabel deel financieren uit GLB

		0,007

		0,015



		Totaal

		33125

		16

		167

		0,153

		0,315







Klimaatakkoord: natuur en bos 0,5 Mton in 2030; effect van dit scenario 31%



Conclusie

Staatsbosbeheer kan in 2030 jaarlijks 0,083 Mton CO2 extra vastleggen wat gelijk staat aan 17% van de ambitie voor Bomen, Bos en Natuur. Bos en Natuur legt echter vooral op lange termijn veel CO2 vast. In 2050 is 0,16 Mton realiseerbaar. Staatsbosbeheer ziet in dit scenario de gederfde pachtinkomsten als gevolg van de vernatting van 5000 ha veenweide terreinen van €3,- mln als een eigen bijdrage in de dekking van de kosten. Bij een gedurfder (en dus meer onzekerder) scenario met meer samenwerking in de streek, bv via experimenteerregio’s, beleidsinstrumentarium als de tijdelijk bos regeling of de inzet van het GLB voor landschapselementen en mogelijkheden om bouwen in het groen mogelijk te maken zou het effect veel groter kunnen zijn. dan zou de bijdrage aan de ambitie bomen, bos en natuur wel boven de 30% kunnen uitkomen. Maatregelen als ketenverlenging CO2 voor grondstoffen als hout en maaisels zijn hierin nog maar gedeeltelijk meegenomen omdat ze lastig te kwantificeren zijn.



Slotopmerking

Het budget voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaarsronde 2019 is € 5 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. Minister Wiebes is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen. Te overwegen valt een SDE+ regeling voor landgebruik te introduceren waarmee niet alleen de klimaatambities maar ook andere duurzaamheids- en leefbaarheidsambities van het kabinet worden bediend. De kosteneffectiviteit van de CO2 vermindering als gevolg van maatregelen op terreinen van Staatsbosbeheer rechtvaardigen mogelijk dat een deel van deze subsidies voor de financiering van dit plan worden ingezet. (Terreinen zijn immers al eigendom van de staat en Staatsbosbeheer neemt de derving van pachtinkomsten voor eigen rekening)
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											Bijlage 3b



Strategische inzet Staatbosbeheer in de Programmatische Aanpak Grote Wateren en voorbereiding Integraal Rivier Management

Notitie tbv voorjaarsoverleg LNV-Staatsbosbeheer 27 mei 2019





Besluitvorming:

1. De vorig jaar gemaakte afspraken over de inzet van SBB in de 1e tranche PAGW blijven van kracht (LNV €125.000/jaar, SBB €125.000/jaar, voor een periode van 3 jaar van 2018-2020) 

2. LNV financiert [met ingang van heden] de inzet van 1 fte bij SBB voor de PAGW, gericht op versterking van de landelijke programmatische aanpak en de voorbereiding van een gezamenlijk offertetraject RWS-SBB-RVO voor de 2e tranche PAGW (2021-2031), incl. voorbereidende acties voor 3e tranche

3. LNV financiert uit het PAGW budget de landelijke en gebiedsgerichte inzet van SBB, voortkomend uit het gezamenlijk offertetraject RWS-SBB-RVO 

4. LNV financiert [met ingang van heden] de inzet van 1 fte bij SBB voor het IRM. Onder de voorwaarde dat SBB eveneens 1 fte inzet financiert.





Inleiding



De afgelopen jaren is met inzet van veel partijen gewerkt aan een Verkenning Ecologie Grote Wateren, uitmondend in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). 

De ambitie van de PAGW is toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur te creëren die goed samengaat met krachtige economie, opgebouwd uit drie opgaven:

-	Basis op orde (voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Natura2000 en KRW)

-	Stabiel en samenhangend ecologisch netwerk 

-	Ruimte voor economische dynamiek.

De aanpak is om deze ambitie met de regio via een programmatische aanpak te realiseren. De 33 kansrijke maatregelen uit de Verkenning grote wateren uit 2017 vormen hiervoor de basis.



Anders dan voorgaande verkenningen en daarmee onderscheidend voor de PAGW is het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de ministeries IenW en LNV.  Hoofdopdrachtnemer is Rijkswaterstaat, waarbij SBB en RVO nadrukkelijk in beeld zijn als partners.



Voor zowel LNV als Staatsbosbeheer is natuur in de rijkswateren een strategische prioriteit. Het is om die reden dan ook een van de 6 thema’s in de samenwerkingsagenda LNV-SBB. In 2018 heeft LNV aan SBB een opdracht verstrekt om de inzet van Staatsbosbeheer in de uitwerking van de PAGW te versterken. Deze notitie geeft hier invulling aan. 



1. Huidige inzet van SBB binnen eerste tranche PAGW



Voor de inzet van Staatsbosbeheer in de eerste tranche PAGW heeft LNV €375.000 beschikbaar gesteld, €125.000 per jaar voor 2018, 2019 en 2020. In overleg tussen LNV en SBB is overeengekomen dat SBB uit eigen middelen de bijdrage van LNV verdubbelt met 3 x 125.000. In totaal wordt daarmee €250.000 per jaar ingezet voor 2018, 2019 en 2020. De Staatsbosbeheer bijdrage in het PAGW wordt ingezet op het landelijk programmateam (€35.000), Grevelingen (€100.000), Rivieren PAGW/IRM (€65.000), IJsselmeer (€35.000) en Wadden (€15.000). 

Personele capaciteit is schaars en concurreert met LIFE IP, IRM, PRW e.d.  Door accent te leggen op dwarsverbanden wordt de inzet zo effectief mogelijk gebruikt. Bij de inzet voor Rivieren zoeken we zo veel mogelijk synergie met de huidige NURG-capaciteit.



2. Continuering en versterking inzet SBB in tweede tranche PAGW en IRM



Voor de 2e tranche PAGW zijn middelen op de rijksbegroting gereserveerd bij I&M/Deltafonds €200 mln) en LNV (€44 mln), in totaal €244 mln voor de periode 2021-2031. RWS heeft in samenwerking met SBB en RVO maatregelen geprioriteerd op doelbereiking en haalbaarheid. IenW en LNV hebben recent de bewindslieden geïnformeerd over de projecten die in de 2e tranche uitgevoerd kunnen worden. Komende maanden worden er in de diverse regio’s gesprekken georganiseerd voor het versterken van het draagvlak en mogelijke cofinanciering. Dit resulteert in besluitvorming eind dit jaar over welke maatregelen er als tweede tranche uitgevoerd gaan worden. IenW en LNV zijn voornemens om aan de uitvoerende organisaties (RWS,SBB en RVO) te vragen hiervoor een gezamenlijke offerte op te stellen. 




Staatsbosbeheer is aanvullend op / complementair aan inzet en kennis RWS op de volgende punten:

· Inzet van veldkennis vanuit de beheerpraktijk (kennis van de natuur)

· Inzet van ecosysteemkennis (‘het DNA van de natuur’, het gebied, biotiek en abiotiek)

· Verbonden met de streek (draagvlak en participatie)

· Ervaring als terreinbeheerder in de overgangen water-land (duinen, intergetijdegebieden, oevers, uiterwaarden). Hierbij de samenwerking opzoeken, SBB vanuit het land en RWS vanuit het water en gezamenlijke vraagstukken oppakken (natuurherstel op water-land overgangen, voedselweb, onderwaternatuur etc)

· Vanuit de SBB streefbeelden deltanatuur bestaande projecten verrijken en nieuwe projecten voorstellen

· Vanuit bovenstaande kennis en ervaring kan SBB inhoudelijk adviseren bij beleidsvragen van LNV (en IenW), vergelijkbaar met de BOA taken van RWS -beleidsondersteuning en advies.  



Het voorstel is om de inzet van SBB de komende jaren als volgt op te zetten:  



Huidige inzet in PAGW continueren/versterken



Ten behoeve van de werkzaamheden voor de eerste tranche maatregelen voldoet de huidige inzet. De in 2018 gemaakte afspraken over inzet blijven van kracht.



Anticiperen op 2e tranche PAGW



SBB heeft, in samenwerking met het cluster grote wateren (LNV), geïnventariseerd welke inzet er vanuit SBB grosso modo voorzien wordt voor de tweede tranche maatregelen. De eerste inschatting is dat dit zo’n 1,5 à 2 fte per gebied en 1 fte op programmaniveau zal zijn. Naar aanleiding van de definitieve besluitvorming over de tweede tranche maatregelen (eind 2019) zal volgtijdelijk besluitvorming plaatsvinden over de daadwerkelijke werkzaamheden en inzet van SBB.  Dit zal gebeuren op basis van de gezamenlijke offerte SBB, RWS en RVO. Ten behoeve van de voorbereiding op het offertetraject is het zaak de landelijke inzet per heden reeds te versterken met 1 fte. De inzet van SBB in de uitvoering van de tweede tranche zal LNV financieren vanuit het PAGW budget.



Anticiperen op IRM.



Het programma Integraal riviermanagement  (IRM) bevindt zich in een verkennende fase. Om de relatie met PAGW, alsmede andere lopende (natuur)projecten te borgen, wordt voorgesteld om SBB actief in de voorbereidingsfase te betrekken. SBB en LNV financieren beide 1 fte inzet hiervoor. Als in 2020-2021 duidelijk wordt hoe groot de natuurontwikkelingsopgave (in IRM) wordt, dan wordt ook duidelijker hoeveel SBB-inzet gewenst is. Dat is een passend moment om de inzet van SBB binnen IRM verder te concretiseren.





Besluitvorming:

5. De vorig jaar gemaakte afspraken over de inzet van SBB in de 1e tranche PAGW blijven van kracht (LNV €125.000/jaar, SBB €125.000/jaar, voor een periode van 3 jaar van 2018-2020) 

6. LNV financiert [met ingang van heden] de inzet van 1 fte bij SBB voor de PAGW, gericht op versterking van de landelijke programmatische aanpak en de voorbereiding van een gezamenlijk offertetraject RWS-SBB-RVO voor de 2e tranche PAGW (2021-2031), incl. voorbereidende acties voor 3e tranche

7. LNV financiert uit het PAGW budget de landelijke en gebiedsgerichte inzet van SBB, voortkomend uit het gezamenlijk offertetraject RWS-SBB-RVO 

8. LNV financiert [met ingang van heden] de inzet van 1 fte bij SBB voor het IRM. Onder de voorwaarde dat SBB eveneens 1 fte inzet financiert.
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											Bijlage 4





Evaluatie Staatsbosbeheer (2019)





Reactie op de aanbevelingen



		1

		Zet de werkwijze op het gebied van de uitvoering tussen LNV en Staatsbosbeheer voort 



		Staatsbosbeheer is met een nieuw ondernemingsplan 2020 – 2025 bezig. Hierin wordt de evaluatie meegenomen



		2

		Blijf Staatsbosbeheer de ruimte geven om de balans tussen de taken te blijven waarborgen 



		Er komt een afwegingskader voor de 3 B’s, beschermen, beleven en benutten.



		3

		Zorg tegelijkertijd dat de discussie over de balans gevoerd blijft worden

		Discussie blijft gevoerd met de provincies, zoals nu bijv ook naar voren komt in de PAS (Biodiversiteit <-> klimaatopgave)



		4

		Blijf inzetten op het beter beschermen van natuur als doelstelling

		Voor het structureel verbeteren van de natuurkwaliteit is meer nodig dan alleen goed beheer. Met name ligging en begrenzing van natuurgebieden (landschapsecologisch) zijn van groot belang voor de kansen, maar ook de hydrologische condities.



		5

		Zorg voor betere overzichten van de monitoring van de doelstellingen

		Met name het aggregeren van de informatie op organisatieniveau is niet gemakkelijk. Staatsbosbeheer is met CBS en soortenclubs een project Icoonsoorten gestart. Ook vindt overleg plaats met PBL over een aanpak die meer inzicht geeft in de bijdrage aan biodiversiteit. 



		6

		Blijf duidelijk communiceren over de positie van Staatsbosbeheer 



		Communicatie zal ook de komende jaren aandacht blijven krijgen. Staatsbosbeheer maakt analyses van issues waarmee nog gerichter issuemanagement kan worden vorm gegeven. Het omgevings- en stakeholdermanagement krijgt meer aandacht.



		7

		Zorg dat maatschappelijk denken in het handelen van Staatsbosbeheer nog meer plaats krijgt 



		In de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer zijn inmiddels maatschappelijke adviesraden voorgedragen. Het te bewandelen maatschappelijke spoor wordt steeds weer afgestemd op de maatschappelijke vragen van deze tijd. Dit landt in het nieuwe ondernemingsplan.



		8

		Denk goed na over de verhouding publieke en private middelen bij overheidsorganisaties 



		De private middelen zijn de afgelopen periode toegenomen maar zowel de reguliere rijksbijdrage als de reguliere provincale SNL subsidie staan onder druk. De resultante is bijv dat Shell de financiering van de vervanging van de zieke essen voor zijn rekening neemt.



		9

		Zet de bedrijfsmatige benadering van de afgelopen jaren door 



		De bedrijfsmatige benadering en (aanvullende) maatregelen gericht op risicobeheersing worden in de nieuwe ondernemingsplanperiode voortgezet.





		10

		Voortzetting discussie over versnipperd bezit wenselijk 



		Met de VPS wordt ingezet op grote eenheden natuur die weerbaar zijn tegen invloeden van buiten en die de onderhouds- en beheerkosten beheersbaarder maken. Zo is onlangs is in Gelderland een openbare grondruil gestart van 600 ha natuur.



		11

		Na een turbulente periode is het betrachten van rust van groot belang 



		Aan de positionering van Staatsbosbeheer verandert niets nu de wettelijke evaluatie (2019) in de Tweede kamer is behandeld.



		12

		Geef Staatsbosbeheer de kans om doelstellingen te bereiken 



		Ecorys adviseert rust te creëren. Van belang is dan de condities zodanig zijn dat continuïteit in het werk kan worden geborgd.



		13

		Blijf structureel nadenken over proces- en productinnovaties om de stijging van de personele lasten op te vangen 



		Ecorys adviseert dat er structureel nagedacht moet blijven worden over proces- en productinnovaties om de stijging van de personele lasten op te vangen. De business-development gaat regelmatig gepaard met innovatieve ontwikkelingen. Om daar echter de stijging van de personele lasten mee op te vangen is iets te optimistisch..














											Bijlage 5



Gezamenlijke annotatie actuele zaken (agendapunt 6 ) 



a. Houtkap. 

De afgelopen periode was er veel aandacht voor de Nederlandse bossen. Met name de ingrepen in het Nederlandse bos leidden tot veel reacties van boze burgers en kamervagen. “Kappen met kappen” was een veel gehoorde kreet. Gemakshalve werd daarbij veel op een hoop gegooid. Regulier bosbeheer via dunning of verjongsingskap leidt tijdelijk tot open plekken in het bos die vervolgens in een aantal jaren weer dichtgroeien. Omvormingen van bos in het kader van de PAS leiden tot veel opener landschappen. Biodiversiteit is dan doorgaans de drijfveer voor de provincies. En dan zijn de essentaksterfte en de letterzetter in de fijnspar nog vaak debet aan omvorming van bos.



Staatsbosbeheer wil de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos aanplanten in onze eigen gebieden waar dat kan. Dat zijn we nu aan het inventariseren. Voorts zijn we met provincies in overleg om pas op de plaats te maken met de PAS. En nagaan of we met minder kap ook de biodiversiteitsdoelen kunnen halen. Als dat niet lukt dan zou er voor de kap ruimhartig gecompenseerd moeten worden. Uitvoering van het actieplan Bos en Hout dat vanuit een brede coalitie uit de bos- en houtsector tijdens de Nederlandse klimaattop van 2016 in Rotterdam aan het kabinet is aangeboden zou een stevige bijdrage kunnen leveren aan de klimaatambities van dit kabinet. Wellicht kan een subsidieregeling voor tijdelijk bos, zoals in 1986 toegepast, daar ook ondersteunend voor zijn.



b. Bossenstrategie  

Matthijs



c. Gescheperde kuddes. 

Staatsbosbeheer is als publieke organisatie gehouden rechtmatig in te kopen. Dat geldt ook voor schapenbegrazing in onze terreinen. Daar is door de landsadvocaat een advies op geschreven. De minister heeft n.a.v. het voorgenomen verlicht aanbestedingsregime nog enkele vragen gesteld. 



Met een verlicht regime van aanbesteding heeft Staatsbosbeheer maximaal ruimte gezocht waarbij we rekening houden met de bijzondere aspecten van de sector. Risico als we dat niet doen is dat we bezwaren/procedures uit de markt krijgen, problemen krijgen met onze accountant en imagoschade oplopen vanwege bewust onrechtmatig handelen. Het voornemen is met de genoemde manier van aanbesteden 6 pilots te gaan doen om te kijken óf het werkt en wat het oplevert (inhoud en financiële kant). Op basis daarvan komt er een definitief voorstel, met oog voor belangen in de sector, binnen onze wettelijke opdracht van rechtmatig aanbesteden. 



d. Duurzame energie. 

In een door de Tweede kamer aangenomen motie (6 maart 2019) verzoeken Anne Mulder (CDA) e.a. om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om zonnevelden te tenderen op rijksgronden- en gebouwen. Gesteld wordt dat de tendering van rijksgronden voordelen kan hebben op beter concurrerende prijzen, voorspelbaarheid van de netcapaciteit en de mogelijkheid tot een combinatie van andere functies van de grond. Tendering biedt in de ogen van het rijk de mogelijkheid tot sturing. Zowel in ruimtegebruik, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de slimme combinatie van meerdere functies. Als in het optimaal benutten van de netcapaciteit. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kostenreductie te bewerkstelligen, zoals bij de windprojecten op zee is gebleken. Hier is getenderd op het laagste SDE niveau wat heeft geresulteerd in subsidieloze windparken. Het inzetten van eigen grond levert het Rijk weliswaar een opstalvergoeding op, maar de inzet van tendering op het laagste SDE-niveau maakt dat de winst als gevolg van vermindering SDE-last bij het Rijk op een andere plek terecht komt dan waar de inkomstenderving plaats vindt (als gevolg van een lagere grondprijzen). Er mag wel met een zogenaamd marktconforme grondvergoeding worden gerekend (EZK wil naar 1 euro per MWH voor wind), maar voor een ontwikkelaar zijn dit communicerende vaten: er is alleen ruimte om met minder subsidie genoegen te nemen als er niet maximaal betaald hoeft te worden voor de grond. Staatsbosbeheer moet hier nog positie innemen. 
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Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedseikwaliteit

/

(Staatsbosbeheer),
(beiden LNV/N&B), (LNV/FEZ),

(LNV, DT&A)

Vergaderpunten
1. Opening. heet alle aanwezigen van harte welkom en opent

de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen Voorjaarsoverleci d.d. 19 april 2018 en actiepuntenlijst. Het

verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van de actiepuntenlijst
wordt het volgende geconcludeerd:
Ad 1) juridische ondersteuning dossier Oostvaardersplassen: Is gedaan.
Ad 2) navragen bij IPO bijeenkomst gedeputeerden-minister: Is gedaan.
Het IPO heeft dit jaar de bijeenkomst zelf georganiseerd.
Ad 3) Jaarstukken 2017 ter goedkeuring naar de minister: Is gedaan. De
Jaarstukken 2017 zijn goedgekeurd.
Ad 4) Overleg provincies over afspraken grond en Staatsbosbeheer. Is
gedaan. Inmiddels hebben zowel LNV als Staatsbosbeheer een brief aan
het IPO gestuurd met reactie op de bevindingen van de werkgroep. LNV
en Staatsbosbeheer hebben deze reactie met elkaar afgestemd.

3. Actualiteiten. De gezamenlijk annotatie wordt doorgenomen:
Ad a) Oostvaardersplassen: licht toe dat Staatsbosbeheer in
goed overleg met de provincie druk bezig is met het implementeren van
het nieuwe beleid. Het afschot van edelherten, conform het advies van de
commissie-Van Geel, is in voorbereiding. De veiligheidssituatie blijft veel
aandacht vragen. Er lopen nog diverse rechtszaken.
Ad b) Beheerautoriteit Waddenzee: licht toe dat de externe
verkenning bijna is afgerond; het is nu aan de minister van I&W en LNV
om te bepalen wat ze willen. Voor LNV is het uitgangspunt dat er één

Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk Gebied
Directie Natuur en Biodiversiteit

Behandeld door
drs.

T 070
@mi nez . fl1

Datum
20-dec-2018

Kenmerk
DGNVLG-NB / 18325355

Kopie aanverslag
Bijlage(n)

Omschrijving Najaarsoverleg LNV/Staatsbosbeheer 2018
Voorzitter

Vergaderdatum en -tijd 29 november 2018, 14.00 uur - 15.30 uur
Locatie Ministerie van LNV
Aanwezig

(Staatsbosbeheer),
(beiden LNV/N&B), (LNV/FEZ),

(LNV, DT&A)
Afwezig (LNV/N&B)
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Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk Gebied
Directie Natuur en Biocliversiteit

Ons kenmerk
DGNVLG-NB / 18325355

beheerplan komt voor de Wadden dat duidelijkheid biedt voor alle
betrokkenen in het gebied. Ook is het van belang de provincies aan boord
te houden. Voor Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer blijft een prominente
rol weggelegd om dit waar te maken.
Ad c) Interbestuurlijk programma (IBP): Voor het onderdeel Vitaal
Platteland heeft LNV samen met het IPO en de Unie van Waterschappen
een plan gemaakt, waarin gebiedsspecifieke projecten zijn opgenomen.
Dit biedt mogelijk ook kansen voor Staatsbosbeheer. LNV zal
Staatsbosbeheer de overeengekomen afspraken toesturen.
Ad d) Nationale Parken: Er ligt op dit moment een nota bij de minister
waarin de vraag van provincies om aanvullende financiële middelen
centraal staat. Staatsbosbeheer gaat door met het uitvoeringsbureau,
zoals afgesproken met LNV. biedt het uitvoeringsplan 2019
aan aan.
Ad e) Overgang medewerkers BBL naar Staatsbosbeheer:

meldt dat de Ondernemingsraad van Staatsbosbeheer inmiddels
positief is over dit voornemen. Daarvoor is wel van belang dat de taken
die deze medewerkers gaan invullen zijn ingebed in de taakopdracht uit
de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer en het Convenant
EZ/Staatsbosbeheer. heeft gehoord over een convenant
tussen EZK en de vakbonden en vraagt zich af of dat in deze situatie wel
van toepassing is. zal dit uitzoeken en terug melden aan
Staatsbosbeheer.

4.
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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) 
 NVWA) 

(beleid LNV)  
, LNV) 

, provincie Flevoland) 
 voorzitter) 

 
Afwezig: , NVWA)  

, NVWA) 
 

 
 
Onderwerpen: 
• Bespreken huidige stand van zaken, waaronder bespreken van de reactie vanuit Wit-Rusland 

op ons document m.b.t. de veterinaire eisen. 
• Planning. 
• Aanbesteding transport. 
• Veldbezoek naar vangweide waar de paarden momenteel staan en bespreken werkzaamheden 

om de vangweide te kunnen gebruiken als pre-export isolatiegebied. 
• Bespreken benodigde acties en vervolgoverleg. 
 
Huidige stand van zaken m.b.t. veterinaire eisen 
Op basis van ons eerste overleg en de praktijkervaringen van  en  is een document opgesteld 
hoe en in hoeverre we kunnen voldoen aan het veterinaire certificaat voor permanente export van 
gedomesticeerde paarden tussen de Europese Unie en de Douane-Unie. Vooralsnog willen we 
werken onder dit certificaat, met een aantal aanpassingen specifiek omdat we hier van doen hebben 
met wilde paarden. Voor wilde paarden is er geen ‘eigen’ certificaat.  
 
We kunnen ook toewerken naar een ‘verzoekcertificaat’ die speciaal wordt opgesteld in overleg met 
de Wit-Russische autoriteiten en met medewerking van de NVWA. We moeten dan eisen en 
voorwaarden opvragen bij Wit-Rusland voor de ontvangst van de wilde paarden. Deze gelden dan 
voor ons en deze paarden en voor niemand anders. Die eisen kunnen dan door de afdeling 
Certificering van de NVWA op afstand beoordeeld worden. NVWA bepaald dan of hieraan voldaan 
kan worden en onder welke voorwaarden.  
Het lastige is echter dat voor afspraken met de Douane-Unie geldt dat we dit vanuit Nederland niet 
eigenstandig kunnen doen maar dat dit via de Europese Commissie loopt. Geen aantrekkelijke weg 
omdat dat naar verwachting veel meer tijd en afstemming zal vragen.  
 
Streven is dus om onder veterinaire certificaat voor gedomesticeerde paarden te werken. We 
kunnen nagenoeg aan het gehele certificaat voldoen. Het meest problematische is het testen op CEM 
(Contagious equine metritis). CEM kan baarmoederontsteking en vruchtbaarheidsproblemen 
veroorzaken. Om te testen op CEM moeten swabs genomen worden. Dit houdt in dat er diverse 
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monsters genomen moeten worden bij de geslachtsorganen van geslachtsrijpe merries en hengsten. 
Uitvoering hiervan is te risicovol voor de dierenarts. De kans dat de dierenarts klem komt te zitten of 
een trap krijgt tijdens het afnemen van de monsters is simpelweg te groot.  wil dit risico niet 
nemen als er geen alternatieve veilige werkwijze is en ook de NVWA en LNV hebben aangegeven dat 
we dit niet moeten willen. De eerste signalen vanuit Wit-Rusland die  vorige week kreeg 
waren echter niet heel meegaand. Aangegeven werd dat we de test uit moeten voeren.  
 
Ons voorstel m.b.t. CEM is als volgt: 
CEM middels monitoring van de groep voorafgaand en tijdens pre-export isolatieperiode. Test op 
CEM wordt dan niet uitgevoerd en zo komt het ook op het certificaat. 
Hier is dan akkoord vanuit Wit-Rusland en import/export ( , NVWA) voor nodig. 
 
Besproken is dat er 3 opties zijn: 
1. Er op aansturen dat we aan alles kunnen voldoen, behalve het testen op CEM. Wat we al wel 

doen is controle op de klinische symptomen van CEM.  zal op deze aansturen bij zijn 
contactpersoon bij het Wit-Russische ministerie. Daarnaast zal  bij LNV en bij 
landbouwraad  te rade gaan of contact op hoger niveau (onderminister of 
minister) zinvol is. Er zal dan formeel akkoord moeten komen vanuit Wit-Rusland welke als 
onderdeel bij het certificaat gevoegd wordt. 

2. Toewerken naar een verzoekcertificaat. Echter, bovenstaand inhoudelijk punt zal dan net zo 
goed discussiepunt zijn. Lost dus naar verwachting niet zo veel op. Tenzij de Wit-Russische 
autoriteiten aangeven best wel mee te willen werken aan het niet testen op CEM maar dat 
simpelweg vanuit de Douane-Unie niet kunnen/willen/mogen onder het veterinaire certificaat. 
Als dat het geval is, dan is zo’n verzoekcertificaat een optie, hoewel de weg er naartoe niet heel 
eenvoudig lijkt te zijn als we naar de Europese Commissie moeten. 

3. Als de discussie rondom CEM niet op wordt gelost, dan is helaas ook een optie om de 
overeenkomst over de overdracht van paarden te ontbinden met als gevolg dat de paarden niet 
naar Wit-Rusland gaan. Het is helder dat dit voor niemand een wenselijke variant is, maar 
helemaal uitsluiten kunnen we het nog niet. 

 
Veiligheid van  is het meest cruciale m.b.t. CEM.  
 
De paarden moeten al flink verdoofd worden voor het afnemen van bloed. Dan kunnen ook de 
andere handelingen uitgevoerd worden (zoals chippen en toepassing insecticide). 
Volledige verdoving voor swaps is te beangstigend en vanuit dierenwelzijn niet gewenst. Ze zullen 
meerdere keren in de kraal vallen. Deze paarden laten zich niet fixeren en blijven vechten. 
Paarden zijn ontzettend lastig te verdoven en zeker deze wilde paarden die weinig tot geen mensen 
kennen. Ze hebben ook nog nooit in een vangkraal gestaan. Lastiger nog dan bijvoorbeeld olifanten. 
 
We weten niet hoe  er in zit, hoe snel de veterinaire dienst tevreden 
is. 
 
Een positief dier op een bepaalde ziekte betekent dat het harem er uit gaat en dus niet op transport 
gaat. Er zullen dus ook dieren terug gezet kunnen worden die gechipt zijn. 
 
Ontwormen met moxidectine. Vanuit milieuoverwegingen beter. 
Jonge veulens met een ander middel. 
 
Butox werkt als insecticide ook tegen teken. 
 
We hebben afgesproken dat, voor zover we dat kunnen beoordelen, er geen hoogdrachtige dieren 
op transport gaan richting Wit-Rusland.  
 

 checkt nog bij de Wit-Russische contactpersoon hoe er op gereageerd wordt als er iets meer 
of iets minder paarden richting Wit-Rusland gaan. 
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Transport bij hoge temperaturen is een hot issue. De mogelijkheid moet bestaan om het transport uit 
te stellen. Voorgesteld wordt om conform het Nationaal Hitteplan niet te transporteren als we op de 
transportroute langdurig te maken hebben met temperaturen van 27 graden of meer.  
 
Wanneer kan  hier zijn?  stemt dit af met Wit-Rusland. 
 
Planning 
• De planning is nog steeds om in mei te starten met afname bloedmonsters, chippen en de 

overige handelingen. Uitgaande van circa 25 dieren per dag, kost dit 6 werkdagen.  
• Pas als alle handelingen bij alle paarden zijn verricht kan de pre-isolatieperiode van 30 dagen in 

gaan. Dit zal dan dus eind mei/begin juni zijn. 
• Na 30 dagen kan het eerste transport plaatsvinden. Dit is dan eind juni/begin juli. Het betreft 3 

transporten van circa 50 paarden. Aangezien er maximaal 30 paarden op een wagen kunnen, 
zullen er 2 transportwagens per transport rijden. De verwachting is dat de 3 transporten vanaf 
het eerste transport in een periode van maximaal 3 weken uitgevoerd kunnen worden. 

 
Bovenstaande is met name afhankelijk van de definitieve afspraken die we met de Wit-Russische 
autoriteiten kunnen maken over de veterinaire certificering. 
 
In geval van uitstel (bijvoorbeeld omdat de afspraken met de Wit-Russische autoriteiten niet in mei 
kunnen worden gemaakt): 
• Richting september/oktober kunnen de paarden in de vangweide tot problemen leiden als het 

veel zou gaan regenen. Dan wordt de grond zwart getrapt. Dit kan gevolgen hebben voor de 
bodem, vochtigheid en beschikbaarheid van vers gras. 

• Als we te lang uitstellen komt de winter in Wit-Rusland te snel. Als dat het geval is, dan afspraken 
maken over extra bijvoeren in Wit-Rusland. 

 
Aanbesteding transport 
Eind deze week wordt het transport meervoudig onderhands aanbesteed. Hier worden 4 
transportbedrijven voor benaderd. Gunning van de opdracht is eind mei. 
 
Veldbezoek 
Na het overleg zijn we het veld in gegaan om de paarden in de vangweide te bekijken en uitleg te 
geven over de werkzaamheden die nu plaatsvinden om de tijdelijke afrastering te plaatsen. Deze 
afrastering moet zorgen voor een barrière van ten minste 3 meter om direct contact tussen de 
paarden binnen en buiten het pre-export isolatiegebied te voorkomen. Vervolgens hebben we nog 
een ronde door de Oostvaardersplassen gemaakt om het gebied en de vogels, herten, runderen en 
paarden in het gebied te bekijken. Ook om de condities van de runderen en paarden in het gebied te 
bekijken en de bijvoerlocaties van de heckrunderen te laten zien.  
 
Vervolg 
Belangrijkste is nu om overeenstemming te bereiken met de Wit-Russische autoriteiten over de 
veterinaire eisen.  treedt hierover in overleg.  

 en  staan paraat om de starten met de benodigde handelingen bij de paarden.  
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Notulen Voorjaarsoverleg
Datum: dinsdag 4 juni 2019 11:19:08
Bijlagen: DOMUS-19130559-v1-Voorjaarsoverleg_2019_Staatsbosbeheer_-_LNV_Notulen.DOCX

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 15:21
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: Notulen Voorjaarsoverleg
Dag ,
Zou jij nog een blik kunnen werpen op de notulen? Vooral actielijst is denk ik van belang. Alvast bedankt.
Wat betreft bezoek a.s. vrijdag heb ik het doorgezet aan  en , aangezien  zou gaan. Hopelijk hoor jij/we
snel iets.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………………………
Directie Natuur en Biodiversiteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-Noord 4]
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
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 Nederlands English
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https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838
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Vergaderpunten

Opening

Johan Osinga opent de vergadering en deelt mee dat Jan Kees Goet helaas niet aanwezig is. 

De agenda wordt vastgesteld zonder aanpassingen. 



Notulen vorige vergadering d.d. 29 november 2018 (bijlage 1)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er Naar aanleiding van het verslagvolgen enkele vragen:

· Over punt 4, blz. 2 (Oostvaardersplassen, Flevoland): Osinga meldt dat Is er contact is geweest met de provincie Flevoland?  Osinga: Ja, alhoewel gesprek vooral ging over de rijksbijdrage. De provincie een verhoogde claim, namelijk gaat uit van een bedrag van €5.7mln.; het ministerie  ten opzichte van de eerder besproken €2 mln. In de wWeek van 3 juni 2019 wordt verder gesproken met Flevoland.

· Over Actiepunt 5, blz. 5 (GLB): Is er voldoende betrokkenheid geweest vanuit SBB op bij het dossier Landschapselementen in GLB? 

· Osinga: LNV gaat na hoe SBB nog beter te betrekken bij dit dossier afspraken rondom Landschapselementen en GLB. Van der Heiden vermeldt dat er in vervolg op een aangenomen motie in de kamer een overbruggingssubsidie komt via RVO voor landschapselementen via RVO totdat het nieuwe GLB ingaat (mogelijk pas 2022), te betalen uit klimaatgelden.

· Grondruil 

· Gesprek vervolgt zich over grondruil van TBO’s om versnippering tegen te gaan. Thijsen geeft aan dat dit in Limburg heeft plaatsgevonden. Ien nu in Gelderland en Noord-Brabant worden grondruilen voorbereid moet gebeuren. Besloten wordt dat LNV hier geen rol in heeft, gezien  Staatsbosbeheer handelt hier overeenkomstig de afspraken in het addendum op het Convenant uit 2015 (par 1: goedkeuring vervreemding objecten) over grondverkopen. 



Jaarverslag Staatsbosbeheer (bijlage 2)

Osinga deelt complimenteert Staatsbosbeheer n uit voor het afsluiten van 2018 met een resultaat van €700.000,-. Van der Jagt geeft aan dat dit een noodzakelijk resultaat is om het weerstandsvermogen op peil te houden, rekening houdend met inflatie. Men is blij met de uitkomsten van de wettelijke evaluatie waaruit Staatsbosbeheer financieel robuust blijkt. 

Van der Jagt en De Brabander meldt dat spreken over het nieuwe controleprotocol voor het jaarverslag gereed is, met de kanttekening dat er over de toleranties interdepartementaal nog is gesproken. .De versie voor 2018 is gereed en moet nu formeel worden aangeboden door de minister. 



Samenwerkingsagenda LNV/Staatsbosbeheer: enkele onderwerpen nader belicht (bijlagen 3a en 3b)

Klimaat. 

Staatsbosbeheer heeft een bBijdrage aan het klimaatakkoord is uitgewerkt. Bijdrage van Staatsbosbeheer gaat om gederfde pachtinkomsten. Twee scenario’’s zijn opgesteld; wat de komende decennia in de eigen terreinen kan worden gerealiseerd en wat op gebiedsniveau. Dit in het verlengde van de afspraak met de minister over de inzet van reserves. Om de ambities waar te kunnen maken is een zeker investeringsbedrag nodig boven op de reservering door Staatsbosbeheer. Hiervoor zal door het ministerie een opdrachtbrief worden overeenkomstig art 3 lid wet verzelfstandiging.Aan het plan wordt nu de laatste hand gelegd, ook wordt  Eer wordt gekeken of een koppeling aan IBP projecten mogelijk is. Geld voor inrichting kan mogelijk ook uit een fonds komen voor bos en natuur in het kader van het klimaatakkoord. In dit fonds komen de komende 10 jaar enkele miljoenen vrij. 

Thijsen biedt LNV aan om kennis aan m.b.t. bosaanplant en vernatting veenweiden.ter beschikking te stellen aan LNV in dit kader voor bos en veenweide, indien gewenst. 

Er wordt afgesproken met vervolgstappen om te wachten op de uitwerkingen van het klimaatakkoord in juni a.s.



De gederfde pachtinkomsten (€3 mln.)neemt Staatsbosbeheer zelf voor zijn rekening en gelden voor een periode van 4 jaar. Daarna moet het in de eigen bedrijfsvoering structureel zijn doorgevoerd. 



Osinga geeft aan dat hij Staatsbosbeheer liever niet invulling ziet geven aan zijn klimaatambities door middel van SDE+ subsidies, maar via de klimaattafel. 

Deltanatuur.

Beide partijen zijn akkoord met het voorstel. Wel moet er een toevoeging komen omtrent het nationaal en internationaal profileren van projecten die waterveiligheid en natuur verbinden. Hier is nog winst te behalente weinig aandacht voor, ondanks de unieke projecten. Dit kan gekoppeld worden aan de inzet op bekendheid van de Nationale Parken. 



Verder ligt het in de lijn der verwachtingen dat er vanafna 2021 een vervolg komt op de projecten die waterveiligheid en natuur combineren, zoals de NURG, RvR en PAGW. 



Evaluatie Staatsbosbeheer (Bijlage 4)

Voor de uitvoering van Vervolg op de aanbevelingen uit de evaluatie is een overzicht gemaakt dat wordt besproken.die bij het vorige overleg zijn behandeld. Vervolgacties door Staatsbosbeheer worden verwerkt in het nieuwe ondernemingsplan dat eind dit jaar aan de minister wordt voorgelegd. 

Osinga geeft aan dat hij sommige punten onduidelijk vindt:

· punt 4 natuurbeheer:

Thijsen: Het is niet zo dat we het oneens zijn met de evaluatie, maar soms is ligt de realiteit wat ingewikkelder. Voorbeeld van Beschermen natuur, hetgeen meer is dan alleen terreinbeheer en soms meer belang heeft bij grondruil of uitkoop van een storende factor. 

· Punt 13 personeelskosten: 

Thijsen: Personeelskosten lopen op door de nieuwe CAO (7% stijging lonen) lopen op, maar dit zien wij niet terug aan de inkomsten kant. Ook hebben we last van de hoogconjunctuur bij het inhuren van aannemers enerzijds en anderzijds een ongunstige markt door de Letterzetter in fijnsparren (plaag) in Centraal Europa. 

· Algemeen: 

Osinga geeft aan veel issues als hardnekkig te zien, zoals de discussie rondom houtkap. Thijsen stelt dat die issues lang zullen blijven terugkomen, maar dat men ze zoveel mogelijk probeert te mitigeren. Het omgevingsmanagement vraagt toenemende aandacht. Osinga deelt een compliment uit voor de omgang met de Oostvaardersplassen. 



Actualiteiten (Bijlage 5: gezamenlijk annotatie)

Houtkap wordt niet verder besproken.

Bossenstrategie is elders al een paar keer aan bod gekomen. 

Gescheperde kuddes:

Thijsen geeft aan dat in het verlicht aanbestedingsregime er specifieke situaties zijn waarbij men uitzonderingen kan maken. Daar maakt Staatsbosbeheer ook gebruik van., Mmaar men kan niet de wetgeving naast zich neerleggen. Staatsbosbeheer geeft aan dat de inhoudelijke criteria nog nadrukkelijker een rol te laten spelen bij gunning van opdrachten (minder zware weging prijs in EMVI). Afgesproaaken wordt om dit op papier te zetten en aan de minister mede te delen.

Duurzame energie:

Osinga geeft aan dat de minister niet welwillend staat tegenover energie op landbouwgrond staat. Thijsen geeft aan dat Staatsbosbeheer ook geen groot voorstander is van zonnepanelen of windmolens op haar natuurgronden, maar welwillend te staan tegenover energiedoeleinden voor snippers in onbruik geraakt land. 

Het voorstel is om een plan te maken waar wél en waar níét grond voor energiedoeleinden te gebruiken. Uitgangspunt is: Nee, tenzij.

Recreatie om de Stad.

Osinga geeft aan dat het voorstel praktisch is ingestoken, maar hem niet lekker ligt. Hij geeft aan op specifieke plekken wel mogelijkheden te zien. Thijsen geeft enkele voorbeelden waar Staatsbosbeheer denkt dat het een grote meerwaarde is (Diemen, Delft). Hij geeft aan dat gebrek aan onderhoud aan RodS onhoudbaar wordt. Lokale beheerders worden negatief bejegend door omwonenden. Staatsbosbeheer is in gesprek met de gemeenten Delft en Midden-Delfland om een fonds op te richten voor groen rond de stad. Koenders geeft aan dat het nadrukkelijk om twee sporen gaat: Geld komt uit verkoop van woningen dicht tegen het groen  en uit de verkoop van Staatsbosbeheergronden. Thijsen geeft aan dat de huidige woningbouwplannen onmogelijk in bestaande kernen kunnen plaatsvinden en men dus geen andere optie heeft om in het groen te gaan bouwen. Er moet in dat geval een nieuw stedelijk concept komen waarbij natuur een grote rol speelt. 

Osinga benadrukt dat Staatsbosbeheer en LNV gebiedsgericht moeten kijken, risico’s naaflopen en daarnaast genoeg lokale ruggensteun moeten hebben om onrust te voorkomen. 

Osinga geeft aan eerst de denkexercitie te willen doen alvorens tot uitvoering over te gaan.: principe uitdenken. 



Rondvraag.

Osinga meldt dat de minister naar het 120-jarig jubileum van Staatsbosbeheer komt op 11 september. 

Het gesprek met de Federatie Particulier Grondbezit is vastgelopen omdat men geen bemiddeling wil aanvaarden. 

Samenwerking tussen RWS en LNV: er wordt een overleg voorbereidt tussen Osinga en Michelle Blom (DG RWS). Er is een  Koenders meldt desgevraagd dat de samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en Staatsbosbeheer die steeds wordt ge-update. Deze klaar is en zal wordten opgestuurd naar LNV. Thijsen heeft voor nu nog geen toevoegingen voor Osinga., Zzodra er een datum voor het gesprek is, wordt er onderling afgestemd. 

Het zes-DG overleg over grondbeleid is wederom afgezegd. Osinga begreep dat Staatsbosbeheer ook graag aan zou willen schuiven. Hij geeft aan dat Staatsbosbeheer op moet passen dat zij zich niet gelijkschakelen aan RVB en RWS. Hier zitten verplichtingen aan vast. Afgesproken wordt om goed aangesloten te blijven bij wat daar gebeurt, maar het via LNV te laten lopen. Mocht daar ontevredenheid over ontstaan, dan bezien kijken we of het anders moet. 

De Natuurinclusieve landbouw Ttour- de-boer van de minister gaat niet door op 31 mei 2019. Onderdeel zou zijn de ondertekening van natuurinclusieve overeenkomsten tussen agrariers en Staatsbosbeheer. van der heiden gaat na of Donné Slangen , directeur Natuur, kijkt of hij aanwezig kan zijn. De uitvoering van de Visie LNV is zou hieraan gekoppeld. Daarvoor komt een nieuw persmoment. zijn, maar die is opgeschoven. Van der Heiden gaat na of snel moet wordne afgezegd of niet. 



Sluiting

Osinga bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 







Actiepuntenlijst na Voorjaarsoverleg 27 mei 2019

		Nr

		Beschrijving

		Actie door:



		1

		Nagaan hoe SBB betrokken is bij GLB/landschapselementen en deze betrokkenheid hen beter te stroomlijnen bij GLB/landschapselementen

		LNV



		2

		Formeel door minister Hhet nieuwe jaarverslag controleprotocol laten aanbieden aan Staatsbosbeheer. 

		LNV



		3

		Toevoegen aan bijlage Deltanatuur: passage over profilering waterprojecten natuur en waterveiligheid. 

		LNV/SBB 



		4

		Plan opstellen voor zonne-energie op SBB-gronden (waar liggen de kansen).

		SBB



		5 

		Nogmaals naar de bewoording van de tekst naar de minister over schapen kijkenDe rol van inhoudelijke criteria bij het verlichte regime aanbesteding schapenbegrazing nader duiden.

		SBB/LNV



		6

		Principes opstellen wanneer RodS gronden kunnen worden ingezet voor bouw woningen, daarbij gebiedsgericht kijken hoe dit vormgegeven kan worden

		SBB 



		7

		Terugkoppelen gesprek LNV-Flevoland over Oostvaardersplassen

		LNV



		8

		Afstemmen overleg tussen RWS en LNV met Staatsbosbeheer zodra datum gesprek duidelijk is.

		LNV
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2. Notulen vorige vergadering d.d. 29 november 2018 (bijlage 1) 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag: 

• Over punt 4, blz. 2 (Oostvaardersplassen, Flevoland):  
meldt dat er contact is geweest met de provincie Flevoland over 
de rijksbijdrage. De provincie gaat uit van een bedrag van 
€5.7mln.; het ministerie van de eerder besproken €2 mln. In de 
week van 3 juni 2019 wordt verder gesproken met Flevoland. 

•  
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7 Terugkoppelen gesprek 
LNV-Flevoland over 
Oostvaardersplassen 
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Van:
Aan:

@gmail.com"; 
@freenature.nl"; 

Onderwerp: Update konikpaarden OVP naar Wit-Rusland
Datum: donderdag 6 juni 2019 15:12:41
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg

Goedemiddag allen,
De afgelopen periode is door onze kuddebeheerder  en   hard gewerkt
om alle voorbereidingen te treffen voor het testen, chippen en uiteindelijk transporteren van de konikpaarden
naar Wit-Rusland. Inmiddels staan de juiste groepen geselecteerd in de vangweide. Er staan in totaal 158 dieren
(verdeeld in groepen van 3-13 dieren) die geschikt zijn voor transport. Dat wil zeggen, rustige, stabiele groepen
met één volwassen hengst en geen risico op hoogdrachtige merries. Alle merries van die 158 dieren hebben
namelijk een veulentje aan de voet. We zetten wel een aantal extra groepen klaar, zodat we bij een eventuele
positieve test een groep kunnen omruilen.
Komende dinsdag 11 juni starten we dan met het door de NVWA laten keuren van het pre-export isolatiegebied
en wordt gestart met het testen en chippen. Daar is  bij
aanwezig.  zal van 11 t/m 14 juni in Nederland verblijven om bij het testen en chippen te zijn.
De pre-export isolatieperiode duurt 30 dagen. Dat houdt in dat we vanaf 11 juli kunnen transporteren. De
transporteur rijdt met 3 chauffeurs per vrachtwagen zodat er niet lang gestopt hoeft te worden, anders dan
gewone pauzes en voeden en drenken van de paarden. Dit betekent dat het transport in 22 uur zou moeten
kunnen. De planning is om iedere week een transport van 50 paarden naar Wit-Rusland te laten rijden, zodat in
een periode van circa 2,5 week alle paarden op de plaats van bestemming zijn.
Ik ben erg blij dat we met elkaar zo ver zijn gekomen! We hebben nog een hele weg te gaan en in die zin
worden het nog spannende weken. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we dit met elkaar tot een goed einde
kunnen brengen!
Voor vragen weten jullie me te vinden!
Groet,

Met vriendelijke groet,

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: RE: Vragen nav overleg 6-6-19
Datum: vrijdag 7 juni 2019 17:17:49

Dank voor de info, 

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 12:11
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Vragen nav overleg 6-6-19
Dag ,
Gisteren kwamen een paar vragen op tafel, waar ik intussen antwoord op heb:

· PAS: In het bestuursoverleg van woensdag is besloten alle PAS-maatregelen gewoon door te blijven voeren.
Daarin verandert dus niets.

· Jaarverslag in tweede kamer: het Jaarverslag is tijdens de procedurevergadering geagendeerd voor het volgende
AO. Juridisch gezien betekent dit niet veel, aangezien de minister het verslag al heeft goedgekeurd. Wellicht
dus nog wel wat vragen tzt, maar grote kans dat er nauwelijks over gepraat wordt.

· Droogte: Contactpersoon daarvoor is nu 
@minlnv.nl), zij doet ook klimaatadaptatie. Normaalgesproken zou  gaan,

maar zij stelt het volgende:” We wisten dat  niet zou komen, maar zijn plaatsvervanger wilde komen.
Toch ging er iets mis met de locatie, die was niet goed doorgekomen. PAV ( ) heeft daarover
contact gehad met  en de afstemming is rond.” @ @staatsbosbeheer.nl, is dit nu rond (lijkt mij
niet dat jullie tussen gisteren en nu contact hebben gehad)?

· Oostvaardersplassen: Afspraak van deze week kon niet doorgaan tussen LNV en Flevoland,  geeft aan dat er
een paar opties zijn in de komende weken, maar nog niets concreet.

· Accountantsprotocolbrief is verstuurd, komt volgende week binnen per post.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………………………
Directie Natuur en Biodiversiteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-Noord 4]
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
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.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Disclaimer Nederlands English

https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: voorwoord SBB
Datum: dinsdag 2 juli 2019 15:55:46
Bijlagen: Document2.docx

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 15:22
Aan: ' @minlnv.nl' < @minlnv.nl>
CC: ' @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: voorwoord SBB

Dag ,

Bijgevoegd tref je een documentje met de inhoud van het boek met synopsis. Een leuk idee zou zijn als de
minister zich niet direct tot lezer richt, maar ook Staatsbosbeheer feliciteert. Haar brief bij de wettelijke
evaluatie Staatsbosbeheer kan prachtig in het voorwoord worden verwerkt. Niet meer dan 700 woorden (echt
niet meer dan 750 woorden). Er komen 12 paginagrote foto’s van boswachters in, met elk ook een pagina tekst
waarin ze praten over hun werk.  krijgt spread volgens zelfde format. Een mooie foto van de minister erbij
zou ook prachtig zijn. Die willen wij ook nog wel maken in het Haagsche bos, als ze daar tijd voor heeft.

Mail me ook even jouw telefoonnummer. Dan kunnen we nog bellen.

Alvast heel veel dank.

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minlnv.nl]
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 09:33
Aan: @minlnv.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Re: voorwoord SBB

Dag ,
Alvast veel dank!
Ik stuur je mail hierbij vast door naar  van Staatsbosbeheer. Hij kan je meer vertellen over de
vorm en de inhoud van de uitgave.
Ik kom er zelf morgen even op terug, ok?

Hartelijke groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 2 jul. 2019 om 07:58 heeft @minlnv.nl> het volgende geschreven:
>
> Beste , mij kwam ter ore dat er hoogstwaarschijnlijk snel een
> voorwoord van de minister moet worden geproduceerd voor een uitgave
> van Staatsbosbeheer. Ik zal later de speech maken, dus neem dit erbij.
> Kun je vast aangeven hoe die uitgave er inhoudelijk uit ziet? Tekst
> moet iig ingaan op de ecologische/landschappelijke/maatschappelijke
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INHOUD van boek  120 JAAR STAATSBOSBEHEER



Voorwoord
door staatssecretaris

Inleiding
door auteur, Marcel van Ool.

1 Een korte geschiedenis van Staatsbosbeheer
Oprichting in 1899, met economisch doel: niet rendabele ‘woeste gronden’ ontginnen en renderend maken. Verder het beheer van Staatsbossen. Dan heel kort wat verder in hoofdstukken wordt uitgewerkt. Eindigend bij: veranderende rol van de vrouw, decentralisatie, macht van social media, Oostvaardersplassen, natuurinclusieve landbouw… 

2 Boompje groot…
De geschiedenis van de bosbouw, vastleggen duinen (Schoorl, Texel in eerste instantie), en stuifzanden bij Kootwijk. 1908: eerste natuur gespaard, alhoewel dat geen wettelijke taak was, werkverschaffing jaren ’20 en ’30, roof en kaalslag in WOII, wederopbouw: productieverhoging (aanleg klassieke dennenakkers), jaren 70: ecologie maakt opgang, ook door stormen van ’72, ’73.
Eind 20ste, begin deze eeuw: multifunctionele bosbouw. 

3 Natuur voor Iedereen
Sinds 1958 recreatie als taak. Het was heel veel ‘boterham met tevredenheid’ toen: de spartelvijver (bekendste: Nunspeet, is er nog) wal al heel wat. Bermtoerisme (tot ’65). Kampeerplaatsen. Zonering: scheidt de rustzoeker van de gezelligheidszoeker of sportende recreant. Al uit begintijd, nog steeds actueel. Nu: recreatie gebeurt in groepen, hang naar primitief wild of juist luxe. De kunst is: haal niet om zeep waar het om begon: de natuur

4 Het ontworpen Land
Belangrijk: 1954 wordt bij wet verplicht om landschapsplan op te stellen bij ruilverkaveling. Staatsbosbeheer verzorgde die en is zo voor groot deel verantwoordelijk voor hoe Nederland vorm kreeg. De beroemdste ontwerpers waren Nico de Jonge en Harry de Vroome. Staatsbosbeheerders ontwierpen ook aan de reconstructie Walcheren(na inundatie) en aan inrichting IJsselmeerpolders.

5 Bomen voor een heel land
Verlengde van vorig hoofdstuk + Staatsbosbeheer werkte vanaf 1916 officieel samen met Rijkswaterstaat voor de inpassing/aankleding van kanalen en wegen. Zie als hét voorbeeld A28 

6 Gebouwd in het Groen
Staatsbosbeheer heeft meer dan 800 rijkmonumenten: van hunebedden tot forten in verschillende linies, Kasteel Groeneveld tot boerderij op het Groninger Hogeland en van alles daartussenin. Behoud door ontwikkeling en herbestemming.

7 De Samenhang der Dingen
De nationale parken, maar vooral het gedachtegoed van de nationale parken nieuwe stijl. Denk over eigendoms- en andere grenzen heen, en kijk wat het natuurlijk systeem aangeeft.

8 Werken met Waarden
(Plek van dit hoofdstuk mogelijk ruilen met ander hoofdstuk). Wat zijn de waarden van natuur? Waarom beschermen we haar? Kort ook ecosysteemdiensten, verandering in politieke landschap sinds Pim Fortuyn.

9 Natuur begint thuis
Steden meer verweven met groen, in verlengde van ‘natuur voor iedereen’: ook écht iedereen dus programma’s voor kinderen die niet snel buiten komen, mensen met afstand tot arbeidsmarkt die bij ons met plezier en succes leren en werken. Eindigt met ‘natuur in het hart van de mensen’.






> resultaten en het ‘waartoe’. In hoeverre zijn die uniek? Groet, 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Disclaimer Nederlands<https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428>
English<https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838>

10.2.e

https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


INHOUD van boek  120 JAAR STAATSBOSBEHEER 

 

Voorwoord 
door staatssecretaris 

Inleiding 
door auteur, . 

1 Een korte geschiedenis van Staatsbosbeheer 
Oprichting in 1899, met economisch doel: niet rendabele ‘woeste gronden’ ontginnen en renderend 
maken. Verder het beheer van Staatsbossen. Dan heel kort wat verder in hoofdstukken wordt 
uitgewerkt. Eindigend bij: veranderende rol van de vrouw, decentralisatie, macht van social media, 
Oostvaardersplassen, natuurinclusieve landbouw…  

2 Boompje groot… 
De geschiedenis van de bosbouw, vastleggen duinen (Schoorl, Texel in eerste instantie), en 
stuifzanden bij Kootwijk. 1908: eerste natuur gespaard, alhoewel dat geen wettelijke taak was, 
werkverschaffing jaren ’20 en ’30, roof en kaalslag in WOII, wederopbouw: productieverhoging 
(aanleg klassieke dennenakkers), jaren 70: ecologie maakt opgang, ook door stormen van ’72, ’73. 
Eind 20ste, begin deze eeuw: multifunctionele bosbouw.  

3 Natuur voor Iedereen 
Sinds 1958 recreatie als taak. Het was heel veel ‘boterham met tevredenheid’ toen: de spartelvijver 
(bekendste: Nunspeet, is er nog) wal al heel wat. Bermtoerisme (tot ’65). Kampeerplaatsen. 
Zonering: scheidt de rustzoeker van de gezelligheidszoeker of sportende recreant. Al uit begintijd, 
nog steeds actueel. Nu: recreatie gebeurt in groepen, hang naar primitief wild of juist luxe. De kunst 
is: haal niet om zeep waar het om begon: de natuur 

4 Het ontworpen Land 
Belangrijk: 1954 wordt bij wet verplicht om landschapsplan op te stellen bij ruilverkaveling. 
Staatsbosbeheer verzorgde die en is zo voor groot deel verantwoordelijk voor hoe Nederland vorm 
kreeg. De beroemdste ontwerpers waren  en . Staatsbosbeheerders 
ontwierpen ook aan de reconstructie Walcheren(na inundatie) en aan inrichting IJsselmeerpolders. 

5 Bomen voor een heel land 
Verlengde van vorig hoofdstuk + Staatsbosbeheer werkte vanaf 1916 officieel samen met 
Rijkswaterstaat voor de inpassing/aankleding van kanalen en wegen. Zie als hét voorbeeld A28  

6 Gebouwd in het Groen 
Staatsbosbeheer heeft meer dan 800 rijkmonumenten: van hunebedden tot forten in verschillende 
linies, Kasteel Groeneveld tot boerderij op het Groninger Hogeland en van alles daartussenin. 
Behoud door ontwikkeling en herbestemming. 

7 De Samenhang der Dingen 
De nationale parken, maar vooral het gedachtegoed van de nationale parken nieuwe stijl. Denk over 
eigendoms- en andere grenzen heen, en kijk wat het natuurlijk systeem aangeeft. 

8 Werken met Waarden 
(Plek van dit hoofdstuk mogelijk ruilen met ander hoofdstuk). Wat zijn de waarden van natuur? 
Waarom beschermen we haar? Kort ook ecosysteemdiensten, verandering in politieke landschap 
sinds Pim Fortuyn. 
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9 Natuur begint thuis 
Steden meer verweven met groen, in verlengde van ‘natuur voor iedereen’: ook écht iedereen dus 
programma’s voor kinderen die niet snel buiten komen, mensen met afstand tot arbeidsmarkt die bij 
ons met plezier en succes leren en werken. Eindigt met ‘natuur in het hart van de mensen’. 

 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Hitteprotocol transport
Datum: maandag 8 juli 2019 10:05:34
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg

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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 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

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Nieuwste maandupdate Oostvaardersplassen, juli 2019
Datum: maandag 15 juli 2019 13:56:22
Bijlagen: 14676-SBB BEC-589 Maandupdate Oostvaardersplassengebied juli_14362_V3.pdf

Van:  
Verzonden: maandag 15 juli 2019 13:36
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 
@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>;

@staatsbosbeheer.nl>; 
@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: Nieuwste maandupdate Oostvaardersplassen, juli 2019
Beste mensen,
Hierbij de laatste maandupdate Oostvaardersplassen.
@ : kan jij hem in het dossier zetten?
Groeten,

Disclaimer Nederlands English
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Oostvaardersoevers: de slimme verbinding 


Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de 


Lepelaarplassen zijn drie bijzondere natuurgebieden 


in het hart van Nederland en maken deel uit van 


Nationaal Park Nieuw Land. Het gebied is de kraamka-


mer en de voedselschuur voor snoeken en spierinkjes. 


Op en boven het water is het rust- en foerageergebied 


voor vele vogels zoals de zwarte stern en de zeearend. 


Mooie maar kwetsbare natuurgebieden. Ze liggen 


gescheiden en geïsoleerd van elkaar, waardoor de eco-


systemen van deze gebieden een natuurlijke dynamiek 


missen.


Door de slappe sliblaag op de bodem van het 


Markermeer is het water in het Markermeer troebel. 


Daarnaast is het water voedselarm. Het water in de 


Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is juist voed-


selrijk. Op dit moment profiteren de gebieden niet van 


elkaar. Waterdieren zoals vissen komen niet of moeilijk 


van het ene naar het andere gebied. Ook ontbreekt een 


geleidelijke overgang tussen de gebieden van diep naar 


ondiep water (plas-dras oeverland). Hierdoor komen 


Voor de Oostvaardersplassen is in 2018 een nieuwe koers ingeslagen. De provincie


Flevoland is verantwoordelijk voor de beleidskaders, Staatsbosbeheer voert het beheer 


uit. Deze koers, gebaseerd op de adviezen van de commissie Van Geel, vormt de basis 


voor een groot aantal ingrepen in het gebied. Ook is Nationaal Park Nieuw Land inge-


steld waar de Oostvaardersplassen een belangrijk onderdeel van zijn. Het totaal van 


deze opgaven voor het gebied is vertaald in een aantal projecten en activiteiten die de 


natuurwaarden en de belevingsmogelijkheden verbeteren en de communicatie hier-


over versterkt. De veranderingen in het gebied beginnen al zichtbaar te worden. In een 


maandelijkse update delen we de voortgang van de projecten en ander nieuws.


Maandupdate juli 2019
Oostvaardersplassengebied







veel voedingsstoffen niet beschikbaar voor organismen 


in het zoetwater en het moeras. De verschillende partij-


en die in het project Oostvaardersoevers samenwerken 


willen daar verandering in aanbrengen.


Versterken en verbinden


Samen met andere betrokken partijen zijn we gestart 


met een onderzoek dat zich richt op een verbinding 


tussen de drie gebieden. Op dit moment bevindt 


dit project zich in een onderzoekstadium, waarbij 


de uitvoering nog wordt uitgedacht. Het doel van 


het project Oostvaardersoevers is het verbinden 


van het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de 


Lepelaarplassen tot een toekomstbestendig zoetwater 


ecosysteem. Deze nieuwe verbinding moet bijdragen aan 


het klimaatbestendiger en veerkrachtiger maken van het 


hele gebied. Zo ontstaat er een gevarieerd landschap 


met robuuste beleefbare natuur zoals Nationaal Park 


Nieuw Land dat voor ogen heeft. Een plek waar je graag 


wilt zijn om van het landschap en de natuur te genieten. 


Bekijk voor meer informatie het filmpje. 


Grote grazers
Op 3 juli is de Body Condition Score weer vastgesteld bij 


de heckrunderen. Sinds de vorige monitoringsronde, die 


op 13 mei plaats vond, is er sprake van een forse stijging 


van de Body Condition Score (van 2,5 toen naar 3,5 nu). 


“De Oostvaardersplassen zagen er groen en zonovergo-


ten uit. Helaas viel de hoeveelheid neerslag in de dagen 


voorafgaand aan de monitoringsronde wat tegen zodat 


het maximale groeipotentieel van het gras en de kruiden 


nog niet ten volle was benut. Desalniettemin was overal 


veel gras aanwezig (het minste op de zanderige gedeel-


tes van de ‘Oostvaardersplassen en in de vangweide)”.


“De heckrunderen zijn allemaal goed in conditie. Zelfs de 


zogende koeien zijn flink in gewicht toegenomen. 


Vele runderen liggen rustig te herkauwen en de kalveren 


liggen en/of slapen in groepjes bij elkaar. Ieder rund 


is fit en monter. Behalve kudde 1 die als geheel nog te 


onderscheiden is, zijn de andere kuddes heckrunderen 


verdeeld in kleinere groepjes dieren met 1 grote kudde 


over een groot oppervlak. Enkele dieren zijn niet gezien, 


doordat ze zich in het hoge riet hebben verscholen. Toch 


is er een goed beeld gevormd van de conditie en de 


gezondheidstoestand van de runderen”.


“Alle paarden waren in opperbeste conditie. De mer-


ries stonden rustig bij elkaar terwijl de hengsten veelal 


met elkaar in de weer waren. De hengsten hebben zich 


daardoor ook oppervlakkig verwond. Dit is te zien aan 


menige schram over het lijf. Vele veulens waren in diepe 


slaap nadat ze gezoogd hadden. Kortom, een volledig 


normaal beeld van een kudde paarden. De edelherten 


waren op grote afstand zichtbaar. Voor zover te zien 


waren ze allemaal fit en hadden meer dan voldoende 


vet bij zich. De mannelijke herten hadden nog steeds 


allemaal een bastgewei”. 


Lees meer in de verslagen van de dierenartsen op 


staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/


oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads.


Verhuizing konikpaarden


Op korte termijn zullen ongeveer 150 konikpaarden 


naar hun nieuwe leefgebied in Wit-Rusland verhuizen. 


De paarden gaan via de weg naar Republican Landscape 


Reserve Naliboksky. Op dit moment is nog niet exact te 


zeggen wanneer de paarden vertrekken.


Het moeras vanuit de lucht
Midden juni zijn er luchtfoto’s gemaakt van het moe-


rasgebied in de Oostvaardersplassen. We waren onder 


de indruk van de enorme velden met moerasandijvie, 


die nu in een bijna artistiek beeld een gele dooradering 


van het moeras laten zien. Deze vrij zeldzame plant, die 


overigens op de rode lijst van bedreigde soorten staat, 


is een echte polderpionier. De plant wordt vanwege zijn 


nectar veelvuldig bezocht door insecten.



https://www.youtube.com/watch?v=ny968K3hJh0

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads”
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De eerste effecten van de moerasreset zijn nu zichtbaar. 


Door de droge zomer van 2018 zakte het waterpeil in 


de moerasgebied met enkele tientallen centimeters en 


kwamen slikkige oevers vrij. De ideale kiemomstandig-


heden voor deze plant. Dit voorjaar kwam de moeras-


andijvie tot bloei en geven ze een prachtige gele kleur 


aan de overgangen tussen het riet en water. Tussen de 


moerasandijvie, die overigens al sinds de inpoldering 


in 1968 in het gebied voorkomt, zien we ook de eerste 


spruiten van nieuw riet boven het slik uitkomen. Ook 


deze plant breidt zich volgens verwachting uit.


Vogel- en vlindernieuws
Regelmatig kan de lijst met waargenomen vogels in 


het Oostvaardersplassengebied worden aangevuld met 


nieuwe soorten. Ook afgelopen maand was het weer 


zover. In het Oostvaardersveld werd midden juni een 


roodkopklauwier waargenomen. Deze soort is sinds 1956 


als broedvogel verdwenen uit Nederland. De roodkop-


klauwier staat daarom op de Rode Lijst van Nederlandse 


broedvogels. Het huidige broedgebied in Europa ligt 


vooral rond de Middellandse Zee en de kans op een 


waarneming in Nederland is het grootst in mei en juni. 


In het kerngebied van de Oostvaardersplassen zijn tij-


dens de afgelopen monitoringsronde van het grazige 


deel maar liefst zes jonge zeearenden waargenomen. 


Ook was te zien dat 2019 een topjaar voor de distelvlin-


der gaat worden. De distels in de ruigere delen van de 


vegetatie vormen een eldorado voor deze trekvlinder. 


Vanuit Noord-Afrika trekken de distelvlinders in ver-


schillende generaties richting het noorden. Ze worden 


op trek op grote hoogte gezien, meegevoerd op de 


luchtstromen. Die moeten dan op het goede moment 


wel uit de goede richting komen. Dat verklaart dat som-


mige jaren sprake is van een ‘invasiejaar’. Duizenden 


vlinders zaten veelal op de grond, wegschietend bij 


benadering. Deze onstuimige vlinder valt minder op 


dan de soms massaal hier voorkomende, meer flad-


derende witjes. Lees hier meer over het bijzondere jaar 


voor de distelvlinder.


Warm weer 


Met temperaturen boven de 30 graden kwamen er vra-


gen over de konikpaarden die nu in quarantaine staan 


in de vangweide voor de verhuizing naar Wit-Rusland. 


Hebben ze genoeg te drinken en is er beschutting?


Extra drinkbakken


De paarden hebben voldoende te eten en te drinken in 


de vangweide. Naast de gegraven drinkplaatsen zijn er 


nog extra drinkbakken geplaatst, waar per bak duizend 


liter water in kan. Deze drinkbakken zijn in de compar-


timenten van de vangweide neergezet en worden regel-


matig voorzien van vers drinkwater.


Verkoeling door wind


Uiteraard zijn er permanent mensen in het gebied aan-


wezig zodat goed in de gaten wordt gehouden hoe het 


met de paarden gaat. De ervaring met de paarden in


Oostvaardersplassen is dat ze tijdens hitte, net als vori-


ge zomer, op de open vlakte blijven en niet de beschut-


ting van bijvoorbeeld het Kotterbos opzoeken. De ver-


koeling door wind in het open gebied wordt bij warmte 


verkozen boven de schaduw van bomen. Konikpaarden 


kunnen prima tegen de warmte. Ook in de natuurge-


bieden in de uiterwaarden staan koniks vaak bij warm 


weer gewoon op de zandplaten. Deze ervaring leert ons 


dat het niet zinvol is om dit jaar beschutting aan te leg-


gen in de vangweide.



http://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/wordt-2019-een-topjaar-voor-de-distelvlinder





Opening kantoor en veldstation 
Oostvaardersplassen Nieuw Land
Vrijdag 21 juni was het zover. Gedeputeerde Michiel 


Rijsberman en divisiedirecteur Grond en Gebouwen 


van Staatsbosbeheer Kees Lever openden officieel 


het nieuwe beheerkantoor en het veldstation van de 


Oostvaardersplassen. In aanwezigheid van de Provincie 


Flevoland, gemeente Lelystad, medewerkers van 


Staatsbosbeheer, en andere betrokkenen werd de vlag 


van Nationaal Park Nieuw Land gehesen en de deur 


van het gebouw geopend.


Dit gebouw is ontworpen door Van Veen Architecten 


uit Rotterdam en biedt kantoorruimte voor het team 


Oostvaardersplassen en er is een veldstation voor 


onderzoek en educatie gerealiseerd (met dank aan een 


bijdrage van de Provincie Flevoland). De werkschuur, 


voor de machines en trekkers, is ook geïntegreerd in de 


nieuwbouw.


Duurzaamheid 


Het gebouw voldoet aan de hoogste duurzaamheidsei-


sen en de buitenruimte is door middel van grote ramen 


met de binnenruimte verbonden. Ook aan het vogelle-


ven is gedacht. In de kopse gevel zijn nestkasten opge-


hangen, waarvan een aantal al bewoond wordt door 


kerkuilen, mezen en mussen. Het team werkt al enkele 


weken in de nieuwe kantoorruimte. De portable cabins 


waar we het afgelopen jaar doorbrachten zijn inmiddels 


weer van het erf weggehaald. 


Veldstation


De eerste studenten van Aeres MBO maken al dankbaar 


gebruik van het laboratorium van het nieuwe veldstati-


on. De samenwerking met Aeres Hogeschool is mogelijk 


gemaakt door een samenwerkingsovereenkomst die 2 


juli is ondertekend werd door Wil Bekkering, Directeur 


Aeres Hogeschool en Wout Neutel, Provinciehoofd 


Flevoland Staatsbosbeheer.


Een samenwerking tussen een hogeschool en een natuur 


beherende organisatie is op zich niet uniek, maar de 


vorm en de wijze waarop samengewerkt wordt is zeker 


vernieuwend. Met de samenwerking wordt invulling 


gegeven aan gastlessen van boswachters en ecologen op 


de school. Gastlessen die volledig zijn ingebed in het cur-


riculum van de studie Toegepaste Biologie.


Daarnaast bieden we de gelegenheid aan de studenten 


om individueel en groepsgewijs opdrachten en sta-


ges uit te voeren bij Staatsbosbeheer in Almere en de 


Oostvaardersplassen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken 


van het nieuwe veldstation.


Studiepunten


Een mooie ontwikkeling in de samenwerking is ook 


dat studenten als vrijwilliger actief kunnen zijn in de 


verschillende gebieden en in ruil daarvoor studiepunten 


kunnen verdienen. Voor zowel ons als Staatsbosbeheer 


als Aeres Hogeschool zit hierin een duidelijke meer-


waarde. De student doet praktijk ervaring op als excur-


siebegeleider, met alles wat daar bij komt. Door hier-


aan deel te nemen wordt de student ondergedompeld 


in de natuur en leert daarvan alle aspecten kennen. 


We zijn ontzettend blij met deze jonge vrijwilligers die 


bezoekers mee op pad nemen door de natuur.


Staatsbosbeheer


staatsbosbeheer.nl


Voor actuele updates, zie:


- https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oost-


vaardersplassen/werk-in-uitvoering


- https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/







Van:
Aan: " "

@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. 

 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

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


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Door te sturen Wobverzoek
Datum: vrijdag 2 augustus 2019 17:50:37
Bijlagen: FW wob-verzoek 3.msg

Beste 

We hebben een Wob-verzoek gehad van mevrouw  (zie bijlage). Zij vraagt onder punt F naar “Alle
facturen, (vergader)kosten, onkostenvergoedingen van álle deelnemers/adviseurs/vrijwilligers/experts etc. t.b.v.
de ICMO1 en ICMO2 commissie”. ICMO 1 en 2 zijn destijds door het ministerie ingesteld en begeleid. Dus
gemaakte kosten en mogelijke vergoedingen zijn destijds ook door het ministerie betaald. Bij Staatsbosbeheer is
hier geen informatie van beschikbaar. Als die er nog is, de commissies hebben in 2005 en 2010 gerapporteerd,
dan is het bij jullie Vandaar dat ik van plan ben dit verzoek voor wat betreft punt F aan jullie door te sturen ter
verdere behandeling. Uiteraard komt er een nette brief jullie kant op maar hierbij vast de vooraankondiging. Als
je nog vragen hebt, stel ze gerust,

Met vriendelijke groet

Staatsbosbeheer
Divisie Grond en Gebouwen | Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 | 3800 AA Amersfoort
M 06-
Disclaimer Nederlands English

240

10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838

FW: wob-verzoek 3

		From

		Egmond, Marjolijn van

		To

		Egmond, Marjolijn van

		Recipients

		M.Egmond@staatsbosbeheer.nl









Hartelijke groet


Marjolijn

















 		Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
postbus 2 | 3800 AA | Amersfoort


 	 	 		 	


	














Van: M Merlijn [mailto:poppyhills69@gmail.com] 
Verzonden: donderdag 2 mei 2019 11:58
Aan: SBB Info staatsbosbeheer.nl &lt;Info@staatsbosbeheer.nl&gt;
Onderwerp: wob-verzoek 3





Goedenmorgen Staatsbosbeheer,


Onderwerp Wob-verzoek 3: 


Ik ontvang graag een kopie van alle documenten bij of onder u aanwezig waaronder alle documenten die betrekking hebben op het grondgebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.


Met grote grazers (gg's) bedoel ik zowel Edelherten, Heckrunderen als Konik-paarden. 


Met alle vragen wordt bedoeld: betreffende het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.


Ik ontvang deze kopieën graag per post.





A. Over periode 2018 tot heden:


1 Welke soorten bomen zijn er gekapt.


2 Welke soorten bomen zijn er geplant.


B. 


1 Alle interne én externe correspondentie mbt het afgeschoten/geuthanaseerde rund in januari 2019


2 Sectie rapport van runderen januari 2019 tot heden.


3 facturen dierenartsen Steltenpol en Luten, januari tot heden.


C. 2017 tot heden;


Alle documentatie; facturen, communicatie, subsidie etc. omtrent de opnames, promotie, van het televisieprogramma Klokhuis-Nationale Parken.


D. Over de periode januari 2018 tot heden;


1. Álle communicatie verkeer, dwz telefoon, Whatsapp, sms, email van en naar Staatsbosbeheer met;


a. Gedeputeerde Harold Hofstra.


b. Ministerie van Economische Zaken.


c. Minister Carola Schouten LNV.


d. Gebieds manager Susan Bonekamp.


e. Frans Vera en Sylvo Thijsen.


f. Sylvo Thijsen en ministers van LNV. Schouten.


g. Sylvo Thijsen en ministers van Economische Zaken.


E. Facturen Rendac periode oktober 2018 tot heden.


F. Alle facturen, (vergader)kosten, onkostenvergoedingen van álle deelnemers/adviseurs/vrijwilligers/experts etc. tbv de ICMO1 en ICMO2 commissie.


G. Over de periode oktober 2018 tot heden:


a. Facturen; werkzaamheden derden in OVP gebied.


b. Facturen; Hekken &#43; afscheiding voor dieren &#43; plaatskosten hiervan


H. Periode januari 2019 tot heden; 


Alle sectie rapporten &#43; uitslagen bloedmonsters, mestonderzoek Heckrunderen en Konik paarden 





Met vriendelijke groet 


Marieke Merlijn 


Spinnersdonk 801


7326 HK Apeldoorn 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: wob-verzoek 3
Datum: woensdag 5 juni 2019 17:57:55
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png

Hartelijke groet

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
postbus 2 | 3800 AA | Amersfoort

Van: @gmail.com] 
Verzonden: donderdag 2 mei 2019 11:58
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: wob-verzoek 3

Goedenmorgen Staatsbosbeheer,

Onderwerp Wob-verzoek 3:

Ik ontvang graag een kopie van alle documenten bij of onder u aanwezig waaronder alle documenten die
betrekking hebben op het grondgebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.

Met grote grazers (gg's) bedoel ik zowel Edelherten, Heckrunderen als Konik-paarden.

Met alle vragen wordt bedoeld: betreffende het gebied Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.

Ik ontvang deze kopieën graag per post.

A. Over periode 2018 tot heden:

1 Welke soorten bomen zijn er gekapt.

2 Welke soorten bomen zijn er geplant.

B.

1 Alle interne én externe correspondentie mbt het afgeschoten/geuthanaseerde rund in januari 2019

2 Sectie rapport van runderen januari 2019 tot heden.

3 facturen  en , januari tot heden.

C. 2017 tot heden;

Alle documentatie; facturen, communicatie, subsidie etc. omtrent de opnames, promotie, van het
televisieprogramma Klokhuis-Nationale Parken.

D. Over de periode januari 2018 tot heden;

1. Álle communicatie verkeer, dwz telefoon, Whatsapp, sms, email van en naar Staatsbosbeheer met;

a. Gedeputeerde Harold Hofstra.

b. Ministerie van Economische Zaken.

241
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

https://www.staatsbosbeheer.nl/
https://www.facebook.com/staatsbosbeheerhollandsduin
https://twitter.com/boswachtermark
https://www.instagram.com/boswachtermark/







c. Minister Carola Schouten LNV.

d. Gebieds manager .

e.  en .

f.  en ministers van LNV. Schouten.

g.  en ministers van Economische Zaken.

E. Facturen Rendac periode oktober 2018 tot heden.

F. Alle facturen, (vergader)kosten, onkostenvergoedingen van álle deelnemers/adviseurs/vrijwilligers/experts
etc. tbv de ICMO1 en ICMO2 commissie.

G. Over de periode oktober 2018 tot heden:

a. Facturen; werkzaamheden derden in OVP gebied.

b. Facturen; Hekken + afscheiding voor dieren + plaatskosten hiervan

H. Periode januari 2019 tot heden;

Alle sectie rapporten + uitslagen bloedmonsters, mestonderzoek Heckrunderen en Konik paarden

Met vriendelijke groet
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Van:
Aan:
Onderwerp: Staatsbosbeheer in de media
Datum: vrijdag 16 augustus 2019 16:49:31
Bijlagen: image001.png

image002.png
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image004.jpg

· Vandaag publiceert Omroep Zeeland de berichtgeving over de damherten op de Haringvreter. In het NOS
Journaal van 12 uur zat het item ook, de redacteur belt van te voren even om wat zaken te verifiëren
want ze hadden de indruk dat wij de boel hebben laten versloffen.

· De konikpaarden in Spanje kregen gisteravond ineens veel media-aandacht. Na bericht in de Stentor belt
ANP (zie hieronder), daarna NOS, RTL Nieuws en Omroep Flevoland. Vandaag belde alleen nog
Nederlands Dagblad. Omroep Flevoland plaatst nog een nabrander.

· Nu.nl belt over paalkampeerterreinen die gaan sluiten met  (over Austerlitz).
· AD/Groene Hart belt over wildplukken. Wat mag er nu eigenlijk? We hebben een

overzichtelijk stuk op onze site.
· AD/Amersfoortse Courant belt met  over Polder Arkemheen voor een serie

over de natuur in Eemland.
· Eergisteren leuk zeearendnieuws uit Flevoland op Omroep Flevoland, ook opgepakt door het AD.
·  heeft De Telegraaf te woord gestaan over valwild op de Veluwe.
· Het artikel in NRC over de zonnebaars is hier terug te lezen.
·  bij BNR over de wolf is hier terug te luisteren.
· In NRC een artikel over de Grevelingen en de kwaliteit van water.

'Overgeplaatste konikpaarden ziek in Spanje' (2)

15-08-2019 | 21:58 | Woorden: 287 | Medianet BIN | Versie: 2 | Prioriteit: 3

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 2e alinea

BURGOS (ANP) - Het gaat niet goed met veel konikpaarden die in maart vanuit de
Oostvaardersplassen (Flevoland) zijn overgeplaatst naar Spanje. Dat bevestigt Annemieke van
Straaten na berichtgeving van de Stentor van donderdag. Ze zet zich met haar stichting in voor de
paarden en is in Spanje om poolshoogte te nemen. "De dieren hebben iets onder de leden", zegt
Van Straaten. "Maandag buigt de dierenarts zich over de paarden en moet blijken wat er aan de
hand is." De dieren zijn mager en zouden niet gezond zijn.

Staatsbosbeheer verplaatste in maart 29 konikpaarden naar het natuurgebied Atapuerca, nabij de
plaats Burgos in het noorden van Spanje. Volgens Van Straaten heeft een groot deel van de
paarden inmiddels een veulen gekregen, wat een probleem is vanwege het voedseltekort in het
gebied. "Ze doen er hier alles aan om de dieren goed te verzorgen, maar het is erg droog. Er is
veel meer eten nodig. Nu worden ze bijgevoerd met alleen hooi. De paarden lijden, en dat moet
stoppen." Ook denkt ze dat de paarden een ziekte hebben.

Staatsbosbeheer is op de hoogte van de fysieke gesteldheid van de paarden. Een woordvoerder
zegt dat vanuit Spanje is vernomen dat parasieten de ziekte veroorzaken. Volgens de organisatie
ligt de verantwoordelijkheid voor de dieren nu in Spanje. "Bij hen ligt de zorgplicht. Dat is in
maart besloten en daar zijn afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in een contract."

Er worden ook 150 konikpaarden naar Wit-Rusland overgeplaatst. Flevoland besloot vorig jaar
het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen omlaag te brengen. De dieren moeten daar
weg omdat er te veel grote grazers rondlopen. Om die reden werden er 1800 edelherten
afgemaakt.
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https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114658/Afschieten-honderden-damherten-op-Haringvreter-had-voorkomen-kunnen-worden
https://nos.nl/artikel/2297769-afschieten-honderden-damherten-zeeland-had-voorkomen-kunnen-worden.html
https://nos.nl/artikel/2297769-afschieten-honderden-damherten-zeeland-had-voorkomen-kunnen-worden.html
https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4815506/konikpaarden-oostvaardersplassen-ziek-honger-mager-spanje-wit
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/173357/magere-konikpaarden-in-spanje-hebben-parasiet
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/173366/niet-zeker-of-magere-konikpaarden-ziek-zijn-door-parasieten
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1949459/
https://www.staatsbosbeheer.nl/contact/wildplukken
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/173321/zeearenden-met-gps-zenders-vliegen-voor-het-eerst-buiten-de-provincie
https://www.newsdesk.lexisnexis.com/click/?p=aHR0cHM6Ly93d3cubmV3c2Rlc2subGV4aXNuZXhpcy5jb20vYXJ0aWNsZS8zOTk1Njg3Nzg1My5odG1sP2NpZD1NVEEyT0RnNSZ1aWQ9TVRRME56WTQ&a=39956877853&f=TmV3cw&s=YWxlcnQ&u=ai5iaWpsQHN0YWF0c2Jvc2JlaGVlci5ubA&cn=U3RhYXRzYm9zYmVoZWVy&ci=106889&i=470&si=232399&fmi=656342029&e=QUQvQWxnZW1lZW4gRGFnYmxhZC5ubA&d=144768&t=3&h=1&k=239846&l=241960&fi=739341&ai=143481&ac=143481_1565946599174&ck=2d0ffa7f4de98f9669a5864937950e21
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/15/zonnebaars-geliefd-voor-in-de-vijver-nu-verboden-in-eu-a3970229
https://www.newsdesk.lexisnexis.com/click/?p=aHR0cHM6Ly93d3cubmV3c2Rlc2subGV4aXNuZXhpcy5jb20vYXJ0aWNsZS8zOTk1MjgxMTU0Ni5odG1sP2hsaD01ZWIwOTUxMSZmaWQ9NjMzODE3JmNpZD1NVEEyT0RnNSZ1aWQ9TVRRME56WTQ&a=39952811546&f=TmV3cw&s=ZmVlZA&u=ai5iaWpsQHN0YWF0c2Jvc2JlaGVlci5ubA&cn=U3RhYXRzYm9zYmVoZWVy&ci=106889&i=470&si=101136&fmi=654523950&e=Qk5SLm5s&d=144768&t=3&h=1&k=107787&l=105784&fi=633817&ac=&ck=88cc0493027bc76a2d8ca07d7e10e0bf
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/16/getij-moet-doods-meer-tot-leven-wekken-a3970216
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https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


Van:
Aan:
Onderwerp: RE: kamervragen spaanse paarden
Datum: dinsdag 27 augustus 2019 08:36:48
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen v2.docx

Verslag van veldbezoek aan Atapuerca defintief.pdf

Dag ,
Voorstel voor antwoorden. Ik heb een verslag van een veldbezoek voorafgaand aan de plaatsing meegestuurd
zodat je een beeld hebt waar we naar hebben gekeken.
Succes met de afwikkeling. Stuur je me een copie van de definitieve antwoorden die de routing in gaan.
Groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 17:26
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Re: kamervragen spaanse paarden
Super!
Bedankt,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 aug. 2019 om 16:54 heeft @staatsbosbeheer.nl> het
volgende geschreven:

,
Ik stuur je maandag de concept-antwoorden.
Goed weekend,

Van:  
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 16:50
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: kamervragen spaanse paarden

Kijken jullie even mee naar deze conceptantwoorden die  en ik in elkaar hebben
gedraaid. Ik wil de antwoorden maandag naar den haag sturen.
Groet,

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
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2019Z15798

(ingezonden 19 augustus 2019)

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit over het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is.



1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? 1)

Ja.



2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen, hoeveel dieren zijn er ziek en wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?

Nee. Ik heb er geen onderzoek naar laten doen omdat paarden in Spanje buiten mijn bevoegdheid vallen.



3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?

Staatsbosbeheer heeft van de directeur, oprichter en verantwoordelijke voor het beheer van het betreffende natuurgebied een mail ontvangen, begin augustus, waarin hij vraagt om hooi of geld. Daarover zijn in de overeenkomst met Paleolitico Vivo geen afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer heeft wel advies aangeboden. 



4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?

Er zijn geen afspraken gemaakt met Paleoíitico vivo over bijvoeren van paarden. Uit het veldbezoek begin 2019 weet Staatsbosbeheer dat er wordt bijgevoerd in tijden van voedselschaarste. 

5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit?

Daarover heb ik geen informatie.



6. Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar?

De geschiktheid van de stichting is gebaseerd op eerdere ervaringen met plaatsing van paarden in het natuurgebied.



Er is een veldbezoek geweest 18-20 februari 2019 door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar. Paarden kunnen in familieverband leven. 



Conclusie naar aanleiding van het bezoek: 

“Advies is om de dieren niet nu te brengen maar later in het seizoen. Momenteel staat er onvoldoende voedsel van onvoldoende kwaliteit, waardoor de voedselshock voor de dieren dermate grote is met risico tot sterfte of problemen met de straks zogende merries. Het aangeboden voedsel is van een kwaliteit of vorm welke de dieren uit Nederland nu niet kennen. 

Voor de lokale beheerders is April de meest gunstige periode om nieuwe dieren te ontvangen. Dit levert voor ons echter conflicten op met het niet mogen transporteren van hoog drachtige dieren / te jonge veulens. Medio eind mei zou daarom een geschikt moment kunnen zijn,maar is afhankelijk van de leeftijd van de in de tussentijd geboren veulens (uitgezocht moet worden vanaf welke leeftijd groepen merries met veulens mogen volgens wettelijke voorschriften getransporteerd mogen worden),Midden zomer, juli en augustus, is het te droog en te heet om de dieren naar Spanje te transporten. Uitstel tot september zou de dieren waarschijnlijk te weinig adaptatietijd tot de a.s. winter geven. Een goed alternatief zal door de betrokken partijen moeten worden besproken.”

In het definitieve verslag aan toegevoegd:

Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn de dieren een van de komende weken wél te vervoeren, maar dan gecombineerd met het meesturen van een vrachtwagen met hooi van goede kwaliteit, dat ook gebruikt is voor het lokken van de paarden in de vangweide in de OVP. Terplaatste zou dit aangevuld kunnen worden met de biks die nu al aan de aanwezige dieren gevoerd wordt. Op deze manier wordt de periode tot dat er wel voldoende gras staat - men verwacht dit vanaf begin april -, op een zo optimaal mogelijke wijze overbrugd. Als de hooi verstrekking langzaam wordt afgebouwd, ontstaat er een geleidelijke overgang naar het toekomstige voedsel aanbod in Atapuerca.”



Staatsbosbeheer heeft de paarden 15 maart verplaatst en n.a.v. het gesignaleerde voedselprobleem een vrachtauto met hooi meegestuurd. Dit mede omdat de dieren in de vangweide in de Oostvaardersplassen ook hooi kregen aangeboden, evenals tijdens het vervoer. Staatsbosbeheer wilde de overgang voor de dieren zo soepel mogelijk laten verlopen. 



7. Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Daarover was geen informatie beschikbaar.



8. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een halfjaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?

Ja



9. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?

De juridische verantwoordelijkheid ligt bij de stichting. Staatsbosbeheer heeft vanuit  betrokkenheid deze passages in de overeenkomst laten opnemen.



10. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Het contract is door Staatsbosbeheer al openbaar gemaakt.



11. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? 2)

Ik heb geen onderzoek laten uitvoeren naar de conditie van de paarden. Ik weet niet of  het om dieren gaat die voorheen in de Oostvaardersplassen waren en ik kan hetgeen gesteld is niet verklaren. Daarnaast valt het niet binnen mijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid om een verklaring te geven over de gezondheid van deze paarden.



12. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?

In het gebied leven al konikpaarden. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar. Paarden kunnen in familieverband leven.	Comment by Wubben, Wouter: Het gebied is ook genoemd in het WUR-onderzoek dat in opdracht van de provincie Flevoland is gedaan. In de rapportage is het volgende opgenomen:
Blz. 13: Via FREE Nature en Staatsbosbeheer heeft zich een steentijd-safaripark in Spanje aangemeld, zij willen hun kudde – eerder geleverd door FREE Nature – en hun gebied uitbreiden.
Blz. 16: Voor de paarden is overbevolking nog lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is om het gebied te vergroten. Er zou eventueel ook plaats kunnen zijn voor heckrunderen, maar dit is niet verkend door FREE Nature. De dieren zijn voorzien van een chip, leven hier in gehouden staat en worden bijgevoerd indien het echt nodig is. Er zijn geen financiële middelen gereserveerd voor het opnemen van dieren en het draagvlak wordt aantoonbaar groot genoemd. 



13. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet?

Ja.



14. Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?

Ja.



15. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?

Is mij niet bekend.



16. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte en wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?

Met de levering van de paarden is de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de stichting komen te liggen. Daarvoor geldt Spaanse wet- en regelgeving. Twee lokale dierenartsen zijn standaard op afroep beschikbaar.



17. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit hun lijden verlossen van heel zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?

Nee. De paarden worden behandeld conform Spaanse wet- en regelgeving.



18. Is er sprake van jacht in het gebied en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?

Is mij niet bekend.



19. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?

Conform provinciaal beleid zouden paarden worden uitgeplaatst. Overeenkomstig genoemde criteria is een passende bestemming gezocht. Het welzijn van de dieren is overeenkomstig Spaanse regelgeving geborgd.



20. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zouden zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?

De verbindingszone is er niet gekomen. Ik kan daar niet over speculeren.



21. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

Dat is gebeurd.





1) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)

2) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)
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Verslag van bezoek aan: 


Atapuerca Paleolitico Vivo, Burgos, 
 
die Mark Hoyer (dierenarts, Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau VIA MARK HOYER en lid van 


Expertgroep) en Roeland Vermeulen ( ecoloog bij St. FREE Nature) aflegden van 18 – 20 Februari 2019.  
 
Het doel van dit bliksembezoek was het al dan niet kunnen bevestigen van de geschiktheid van 


Atapuerca voor de ontvangst van 25 – 30 Konikpaarden afkomstig uit de Oostvaardersplassen (OVP). 
Sturend hierbij is de vragenlijst, zoals deze is opgesteld door Tanja de Bode, van Stichting FREE Nature, 
tijdelijk aangewezen door SBB als kuddebeerder voor de Koniks in de OVP.  


In 2017 werd dit gebied reeds bezocht door haar en Jos Vrolijk, directeur van St. FREE Nature, om de 
conditie van het terrein en de reeds aanwezige dieren te beoordelen en een eventuele komst van de 
paarden voor te bereiden. Zie kader. 


 
Achtergrond: 
 
Jos en ik zijn in mei 2017 naar Atapuerca geweest om de konikpaarden op te zoeken die in november 2016 
verhuisd zijn naar Atapuerca. Wij troffen verschillende deelgebieden aan met harems konikpaarden. De 
deelgebieden waren toen in principe niet voor publiek toegankelijk, maar door middel van jeepsafari's worden 
mensen meegenomen naar de dieren. De dieren worden daarbij ook vanuit de auto gevoerd en zijn een 
attractie voor het gebied. Toen liepen er naast de konikpaarden ook heckrunderen, wisenten en 
przewalskipaarden. De wisenten en przewalskipaarden liepen samen in een deelgebied en de Heckrunderen 
liepen apart. De koniks hadden diverse deelgebieden tot hun beschikking. Wij troffen toen veel magere dieren 
aan (cs 1-2), maar ook wel dieren in cs 3. Echte dikke dieren liepen er toen niet, hooguit een enkele met cs4. Wel 
vonden we ook een aantal dode koniks en konikbotten. Prachtig voor de gieren, de we dan ook zagen.  


 


 
De reden om het gebied nu opnieuw te bezoeken is om:  


1. Te kijken hoe de paarden er nu bij lopen en of het gebied qua dierwelzijn de juiste plek is voor 


de Koniks uit de OVP 


2. Het contract te tekenen/door te spreken 
3. De beheerder in Spanje voor te bereiden op de komst van de paarden en eventuele 


actievoerders 


De onderstaande aspecten van het park, de reeds aanwezige dieren (niet alleen Koniks), het gebied, 


als ook management gerelateerde zaken werden door ons – zo goed als mogelijk – geëvalueerd. 


Op maandag 18  februari werden wij zeer gastvrij ontvangen door Eduardo Cerdo Romero manager 


van het gebied en Stefanie Muro. en op dinsdag 19 feb door hen rondgeleid en werden alle van te 


voren geformuleerde vragen beantwoord en andere essentiële zaken naar volle tevredenheid 


besproken.   
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Algemene indruk 
Het natuurpark Atapuerca bestaat momenteel uit 3 deelgebieden met ieder haar eigen dieren. 


Vanuit het dorp Salguero de Juarros worden er jeepsafari’s georganiseerd het gebied in.  


Aan deze gebieden wordt een vierde gebied toegevoegd welke bestemd is voor de Koniks uit de 


Oostvaarderplassen. Dit gebied is ongeveer 175 hectare groot en bestaat voornamelijk uit 


eikenbossen; voormalige hakhout op stam aangevuld met natuurlijke verjonging. Ondergroei is kort 


afgegraasd gras en dicht struweel van eik. Her en der staan nog de nodige heidestruiken. Gras in het 


gebied is momenteel kort afgegraasd door een kudde schapen welke afgelopen winter door het 


gebied is getrokken. Wel staat er op de openplekken nog wat langer gras van een drogere soort, 


maar bedekking is dun en bevat vrijwel 0 voedingswaarde. 


Zie onderstaande fotoimpressie voor een beeld van het toekomstig konik gebied. 
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Dierwelzijn:  


• Hoeveel dieren zijn er met een cs 1, cs 2, cs 3, (uit 5) etc.? Wat is de gemiddelde conditiescore 


en wat zijn de uitschieters? Graag ondersteunen met foto's!  


Atapuerca bestaat momenteel uit 3 deelgebieden, waarin naast Konik ook Wisenten, Schotse 
Hooglanders, Przewalski paarden en 2 ezels lopen.  


Algemene conclusie is dat de Przewalski in zeer goed conditie waren. Ook de Schotse Hooglanders 


zagen er goed uit. Bij alle andere dieren waren er meerdere in mindere conditie. De beheerders geven 
duidelijk aan dat de Przewalskis werkelijk alles eten, dit t.o.v. de Koniks. Voordeel van de Hooglanders is 
dat deze ook van de heide eten, wat de Heckrunderen niet doen. 


1. In deelgebied 1 lopen 25 koniks (Cs1: 5x, cs2: 8x, cs3: 12x) aangevuld met 4 Przewalski paarden 


(allen cs3) en 2 ezels op ~450ha.  
2. Hier lopen een 5 tal Przewalski (allen cs4)en 10 wisent (cs 1: 1x, cs2: 7x, cs3: 2x). Dit deelgebied is 


slechts 20 hectare groot i.v.m. de vergunning die ze hebben voor het houden van de dieren 


hier. 
3. In dit deelgebied van ~500ha lopen voornamelijk runderen, zowel Schotse Hooglanders (18)  


(gemiddeld cs3 tot 4) als Heckrunderen (47) (gemiddeld CS2 met meerdere uitschieters naar 


cs1) door elkaar, aangevuld met 4 koniks (allen cs3). In onderstaande tabel worden de 
conditie scores verder gespecificeerd.  


   CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 


1 ~4oo ha Konik (25) 
Przewalski (4) 
Ezels (2) 


5 
 


8 12 
4 


 


2 20 ha Wisent (10) 
Przewalski (5) 


1 7 2  
4 


3 ~500 ha Heckrund (47) 


S. Hooglander (18) 
Konik 


Meerdere Gemiddeld  


gemiddeld 
4 
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• Lopen er slechte dieren bij, zo ja, hoeveel? Wat mankeren ze (alleen mager, of speelt er 


meer?) Zijn die zichtbaar voor publiek?  


Bij de eerste groep koniks waren met name enkele hengsten buiten de harems in mindere conditie. Een 
magere hengst werd duidelijk op afstand gehouden.Algemene indruk bij de koniks was een doffe 
vacht. Eén konik had een hoornvliestroebeling (maanblindheid). 


Ook bij de Heckrunderen meerdere magere dieren waarvan eentje er heel slecht aan toe was. Deze 


was zogend en liep zwalkend richting het aangeboden voedsel.  


De wisenten scoorden veelal CS2. Dit is vergelijkbaar met de scores in deze periode van het jaar in het 
Kraansvlak, maar minder dan de wisenten op de Veluwe of de Maashorst. 


Bij Przewalskis liepen drie dieren met opvallende tumoren aan de voorbenen. Deze dieren worden 


binnenkort verdoofd om de tumoren weg te snijden. 


Alles is zichtbaar voor het publiek tijdens rondleiding. 


 


• Zijn er verder nog opvallende zaken m.b.t de dieren? Toen waren er veel dieren met doffe 
vachten, hoe is dat nu Hoe zijn de hoeven?  


Hoefconditie is goed, de koniks hebben wel een doffe vacht. Ook bij de heckrunderen veelal een doffe 
vacht, dit in tegenstelling tot de Wisenten, Hooglanders en de Przewalskis welke allen een mooie 


glanzende vacht hadden. 


Opvallend verschil bij de wisenten en Przewalski is de conditie tussen beide. Voor de wisenten is er nu 
minder browse van voldoende kwaliteit aanwezig terwijl de Przewalski van het reeds groeiende gras 
kunnen eten. 
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• Wordt er bijgevoerd? Wat voeren ze en is dat voldoende beschikbaar, ook voor de nieuwe 


paarden?  


Alle dieren worden sinds medio oktober 2018 volop bijgevoerd.Normaliter zou dit van november tot april 
zijn, echter door een droog najaar 2018 was dit nu eerder noodzakelijk.  


Bijvoeren vindt plaats met stro; gestestro met halmen en graankorrel en tarwestro, als ruwvoer, 
aangevuld met brokken/ bix, zie foto specificatie. Brok bevat vooral eiwit (afkomstig van lucerne) en 


toegevoegde vitaminen en mineralen enmaar weinig suikers. 


Bijvoeren is een kostbare aangelegenheid. Bix a €14,- de zak a 40kg a 35 zakken per week (= 1,7 kg 
krachtvoer per dier per dag), stro a €6 tot €8 per 400kg.  


Bij de Heckrunderen meerder opgetrokken buiken. Ook bij de wisenten was dit zichtbaar. 


In extreme gevallen wordt er ook ’s zomers bijgevoerd. 
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• Hebben ze veterinaire begeleiding en zo ja, wat betekent dat in de praktijk? Doen ze 


mestonderzoek? (ik kan me herinneren dat wormen een rol speelden in het gebied) Entingen? 
Zijn ze bekend met conditiescores en doen ze dat ook? Hoe vaak is de dierenarts betrokken?  


Twee lokale dierenartsen zijn standaard alleen op afroep beschikbaar. Een voor de runderen en een 
voor de paarden. Daarnaast komt wildlife vet Fernando Moran voor de wisenten en de Przewalskis. Hij 


moet echter uit Asturias komen, 350 km verderop. 


Mestonderzoek vindt niet standaard plaats, maar is door ons wel geadviseerd. 


De paarden worden 2 maal jaarlijks ontwormt. Eenmaal is mestonderzoek uitgevoerd en  toonde 
strongylus (darmworm) aan. In het verleden zijn ze in korte tijd 10 Schotse Hooglanders verloren aan 


pensbot (paraphistomum). Dit bleek uit sectie achteraf. Voor ons opvallend dat conclusie pas na sectie 
op een laat moment werd gedaan. Hun verklaring was dat veel dieren uit het zicht en in het bos 
stierven. Daarna zijn de nog levende dieren behandeld met pour-on (met inermectine, welk helaas niet 


werkt bij deze wormsoort) en hebben ze geen dieren verloren. 


Ze zijn niet bekend met conditiescores, we hebben het systeem met hen doorgenomen wat met 
enthousiasme werd ontvangen, en informatie achter gelaten. 


 


• Hoe vaak wordt er toezicht gedaan op de kudde? Door wie?  


Dagelijks vindt toezicht plaats door medewerker Felix. Deze kent alle dieren en loopt ze alle af. Echter is 
hij hierin de enige, bij o.a. ziekte of afwezigheid valt dit stil. Stefanie ziet de dieren regelmatig en is eerste 


contact voor de dierenartsen.  


In het toeristenseizoenen worden dieren dagelijks gezien door gidsen van de jeepsafari’s. Zij melden 
alleen opvallend zaken. Ze controleren geen aantallen waardoor teruggetrokken dieren gemist kunnen 
worden. 


• Houden ze een kuddeadministratie bij? Wat houden ze bij?  


Ja, door Stephanie. Is ook een wettelijke verplichting. Alle mutaties worden vergelijk I&R in Nederland 


bijgehouden. Voor kalveren is er een uitgestelde oormerkplicht van 6 maanden. Alle paarden hebben 
een paspoort en chip. 


Alle runderen en paarden worden jaarlijks ingevangen. 


• Is er sprake van natuurlijke sterfte? Zijn daar cijfers van? Wat is de reden van sterfte (hoe vaak is 


dat voedselgebrek tov andere redenen)?  
 


Er is sterfte, zie o.a. eerdere opmerking m.b.t. Hooglanders. Een konik is geëuthanaseerd  vanwege een 
ernstige ontsteking van een wond aan onderbeen. Twee Przewalski veulens zijn geëuthanaseerd naar 


aanleiding van kromme benen (= genetische afwijking), die problemen bij de geboorte veroorzaakten  
Hengst welke drager was van deze genetische afwijking is verwijderd. 
 


Door direct voedselgebrek vindt er geen sterfte plaats, dieren worden zo nodig bijgevoerd. Desondanks 
troffen wij meerdere magere dieren aan, zie conditiescores. 
 


 


• Zie je kadavers liggen in het veld?  


 
Geen verse kadavers, wel oude botten. Ook bij een neolithisch dorp liggen veel oude botten voor 


toeristisch onderricht. 
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• Hoe is de wetgeving geregeld rondom kadavers?  


 
Het gebied heeft een speciale permissie om kadavers te laten liggen voor de gieren.  
Delen van het gebied zijn dermate dicht gegroeid dat kadavers niet altijd direct worden 


teruggevonden; de gieren geven dan aan dat er iets doods ligt. 
 
Botten en huiden dienen achteraf te worden afgevoerd. 
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Gebied:  


• Hoe groot is het gebied nu? (Totaal en per deelgebied) 


De nieuwe koniks komen in een nieuw deelgebied van ~175 hectare. Het idee is om de Schotse 
Hooglanders hierbij de plaatsen. Deze lopen nu met de Heckrunderen, wat men onwenselijk vindt. Dit 


gebied is momenteel nog niet ingerasterd, dit kost ongeveer 1 week werk. Het nieuwe gebied komt 
vooraan te liggen waardoor alle terreinbezoek eerst hier langs komt voordat men in de andere 
deelgebieden komt. 


Overige deelgebieden: 


1. Konikgebied ~400 hectare 


2. Wisent/ Przewalski 20 hectare 
3. Heckrund/ Schotse Hoolander/ Konik ~500 hectare 


• Er werd in 2017 gesproken over 400 extra hectares. Zijn die er inmiddels bij? Zo nee, wanneer is 
dat gepland?  


Nee, nu dus toevoeging ~175 hectare voor de koniks. 


• Hoe is de vegetatie op dit moment verdeeld? Toen stonden er veel grijze eiken en heide, 


schrale vegetatie. Het deel van de wisenten en przewalski's was graziger. Hoe is dat nu?  


Hoofdzakelijk bestaat het gebied uit afwisseling van eikenbossen, kort grazige graslanden en 
heidestruiken.  


Het nieuwe gebied bestaat veelal uit eikenbos met nauwelijks gras. Afgelopen winter is hier een kudde 
schapen doorheen gegaan waardoor wat er nog stond was weggegeten. Op enkele delen staan nog 


wat droge overstaande grassen, vergelijk NL pijpenstrootje = 0 voedingswaarde. 


• Is er voldoende beschutting? 


Ja, door alle aanwezige eiken. 


• Is er voldoende water?  


Ja, alle gebieden hebben permanente bron. 


• In 2017 was de afrastering van een deelgebied bij de koniks niet echt op orde. Daar werd toen 
hard aan gewerkt. In het overige deel was het prima. Hoe ziet het er nu uit?  


Afrastering bestaat uit stroomdraad, spanning 6 tot 8 kV. Enkele delen waren met prikkeldraad. 
Wisentgebied had 2m hoog raster, prikkeldraad met aan binnenkant schrikdraad.  


Naar Nederlandse maat ziet het raster er erg rommelig uit, maar het voldoet wel.  


Zie foto’s 
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• Aanvullende opmerkingen: 


Hoewel uitgerasterd, zijn het communale gronden waarop bezoek niet geweigerd mag worden. In 


principe kan met dus vrij door het gebied bewegen, behalve in het wisentengebied. Eventuele 
bezoekers, incl. Nederlandse actievoerders dienen wel eerst een “poort” of raster te passeren, maar 
kunnen daarna dus niet worden weggestuurd! 


In de praktijd komen de meeste bezoekers binnen via een jeepsafari. 
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Conclusie naar aanleiding van het bezoek: 


Advies is om de dieren niet nu te brengen maar later in het seizoen. Momenteel staat er onvoldoende 


voedsel van onvoldoende kwaliteit, waardoor de voedselshock voor de dieren dermate grote is met 


risico tot sterfte of problemen met de straks zogende merries. Het aangeboden voedsel is van een 
kwaliteit of vorm welke de dieren uit Nederland nu niet kennen. 


Voor de lokale beheerders is April de meest gunstige periode om nieuwe dieren te ontvangen. Dit levert 
voor ons echter conflicten op met het niet mogen transporteren van hoog drachtige dieren / te jonge 


veulens. Medio eind mei zou daarom een geschikt moment kunnen zijn,maar is afhankelijk van de 
leeftijd van de in de tussentijd geboren veulens (uitgezocht moet worden vanaf welke leeftijd groepen 
merries met veulens mogen volgens wettelijke voorschriften getransporteerd mogen worden),Midden 


zomer, juli en augustus, is het te droog en te heet om de dieren naar Spanje te transporten. Uitstel tot 
september zou de dieren waarschijnlijk te weinig adaptatietijd tot de a.s. winter geven. Een goed 
alternatief zal door de betrokken partijen moeten worden besproken. 


 


 


Mark Hoyer en Roeland Vermeulen 


20 Februari 2019 


 


   


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  Fotodatabase Atapuerca 19 februari 2019 
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Verslag van bezoek aan: 

Atapuerca Paleolitico Vivo, Burgos, 
 
die   VIA  en lid van 

Expertgroep) en  ( ) aflegden van 18 – 20 Februari 2019.  
 
Het doel van dit bliksembezoek was het al dan niet kunnen bevestigen van de geschiktheid van 

Atapuerca voor de ontvangst van 25 – 30 Konikpaarden afkomstig uit de Oostvaardersplassen (OVP). 
Sturend hierbij is de vragenlijst, zoals deze is opgesteld door , 
tijdelijk aangewezen door SBB als kuddebeerder voor de Koniks in de OVP.  

In 2017 werd dit gebied reeds bezocht door haar en , om de 
conditie van het terrein en de reeds aanwezige dieren te beoordelen en een eventuele komst van de 
paarden voor te bereiden. Zie kader. 

 
Achtergrond: 
 

 en ik zijn in mei 2017 naar Atapuerca geweest om de konikpaarden op te zoeken die in november 2016 
verhuisd zijn naar Atapuerca. Wij troffen verschillende deelgebieden aan met harems konikpaarden. De 
deelgebieden waren toen in principe niet voor publiek toegankelijk, maar door middel van jeepsafari's worden 
mensen meegenomen naar de dieren. De dieren worden daarbij ook vanuit de auto gevoerd en zijn een 
attractie voor het gebied. Toen liepen er naast de konikpaarden ook heckrunderen, wisenten en 
przewalskipaarden. De wisenten en przewalskipaarden liepen samen in een deelgebied en de Heckrunderen 
liepen apart. De koniks hadden diverse deelgebieden tot hun beschikking. Wij troffen toen veel magere dieren 
aan (cs 1-2), maar ook wel dieren in cs 3. Echte dikke dieren liepen er toen niet, hooguit een enkele met cs4. Wel 
vonden we ook een aantal dode koniks en konikbotten. Prachtig voor de gieren, de we dan ook zagen.  

 

 
De reden om het gebied nu opnieuw te bezoeken is om:  

1. Te kijken hoe de paarden er nu bij lopen en of het gebied qua dierwelzijn de juiste plek is voor 

de Koniks uit de OVP 

2. Het contract te tekenen/door te spreken 
3. De beheerder in Spanje voor te bereiden op de komst van de paarden en eventuele 

actievoerders 

De onderstaande aspecten van het park, de reeds aanwezige dieren (niet alleen Koniks), het gebied, 

als ook management gerelateerde zaken werden door ons – zo goed als mogelijk – geëvalueerd. 

Op maandag 18  februari werden wij zeer gastvrij ontvangen door  

 en op dinsdag 19 feb door hen rondgeleid en werden alle van te 

voren geformuleerde vragen beantwoord en andere essentiële zaken naar volle tevredenheid 

besproken.   
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• Wordt er bijgevoerd? Wat voeren ze en is dat voldoende beschikbaar, ook voor de nieuwe 

paarden?  

Alle dieren worden sinds medio oktober 2018 volop bijgevoerd.Normaliter zou dit van november tot april 
zijn, echter door een droog najaar 2018 was dit nu eerder noodzakelijk.  

Bijvoeren vindt plaats met stro; gestestro met halmen en graankorrel en tarwestro, als ruwvoer, 
aangevuld met brokken/ bix, zie foto specificatie. Brok bevat vooral eiwit (afkomstig van lucerne) en 

toegevoegde vitaminen en mineralen enmaar weinig suikers. 

Bijvoeren is een kostbare aangelegenheid. Bix a €14,- de zak a 40kg a 35 zakken per week (= 1,7 kg 
krachtvoer per dier per dag), stro a €6 tot €8 per 400kg.  

Bij de Heckrunderen meerder opgetrokken buiken. Ook bij de wisenten was dit zichtbaar. 

In extreme gevallen wordt er ook ’s zomers bijgevoerd. 
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• Aanvullende opmerkingen: 

Hoewel uitgerasterd, zijn het communale gronden waarop bezoek niet geweigerd mag worden. In 

principe kan met dus vrij door het gebied bewegen, behalve in het wisentengebied. Eventuele 
bezoekers, incl. Nederlandse actievoerders dienen wel eerst een “poort” of raster te passeren, maar 
kunnen daarna dus niet worden weggestuurd! 

In de praktijd komen de meeste bezoekers binnen via een jeepsafari. 
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Conclusie naar aanleiding van het bezoek: 

Advies is om de dieren niet nu te brengen maar later in het seizoen. Momenteel staat er onvoldoende 

voedsel van onvoldoende kwaliteit, waardoor de voedselshock voor de dieren dermate grote is met 

risico tot sterfte of problemen met de straks zogende merries. Het aangeboden voedsel is van een 
kwaliteit of vorm welke de dieren uit Nederland nu niet kennen. 

Voor de lokale beheerders is April de meest gunstige periode om nieuwe dieren te ontvangen. Dit levert 
voor ons echter conflicten op met het niet mogen transporteren van hoog drachtige dieren / te jonge 

veulens. Medio eind mei zou daarom een geschikt moment kunnen zijn,maar is afhankelijk van de 
leeftijd van de in de tussentijd geboren veulens (uitgezocht moet worden vanaf welke leeftijd groepen 
merries met veulens mogen volgens wettelijke voorschriften getransporteerd mogen worden),Midden 

zomer, juli en augustus, is het te droog en te heet om de dieren naar Spanje te transporten. Uitstel tot 
september zou de dieren waarschijnlijk te weinig adaptatietijd tot de a.s. winter geven. Een goed 
alternatief zal door de betrokken partijen moeten worden besproken. 

 

 

 en  

20 Februari 2019 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: kamervragen spaanse paarden
Datum: dinsdag 27 augustus 2019 10:00:50
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen v2.docx

Verslag van veldbezoek aan Atapuerca defintief.pdf

Van:  
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 08:24
Aan: ' @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen spaanse paarden
Dag ,
Voorstel voor antwoorden. Ik heb een verslag van een veldbezoek voorafgaand aan de plaatsing meegestuurd
zodat je een beeld hebt waar we naar hebben gekeken.
Succes met de afwikkeling. Stuur je me een copie van de definitieve antwoorden die de routing in gaan.
Groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 17:26
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Re: kamervragen spaanse paarden
Super!
Bedankt,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 aug. 2019 om 16:54 heeft @staatsbosbeheer.nl> het
volgende geschreven:

Ik stuur je maandag de concept-antwoorden.
Goed weekend,

Van:  
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 16:50
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: kamervragen spaanse paarden

,
Kijken jullie even mee naar deze conceptantwoorden die  en ik in elkaar hebben
gedraaid. Ik wil de antwoorden maandag naar den haag sturen.
Groet,

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
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2019Z15798

(ingezonden 19 augustus 2019)

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit over het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is.



1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? 1)

Ja.



2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen, hoeveel dieren zijn er ziek en wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?

Nee. Ik heb er geen onderzoek naar laten doen omdat paarden in Spanje buiten mijn bevoegdheid vallen.



3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?

Staatsbosbeheer heeft van de directeur, oprichter en verantwoordelijke voor het beheer van het betreffende natuurgebied een mail ontvangen, begin augustus, waarin hij vraagt om hooi of geld. Daarover zijn in de overeenkomst met Paleolitico Vivo geen afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer heeft wel advies aangeboden. 



4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?

Er zijn geen afspraken gemaakt met Paleoíitico vivo over bijvoeren van paarden. Uit het veldbezoek begin 2019 weet Staatsbosbeheer dat er wordt bijgevoerd in tijden van voedselschaarste. 

5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit?

Daarover heb ik geen informatie.



6. Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar?

De geschiktheid van de stichting is gebaseerd op eerdere ervaringen met plaatsing van paarden in het natuurgebied.



Er is een veldbezoek geweest 18-20 februari 2019 door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar. Paarden kunnen in familieverband leven. 



Conclusie naar aanleiding van het bezoek: 

“Advies is om de dieren niet nu te brengen maar later in het seizoen. Momenteel staat er onvoldoende voedsel van onvoldoende kwaliteit, waardoor de voedselshock voor de dieren dermate grote is met risico tot sterfte of problemen met de straks zogende merries. Het aangeboden voedsel is van een kwaliteit of vorm welke de dieren uit Nederland nu niet kennen. 

Voor de lokale beheerders is April de meest gunstige periode om nieuwe dieren te ontvangen. Dit levert voor ons echter conflicten op met het niet mogen transporteren van hoog drachtige dieren / te jonge veulens. Medio eind mei zou daarom een geschikt moment kunnen zijn,maar is afhankelijk van de leeftijd van de in de tussentijd geboren veulens (uitgezocht moet worden vanaf welke leeftijd groepen merries met veulens mogen volgens wettelijke voorschriften getransporteerd mogen worden),Midden zomer, juli en augustus, is het te droog en te heet om de dieren naar Spanje te transporten. Uitstel tot september zou de dieren waarschijnlijk te weinig adaptatietijd tot de a.s. winter geven. Een goed alternatief zal door de betrokken partijen moeten worden besproken.”

In het definitieve verslag aan toegevoegd:

Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn de dieren een van de komende weken wél te vervoeren, maar dan gecombineerd met het meesturen van een vrachtwagen met hooi van goede kwaliteit, dat ook gebruikt is voor het lokken van de paarden in de vangweide in de OVP. Terplaatste zou dit aangevuld kunnen worden met de biks die nu al aan de aanwezige dieren gevoerd wordt. Op deze manier wordt de periode tot dat er wel voldoende gras staat - men verwacht dit vanaf begin april -, op een zo optimaal mogelijke wijze overbrugd. Als de hooi verstrekking langzaam wordt afgebouwd, ontstaat er een geleidelijke overgang naar het toekomstige voedsel aanbod in Atapuerca.”



Staatsbosbeheer heeft de paarden 15 maart verplaatst en n.a.v. het gesignaleerde voedselprobleem een vrachtauto met hooi meegestuurd. Dit mede omdat de dieren in de vangweide in de Oostvaardersplassen ook hooi kregen aangeboden, evenals tijdens het vervoer. Staatsbosbeheer wilde de overgang voor de dieren zo soepel mogelijk laten verlopen. 



7. Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Daarover was geen informatie beschikbaar.



8. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een halfjaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?

Ja



9. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?

De juridische verantwoordelijkheid ligt bij de stichting. Staatsbosbeheer heeft vanuit  betrokkenheid deze passages in de overeenkomst laten opnemen.



10. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Het contract is door Staatsbosbeheer al openbaar gemaakt.



11. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? 2)

Ik heb geen onderzoek laten uitvoeren naar de conditie van de paarden. Ik weet niet of  het om dieren gaat die voorheen in de Oostvaardersplassen waren en ik kan hetgeen gesteld is niet verklaren. Daarnaast valt het niet binnen mijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid om een verklaring te geven over de gezondheid van deze paarden.



12. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?

In het gebied leven al konikpaarden. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar. Paarden kunnen in familieverband leven.	Comment by Wubben, Wouter: Het gebied is ook genoemd in het WUR-onderzoek dat in opdracht van de provincie Flevoland is gedaan. In de rapportage is het volgende opgenomen:
Blz. 13: Via FREE Nature en Staatsbosbeheer heeft zich een steentijd-safaripark in Spanje aangemeld, zij willen hun kudde – eerder geleverd door FREE Nature – en hun gebied uitbreiden.
Blz. 16: Voor de paarden is overbevolking nog lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is om het gebied te vergroten. Er zou eventueel ook plaats kunnen zijn voor heckrunderen, maar dit is niet verkend door FREE Nature. De dieren zijn voorzien van een chip, leven hier in gehouden staat en worden bijgevoerd indien het echt nodig is. Er zijn geen financiële middelen gereserveerd voor het opnemen van dieren en het draagvlak wordt aantoonbaar groot genoemd. 



13. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet?

Ja.



14. Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?

Ja.



15. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?

Is mij niet bekend.



16. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte en wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?

Met de levering van de paarden is de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de stichting komen te liggen. Daarvoor geldt Spaanse wet- en regelgeving. Twee lokale dierenartsen zijn standaard op afroep beschikbaar.



17. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit hun lijden verlossen van heel zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?

Nee. De paarden worden behandeld conform Spaanse wet- en regelgeving.



18. Is er sprake van jacht in het gebied en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?

Is mij niet bekend.



19. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?

Conform provinciaal beleid zouden paarden worden uitgeplaatst. Overeenkomstig genoemde criteria is een passende bestemming gezocht. Het welzijn van de dieren is overeenkomstig Spaanse regelgeving geborgd.



20. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zouden zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?

De verbindingszone is er niet gekomen. Ik kan daar niet over speculeren.



21. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

Dat is gebeurd.





1) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)

2) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)
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Verslag van bezoek aan: 


Atapuerca Paleolitico Vivo, Burgos, 
 
die Mark Hoyer (dierenarts, Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau VIA MARK HOYER en lid van 


Expertgroep) en Roeland Vermeulen ( ecoloog bij St. FREE Nature) aflegden van 18 – 20 Februari 2019.  
 
Het doel van dit bliksembezoek was het al dan niet kunnen bevestigen van de geschiktheid van 


Atapuerca voor de ontvangst van 25 – 30 Konikpaarden afkomstig uit de Oostvaardersplassen (OVP). 
Sturend hierbij is de vragenlijst, zoals deze is opgesteld door Tanja de Bode, van Stichting FREE Nature, 
tijdelijk aangewezen door SBB als kuddebeerder voor de Koniks in de OVP.  


In 2017 werd dit gebied reeds bezocht door haar en Jos Vrolijk, directeur van St. FREE Nature, om de 
conditie van het terrein en de reeds aanwezige dieren te beoordelen en een eventuele komst van de 
paarden voor te bereiden. Zie kader. 


 
Achtergrond: 
 
Jos en ik zijn in mei 2017 naar Atapuerca geweest om de konikpaarden op te zoeken die in november 2016 
verhuisd zijn naar Atapuerca. Wij troffen verschillende deelgebieden aan met harems konikpaarden. De 
deelgebieden waren toen in principe niet voor publiek toegankelijk, maar door middel van jeepsafari's worden 
mensen meegenomen naar de dieren. De dieren worden daarbij ook vanuit de auto gevoerd en zijn een 
attractie voor het gebied. Toen liepen er naast de konikpaarden ook heckrunderen, wisenten en 
przewalskipaarden. De wisenten en przewalskipaarden liepen samen in een deelgebied en de Heckrunderen 
liepen apart. De koniks hadden diverse deelgebieden tot hun beschikking. Wij troffen toen veel magere dieren 
aan (cs 1-2), maar ook wel dieren in cs 3. Echte dikke dieren liepen er toen niet, hooguit een enkele met cs4. Wel 
vonden we ook een aantal dode koniks en konikbotten. Prachtig voor de gieren, de we dan ook zagen.  


 


 
De reden om het gebied nu opnieuw te bezoeken is om:  


1. Te kijken hoe de paarden er nu bij lopen en of het gebied qua dierwelzijn de juiste plek is voor 


de Koniks uit de OVP 


2. Het contract te tekenen/door te spreken 
3. De beheerder in Spanje voor te bereiden op de komst van de paarden en eventuele 


actievoerders 


De onderstaande aspecten van het park, de reeds aanwezige dieren (niet alleen Koniks), het gebied, 


als ook management gerelateerde zaken werden door ons – zo goed als mogelijk – geëvalueerd. 


Op maandag 18  februari werden wij zeer gastvrij ontvangen door Eduardo Cerdo Romero manager 


van het gebied en Stefanie Muro. en op dinsdag 19 feb door hen rondgeleid en werden alle van te 


voren geformuleerde vragen beantwoord en andere essentiële zaken naar volle tevredenheid 


besproken.   
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Algemene indruk 
Het natuurpark Atapuerca bestaat momenteel uit 3 deelgebieden met ieder haar eigen dieren. 


Vanuit het dorp Salguero de Juarros worden er jeepsafari’s georganiseerd het gebied in.  


Aan deze gebieden wordt een vierde gebied toegevoegd welke bestemd is voor de Koniks uit de 


Oostvaarderplassen. Dit gebied is ongeveer 175 hectare groot en bestaat voornamelijk uit 


eikenbossen; voormalige hakhout op stam aangevuld met natuurlijke verjonging. Ondergroei is kort 


afgegraasd gras en dicht struweel van eik. Her en der staan nog de nodige heidestruiken. Gras in het 


gebied is momenteel kort afgegraasd door een kudde schapen welke afgelopen winter door het 


gebied is getrokken. Wel staat er op de openplekken nog wat langer gras van een drogere soort, 


maar bedekking is dun en bevat vrijwel 0 voedingswaarde. 


Zie onderstaande fotoimpressie voor een beeld van het toekomstig konik gebied. 
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Dierwelzijn:  


• Hoeveel dieren zijn er met een cs 1, cs 2, cs 3, (uit 5) etc.? Wat is de gemiddelde conditiescore 


en wat zijn de uitschieters? Graag ondersteunen met foto's!  


Atapuerca bestaat momenteel uit 3 deelgebieden, waarin naast Konik ook Wisenten, Schotse 
Hooglanders, Przewalski paarden en 2 ezels lopen.  


Algemene conclusie is dat de Przewalski in zeer goed conditie waren. Ook de Schotse Hooglanders 


zagen er goed uit. Bij alle andere dieren waren er meerdere in mindere conditie. De beheerders geven 
duidelijk aan dat de Przewalskis werkelijk alles eten, dit t.o.v. de Koniks. Voordeel van de Hooglanders is 
dat deze ook van de heide eten, wat de Heckrunderen niet doen. 


1. In deelgebied 1 lopen 25 koniks (Cs1: 5x, cs2: 8x, cs3: 12x) aangevuld met 4 Przewalski paarden 


(allen cs3) en 2 ezels op ~450ha.  
2. Hier lopen een 5 tal Przewalski (allen cs4)en 10 wisent (cs 1: 1x, cs2: 7x, cs3: 2x). Dit deelgebied is 


slechts 20 hectare groot i.v.m. de vergunning die ze hebben voor het houden van de dieren 


hier. 
3. In dit deelgebied van ~500ha lopen voornamelijk runderen, zowel Schotse Hooglanders (18)  


(gemiddeld cs3 tot 4) als Heckrunderen (47) (gemiddeld CS2 met meerdere uitschieters naar 


cs1) door elkaar, aangevuld met 4 koniks (allen cs3). In onderstaande tabel worden de 
conditie scores verder gespecificeerd.  


   CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 


1 ~4oo ha Konik (25) 
Przewalski (4) 
Ezels (2) 


5 
 


8 12 
4 


 


2 20 ha Wisent (10) 
Przewalski (5) 


1 7 2  
4 


3 ~500 ha Heckrund (47) 


S. Hooglander (18) 
Konik 


Meerdere Gemiddeld  


gemiddeld 
4 
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• Lopen er slechte dieren bij, zo ja, hoeveel? Wat mankeren ze (alleen mager, of speelt er 


meer?) Zijn die zichtbaar voor publiek?  


Bij de eerste groep koniks waren met name enkele hengsten buiten de harems in mindere conditie. Een 
magere hengst werd duidelijk op afstand gehouden.Algemene indruk bij de koniks was een doffe 
vacht. Eén konik had een hoornvliestroebeling (maanblindheid). 


Ook bij de Heckrunderen meerdere magere dieren waarvan eentje er heel slecht aan toe was. Deze 


was zogend en liep zwalkend richting het aangeboden voedsel.  


De wisenten scoorden veelal CS2. Dit is vergelijkbaar met de scores in deze periode van het jaar in het 
Kraansvlak, maar minder dan de wisenten op de Veluwe of de Maashorst. 


Bij Przewalskis liepen drie dieren met opvallende tumoren aan de voorbenen. Deze dieren worden 


binnenkort verdoofd om de tumoren weg te snijden. 


Alles is zichtbaar voor het publiek tijdens rondleiding. 


 


• Zijn er verder nog opvallende zaken m.b.t de dieren? Toen waren er veel dieren met doffe 
vachten, hoe is dat nu Hoe zijn de hoeven?  


Hoefconditie is goed, de koniks hebben wel een doffe vacht. Ook bij de heckrunderen veelal een doffe 
vacht, dit in tegenstelling tot de Wisenten, Hooglanders en de Przewalskis welke allen een mooie 


glanzende vacht hadden. 


Opvallend verschil bij de wisenten en Przewalski is de conditie tussen beide. Voor de wisenten is er nu 
minder browse van voldoende kwaliteit aanwezig terwijl de Przewalski van het reeds groeiende gras 
kunnen eten. 
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• Wordt er bijgevoerd? Wat voeren ze en is dat voldoende beschikbaar, ook voor de nieuwe 


paarden?  


Alle dieren worden sinds medio oktober 2018 volop bijgevoerd.Normaliter zou dit van november tot april 
zijn, echter door een droog najaar 2018 was dit nu eerder noodzakelijk.  


Bijvoeren vindt plaats met stro; gestestro met halmen en graankorrel en tarwestro, als ruwvoer, 
aangevuld met brokken/ bix, zie foto specificatie. Brok bevat vooral eiwit (afkomstig van lucerne) en 


toegevoegde vitaminen en mineralen enmaar weinig suikers. 


Bijvoeren is een kostbare aangelegenheid. Bix a €14,- de zak a 40kg a 35 zakken per week (= 1,7 kg 
krachtvoer per dier per dag), stro a €6 tot €8 per 400kg.  


Bij de Heckrunderen meerder opgetrokken buiken. Ook bij de wisenten was dit zichtbaar. 


In extreme gevallen wordt er ook ’s zomers bijgevoerd. 
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• Hebben ze veterinaire begeleiding en zo ja, wat betekent dat in de praktijk? Doen ze 


mestonderzoek? (ik kan me herinneren dat wormen een rol speelden in het gebied) Entingen? 
Zijn ze bekend met conditiescores en doen ze dat ook? Hoe vaak is de dierenarts betrokken?  


Twee lokale dierenartsen zijn standaard alleen op afroep beschikbaar. Een voor de runderen en een 
voor de paarden. Daarnaast komt wildlife vet Fernando Moran voor de wisenten en de Przewalskis. Hij 


moet echter uit Asturias komen, 350 km verderop. 


Mestonderzoek vindt niet standaard plaats, maar is door ons wel geadviseerd. 


De paarden worden 2 maal jaarlijks ontwormt. Eenmaal is mestonderzoek uitgevoerd en  toonde 
strongylus (darmworm) aan. In het verleden zijn ze in korte tijd 10 Schotse Hooglanders verloren aan 


pensbot (paraphistomum). Dit bleek uit sectie achteraf. Voor ons opvallend dat conclusie pas na sectie 
op een laat moment werd gedaan. Hun verklaring was dat veel dieren uit het zicht en in het bos 
stierven. Daarna zijn de nog levende dieren behandeld met pour-on (met inermectine, welk helaas niet 


werkt bij deze wormsoort) en hebben ze geen dieren verloren. 


Ze zijn niet bekend met conditiescores, we hebben het systeem met hen doorgenomen wat met 
enthousiasme werd ontvangen, en informatie achter gelaten. 


 


• Hoe vaak wordt er toezicht gedaan op de kudde? Door wie?  


Dagelijks vindt toezicht plaats door medewerker Felix. Deze kent alle dieren en loopt ze alle af. Echter is 
hij hierin de enige, bij o.a. ziekte of afwezigheid valt dit stil. Stefanie ziet de dieren regelmatig en is eerste 


contact voor de dierenartsen.  


In het toeristenseizoenen worden dieren dagelijks gezien door gidsen van de jeepsafari’s. Zij melden 
alleen opvallend zaken. Ze controleren geen aantallen waardoor teruggetrokken dieren gemist kunnen 
worden. 


• Houden ze een kuddeadministratie bij? Wat houden ze bij?  


Ja, door Stephanie. Is ook een wettelijke verplichting. Alle mutaties worden vergelijk I&R in Nederland 


bijgehouden. Voor kalveren is er een uitgestelde oormerkplicht van 6 maanden. Alle paarden hebben 
een paspoort en chip. 


Alle runderen en paarden worden jaarlijks ingevangen. 


• Is er sprake van natuurlijke sterfte? Zijn daar cijfers van? Wat is de reden van sterfte (hoe vaak is 


dat voedselgebrek tov andere redenen)?  
 


Er is sterfte, zie o.a. eerdere opmerking m.b.t. Hooglanders. Een konik is geëuthanaseerd  vanwege een 
ernstige ontsteking van een wond aan onderbeen. Twee Przewalski veulens zijn geëuthanaseerd naar 


aanleiding van kromme benen (= genetische afwijking), die problemen bij de geboorte veroorzaakten  
Hengst welke drager was van deze genetische afwijking is verwijderd. 
 


Door direct voedselgebrek vindt er geen sterfte plaats, dieren worden zo nodig bijgevoerd. Desondanks 
troffen wij meerdere magere dieren aan, zie conditiescores. 
 


 


• Zie je kadavers liggen in het veld?  


 
Geen verse kadavers, wel oude botten. Ook bij een neolithisch dorp liggen veel oude botten voor 


toeristisch onderricht. 
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• Hoe is de wetgeving geregeld rondom kadavers?  


 
Het gebied heeft een speciale permissie om kadavers te laten liggen voor de gieren.  
Delen van het gebied zijn dermate dicht gegroeid dat kadavers niet altijd direct worden 


teruggevonden; de gieren geven dan aan dat er iets doods ligt. 
 
Botten en huiden dienen achteraf te worden afgevoerd. 
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Gebied:  


• Hoe groot is het gebied nu? (Totaal en per deelgebied) 


De nieuwe koniks komen in een nieuw deelgebied van ~175 hectare. Het idee is om de Schotse 
Hooglanders hierbij de plaatsen. Deze lopen nu met de Heckrunderen, wat men onwenselijk vindt. Dit 


gebied is momenteel nog niet ingerasterd, dit kost ongeveer 1 week werk. Het nieuwe gebied komt 
vooraan te liggen waardoor alle terreinbezoek eerst hier langs komt voordat men in de andere 
deelgebieden komt. 


Overige deelgebieden: 


1. Konikgebied ~400 hectare 


2. Wisent/ Przewalski 20 hectare 
3. Heckrund/ Schotse Hoolander/ Konik ~500 hectare 


• Er werd in 2017 gesproken over 400 extra hectares. Zijn die er inmiddels bij? Zo nee, wanneer is 
dat gepland?  


Nee, nu dus toevoeging ~175 hectare voor de koniks. 


• Hoe is de vegetatie op dit moment verdeeld? Toen stonden er veel grijze eiken en heide, 


schrale vegetatie. Het deel van de wisenten en przewalski's was graziger. Hoe is dat nu?  


Hoofdzakelijk bestaat het gebied uit afwisseling van eikenbossen, kort grazige graslanden en 
heidestruiken.  


Het nieuwe gebied bestaat veelal uit eikenbos met nauwelijks gras. Afgelopen winter is hier een kudde 
schapen doorheen gegaan waardoor wat er nog stond was weggegeten. Op enkele delen staan nog 


wat droge overstaande grassen, vergelijk NL pijpenstrootje = 0 voedingswaarde. 


• Is er voldoende beschutting? 


Ja, door alle aanwezige eiken. 


• Is er voldoende water?  


Ja, alle gebieden hebben permanente bron. 


• In 2017 was de afrastering van een deelgebied bij de koniks niet echt op orde. Daar werd toen 
hard aan gewerkt. In het overige deel was het prima. Hoe ziet het er nu uit?  


Afrastering bestaat uit stroomdraad, spanning 6 tot 8 kV. Enkele delen waren met prikkeldraad. 
Wisentgebied had 2m hoog raster, prikkeldraad met aan binnenkant schrikdraad.  


Naar Nederlandse maat ziet het raster er erg rommelig uit, maar het voldoet wel.  


Zie foto’s 
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• Aanvullende opmerkingen: 


Hoewel uitgerasterd, zijn het communale gronden waarop bezoek niet geweigerd mag worden. In 


principe kan met dus vrij door het gebied bewegen, behalve in het wisentengebied. Eventuele 
bezoekers, incl. Nederlandse actievoerders dienen wel eerst een “poort” of raster te passeren, maar 
kunnen daarna dus niet worden weggestuurd! 


In de praktijd komen de meeste bezoekers binnen via een jeepsafari. 
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Conclusie naar aanleiding van het bezoek: 


Advies is om de dieren niet nu te brengen maar later in het seizoen. Momenteel staat er onvoldoende 


voedsel van onvoldoende kwaliteit, waardoor de voedselshock voor de dieren dermate grote is met 


risico tot sterfte of problemen met de straks zogende merries. Het aangeboden voedsel is van een 
kwaliteit of vorm welke de dieren uit Nederland nu niet kennen. 


Voor de lokale beheerders is April de meest gunstige periode om nieuwe dieren te ontvangen. Dit levert 
voor ons echter conflicten op met het niet mogen transporteren van hoog drachtige dieren / te jonge 


veulens. Medio eind mei zou daarom een geschikt moment kunnen zijn,maar is afhankelijk van de 
leeftijd van de in de tussentijd geboren veulens (uitgezocht moet worden vanaf welke leeftijd groepen 
merries met veulens mogen volgens wettelijke voorschriften getransporteerd mogen worden),Midden 


zomer, juli en augustus, is het te droog en te heet om de dieren naar Spanje te transporten. Uitstel tot 
september zou de dieren waarschijnlijk te weinig adaptatietijd tot de a.s. winter geven. Een goed 
alternatief zal door de betrokken partijen moeten worden besproken. 


 


 


Mark Hoyer en Roeland Vermeulen 


20 Februari 2019 


 


   


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  Fotodatabase Atapuerca 19 februari 2019 
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2019Z15798

(ingezonden 19 augustus 2019)

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit over het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is.



1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? 1)



Antwoord: 

Ja. 



2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen, hoeveel dieren zijn er ziek en wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?



Antwoord:

Ja dat klopt. Ik wens echter voor ik op uw vragen in ga, eerst te verduidelijken dat dit buiten mijn invloedssfeer rijkt. Op grond van de wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer is de dagelijkse gang van zaken de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer zelf. Ik heb een verantwoordelijkheid voor Staatsbosbeheer als Rijksverantwoordelijke, voor de koers die zij voert en voor de continuïteit van de organisatie van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft conform afspraken met de provincie Flevoland en de adviezen van de commissies van Geel ervoor gezorgd dat het aantal dieren in de Oostvaarderplassen is teruggebracht. 



Er zijn ongeveer 5 tot 6 dieren in het gebied in Spanje ziek. Het is overigens niet helemaal zeker of dit dieren zijn die eerst in de Oostvaardersplassen liepen want bij de onderzoeken zijn de chipnummers van de dieren niet gecontroleerd. ZijDe paarden hebben vermoedelijk last van een veelvoorkomende parasiet, de Strongylus. Die parasiet hebben zij waarschijnlijk opgelopen in het gebied zelf, aangezien de dieren pas sinds juli vermagerd zijn. De dieren zijn meerdere malen gekeurd door een veearts van de NVWA, zowel voor als na het transport. Hierbij zijn geen ziekten of andere mankementen geconstateerd, op een wond bij één van de paarden na, waar het dier geen last van heeft. 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Klopt dit wel? De dieren zijn toch alleen in NLdoor de NVWA gecontroleerd en in Spanje (na het transport) niet?



3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?



Antwoord:

Staatsbosbeheer heeft van de directeur, oprichter en verantwoordelijke voor het beheer van het betreffende natuurgebied een mail ontvangen, begin augustus, waarin hij vraagt om hooi of geld. Daarover zijn in de overeenkomst met Paleolitico Vivo geen afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer heeft wel advies aangeboden. Om de verplaatsing voor de paarden soepel te laten verlopen is in maart een voorraad hooi meegeleverd door Staatsbosbeheer. 



4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Er zijn geen afspraken gemaakt omtrent het bijvoeren van de dieren. Uit ervaring met een eerdere overplaatsing van kKonikpaarden naar het gebied is gebleken dat de paarden goed behandeld werden. Uit het veldbezoek begin 2019 weet Staatsbosbeheer dat er wordt bijgevoerd in tijden van voedselschaarste. In tijden van grote droogte kan het zijn dat er hooi tekorten ontstaan en de prijzen navenant stijgen. 



5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit?



Het is mij niet duidelijk of de stichting op dit moment om geld verlegen zit of uit andere overwegingen heeft gehandeld.



6. Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar?



Antwoord:

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Vvan der Grift et al. (2018)[footnoteRef:1] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder kKonikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [1:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




7. Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Daarover was geen informatie beschikbaar.



8. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een halfjaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?



Antwoord:

Ja. 



9. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?



Antwoord:

Met de uitplaatsing van de dieren ligt de juridische verantwoordelijkheid bij de stichting. Staatsbosbeheer heeft vanuit betrokkenheid deze passages in de overeenkomst laten opnemen.



10. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het contract is reeds door Staatsbosbeheer openbaar gemaakt.



11. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? 2)



Antwoord:

De paarden zijn in de lente overgebracht. Intussen zijn is een aantal van de merries bevallen, waardoor er nu 40 paarden leven. Ten tijde van de overgang was bekend dat de merries drachtig waren. Voor de 40 paarden blijkt het gebied nu te klein, nu er door de hevige droogte van dit jaar minder voedsel groeit. Daar bovenop hebben de paarden een parasiet opgelopen in Spanje die voor vermagering zorgt. Uit het WUR rapport (blz 16, van der Grift et al., 2018) bleek dat: ‘Voor de paarden is overbevolking nog lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is om het gebied te vergroten’. Er was voor Staatsbosbeheer dus geen reden te denken dat er voedseltekorten zouden ontstaan. 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Er leefden al paarden in het gebied, omdat er in 2016 ook paarden uit Nederland, niet van Staatsbosbeheer, in het gebied zijn geplaatst. Er lopen nu ongeveer 60 paarden, deels vanuit OVP inclusief in Spanje geboren veulens en paarden die er al eerder heen zijn gebracht. 	Comment by Bijl, Joke: Als het inderdaad om de Oostvaardersplassen paarden gaat, maar laten we daar vanuit gaan. 



12. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?

DIT IS DEZELFDE VRAAG ALS VRAAG 6?

Antwoord: 

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Vvan der Grift et al. (2018)[footnoteRef:2] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder kKonikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [2:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




13. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Ja. Dit zou echter geen probleem moeten zijn voor het gebied, ook gezien het bijvoeren van de reeds bestaande kuddes in het verleden. 



14. Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord: 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit open bos met ondergroei van gras en op verschillende open plekken heide. Dit biedt veel afwisseling in leefgebied met beschuttingsmogelijkheden mochten de paarden daar behoeften aan hebben. Dit is in lijn met het eerder aangehaalde rapport van Vvan der Grift et al. (2018).



15. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?



Antwoord:

Dat weet ik niet. Vanaf de overplaatsing is dit de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo.



16. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte en wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Hoe met ziekte wordt omgegaan is de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo.





17. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit hun lijden verlossen van heel zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Het is aan de stichting Paleolítico Vivo om beleid te bepalen wat te doen bij zieke of zwakke dieren. Zij hebben ruime ervaring met natuurlijke begrazing en handelen naar wet en regelgeving. 



18. Is er sprake van jacht in het gebied en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het gebied is omgeven door een raster en goed te beheersen. In de overdrachtsovereenkomst is opgenomen dat de dieren een semi-wild bestaan krijgen voor de rest van hun natuurlijke levensduur. Hieruit blijkt dat jacht op de dieren niet is toegestaan. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dient de stichting €1.000,- boete te betalen per dier. 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Of deze conclusie te trekken is uit het contract, vraag ik me af.	Comment by Bijl, Joke: Er staat meer in het contract, zadelmak maken etc



19. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?



Antwoord:

De paarden hebben nu weer voldoende leefruimte, hetgeen het doel van het provinciaal beleid was. 



20. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zouden zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

De verbindingszone is er niet gekomen. Over de mogelijke gevolgen kan ik niet speculeren. 



21. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?



Antwoord:

Dat is gebeurd.





1) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)

2) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)



Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.





Commissie van Geel p 41:

Afvoer naar elders moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren door instanties met een goede en betrouwbare staat van dienst op dat vlak. Bij verwijdering en afvoer moet de regelgeving van de verschillende overheden (provinciaal, nationaal en Europees) voor transport en plaatsing van dieren in acht worden genomen. Er dient aan voorwaarden voor identificatie en aanmelding te worden voldaan. Aan Staatsbosbeheer moet alle waarborg worden geboden op zorgvuldige en uit oogpunt van dierenwelzijn en gezondheid verantwoorde verwijdering, transport en plaatsing.







Konikpaarden

Een deel van de konikpaarden wordt gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. Wageningen University & Research heeft een inventarisatie gemaakt en criteria opgesteld voor de selectie van deze gebieden. Zo’n 160 koniks krijgen straks een ander thuis, en daarmee blijven er 450 paarden over in de Oostvaarderplassen. Ook uit het nabijgelegen Oostvaardersveld gaan konikpaarden verhuizen, afgestemd op het aantal dieren in het kerngebied.

Vangweide
Eind oktober is met helikoptertellingen het actuele aantal konikpaarden vastgesteld. Ook hebben we de sociale groepen en familieverbanden in kaart gebracht. De vangweide en vangkraal zijn ontworpen en ingericht en het vergunningentraject is doorlopen. We gaan de dieren passief lokken naar de vangweide en daar sociale groepen selecteren in de verschillende compartimenten. Van de weide worden ze overgebracht naar de vangkraal. Daar worden ze gechipt, geregistreerd en veterinair gekeurd. Zo zijn ze voorbereid op transport naar de geselecteerde natuurgebieden. 

Transport
De konikpaarden gaan in kleine groepjes op transport en krijgen bij verblijf in de vangweide en tijdens het transport de juiste zorg. Een deel van de konikpaarden blijft mogelijk langere tijd in de vangweide. Na half maart kunnen de dieren niet meer op transport vanwege de drachtige merries. Het voornemen is om koniks die half maart nog in de vangweide staan buiten het kerngebied van de Oostvaardersplassen onder te brengen, totdat zij vervoerd kunnen worden naar hun definitieve bestemming.





https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/03/15/konikpaarden-onderweg-naar-spanje/ 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/03/16/konikpaarden-gearriveerd-in-spanje/ 



Staatsbosbeheer:

Waarschijnlijk misverstand mbt het aantal paarden dat zwanger drachtig was. Aangezien er veel telefonisch besproken is is dit niet te achterhalen. Wel is meerdere malen duidelijk gemaakt dat de paarden voor 15 maart moesten vertrekken omdat er anders problemen zouden zijn met de zwangere merries. Ook zou het gebied worden uitgebreid. Met het oog daarop zou het gebied ook meer paarden aankunnen of zelfs nodig hebben om het in stand te houden. 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: DOMUS-19206201-v1-KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Datum: dinsdag 27 augustus 2019 14:29:23
Bijlagen: DOMUS-19206201-v1-KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is opm,

revWW .docx

,
Deze had ik over het hoofd gezien.
Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 14:08
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>;

@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: DOMUS-19206201-v1-
KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Hai ,
Toch nog wel een paar opmerkingen… zie bijlage.
Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 12:30
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 
< @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: DOMUS-19206201-v1-
KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Hierbij. 

groetjes,

Van:  
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 11:58
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 
< @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: DOMUS-19206201-v1-
KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Mochten er nog tekortkomingen in zitten dan hoor ik dat graag vanmiddag. Dan kan ik informeren.

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 10:48
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: DOMUS-19206201-v1-
KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Dag ,
Ik heb er het volgende van gemaakt, iets uitgebreider dan je wellicht had gewenst . Kun je je hierin vinden?
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Disclaimer Nederlands English
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2019Z15798

(ingezonden 19 augustus 2019)

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit over het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is.



1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? 1)



Antwoord: 

Ja. 



2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen, hoeveel dieren zijn er ziek en wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?



Antwoord:

Ja dat klopt. Ik wens echter voor ik op uw vragen in ga, eerst te verduidelijken dat dit buiten mijn invloedssfeer rijkt. Op grond van de wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer is de dagelijkse gang van zaken de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer zelf. Ik heb een verantwoordelijkheid voor Staatsbosbeheer als Rijksverantwoordelijke, voor de koers die zij voert en voor de continuïteit van de organisatie van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft conform afspraken met de provincie Flevoland en de adviezen van de commissies van Geel ervoor gezorgd dat het aantal dieren in de Oostvaarderplassen is teruggebracht. 	Comment by Wubben, Wouter: Dit suggereert dat wij er nog wel een verantwoordelijkheid hebben. Lijkt me van belang om hierbij te melden dat ook wij hier formeel geen verantwoordelijkheid meer hebben, zoals contractueel vastgelegd: 
Transfer of ownership upon delivery
Living Paleolithic Reserve will welcome the horses on the day of arrival. Living Paleolithic Reserve will provide suitable accommodation and conditions for receipt of the horses, conduct required medical tests upon arrival by a veterinarian and will be fully responsible for the animals thereafter.




Er zijn ongeveer 5 tot 6 dieren in het gebied in Spanje ziek. Bij ons is niet bekend of alle zieke dieren afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen. ZijDe paarden hebben vermoedelijk last van een veelvoorkomende parasiet, de Strongylus. Die parasiet hebben zij waarschijnlijk opgelopen in het gebied zelf, aangezien de dieren pas sinds juli vermagerd zijn. De dieren zijn meerdere malen gecontroleerd door een dierenarts. gekeurd door een veearts van de NVWA, zowel voor als na het transport. Hierbij zijn geen ziekten of andere mankementen geconstateerd, op een oogwond bij één van de paarden na, waar het dier geen last van heeft. 	Comment by Wubben, Wouter: Waar komt het aantal eigenlijk vandaan? Eduardo geeft in een audiobericht aan dat er 20 paarden in mindere conditie zijn. En 40 in goede conditie!	Comment by Wubben, Wouter: Ik weet in ieder geval zeker dat 1 van de 2 onderzochte paarden uit de Oostvaardersplassen komt.
Voorstel om aan te geven ‘dat bij ons niet bekend is of alle zieke dieren afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen.’



3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?



Antwoord:

Staatsbosbeheer heeft van de directeur, oprichter en verantwoordelijke voor het beheer van het betreffende natuurgebied een mail ontvangen, begin augustus, waarin hij vraagt om hooi of geld. Daarover zijn in de overeenkomst met Paleolitico Vivo geen afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer heeft wel advies aangeboden. Om de verplaatsing en de gewenning voor de paarden soepel te laten verlopen is in maart een voorraad hooi meegeleverd door Staatsbosbeheer. 



4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Er zijn geen afspraken gemaakt omtrent het bijvoeren van de dieren. Uit ervaring met een eerdere overplaatsing van kKonikpaarden naar het gebied is gebleken dat de paarden goed behandeld werden. Uit het veldbezoek begin 2019 weet Staatsbosbeheer dat er wordt bijgevoerd in tijden van voedselschaarste. In tijden van grote droogte kan het zijn dat er hooi tekorten ontstaan en de prijzen navenant stijgen. 



5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit?



Het is mij niet duidelijk of de stichting op dit moment om geld verlegen zit of uit andere overwegingen heeft gehandeld.



6. Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar?



Antwoord:

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Vvan der Grift et al. (2018)[footnoteRef:1] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder kKonikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [1:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




7. Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Daarover was geen informatie beschikbaar.



8. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een halfjaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?



Antwoord:

Ja. 



9. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?



Antwoord:

Met de uitplaatsing overdracht van de dieren ligt de juridische verantwoordelijkheid bij de stichting als nieuwe eigenaar. Staatsbosbeheer heeft vanuit betrokkenheid deze passages in de overeenkomst laten opnemen.



10. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het contract is reeds door Staatsbosbeheer openbaar gemaakt.



11. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? 2)



Antwoord:

De paarden zijn in de lente overgebracht. Intussen zijn een aantal van de merries bevallen, waardoor er nu 40 paarden leven die uit de Oostvaardersplassen komen of veulens van deze paarden zijn. Ten tijde van de overgang was bekend dat de merries drachtig waren. Voor de 40 paarden blijkt het gebied nu te klein, nu er door de hevige droogte van dit jaar minder voedsel groeit. Daar bovenop hebben de paarden een parasiet opgelopen in Spanje die voor vermagering zorgt. Uit het WUR rapport (blz 16, van der Grift et al., 2018) bleek dat: ‘Voor de paarden is overbevolking nog lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is om het gebied te vergroten’. Er was voor Staatsbosbeheer dus geen reden te denken dat er voedseltekorten zouden ontstaan. 	Comment by Wubben, Wouter: Er leven namelijk al konikpaarden en Przewalski-paarden.	Comment by Wubben, Wouter: Vind ik wel een voorbarige conclusie. Het kan meerdere oorzaken hebben. Hete droge zomer, overgang naar een nieuw gebied, zogende merries, ziekte, parasieten, te weinig voedsel, voedsel van onvoldoende kwaliteit, of een combinatie van een aantal factoren.	Comment by Bijl, Joke: Als het inderdaad om de Oostvaardersplassen paarden gaat, maar laten we daar vanuit gaan. 



12. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?

DIT IS DEZELFDE VRAAG ALS VRAAG 6?

Antwoord: 

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Vvan der Grift et al. (2018)[footnoteRef:2] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder kKonikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [2:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




13. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Ja. Dit zou echter geen probleem moeten zijn voor het gebied en voor deze paarden, ook gezien het bijvoeren van de reeds bestaande kuddes in het verleden. 



14. Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord: 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit open bos met ondergroei van gras en op verschillende open plekken heide. Dit biedt veel afwisseling in leefgebied met beschuttingsmogelijkheden mochten de paarden daar behoeften aan hebben. Dit is in lijn met het eerder aangehaalde rapport van Vvan der Grift et al. (2018).



15. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?



Antwoord:

Dat weet ik niet. Vanaf de overplaatsing is dit de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo.



16. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte en wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Hoe met ziekte wordt omgegaan is de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo.





17. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit hun lijden verlossen van heel zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Het is aan de stichting Paleolítico Vivo om beleid te bepalen wat te doen bij zieke of zwakke dieren. Zij hebben ruime ervaring met natuurlijke begrazing en handelen naar wet en regelgeving. 



18. Is er sprake van jacht in het gebied en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het gebied is omgeven door een raster en goed te beheersen. In de overdrachtsovereenkomst is opgenomen dat de dieren een semi-wild bestaan krijgen voor de rest van hun natuurlijke levensduur. Hieruit blijkt dat jacht op de dieren niet is toegestaan. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dient de stichting €1.000,- boete te betalen per dier. 	Comment by Bijl, Joke: Er staat meer in het contract, zadelmak maken etc	Comment by Wubben, Wouter: Eens. Ik zou deze zin verwijderen. Staat niet expliciet in het contract. 



19. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?



Antwoord:

De paarden hebben nu weer voldoende leefruimte, hetgeen het doel van het provinciaal beleid was. 



20. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zouden zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

De verbindingszone is er niet gekomen. Over de mogelijke gevolgen kan ik niet speculeren. 



21. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?



Antwoord:

Dat is gebeurd.





1) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)

2) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)



Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.





Commissie van Geel p 41:

Afvoer naar elders moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren door instanties met een goede en betrouwbare staat van dienst op dat vlak. Bij verwijdering en afvoer moet de regelgeving van de verschillende overheden (provinciaal, nationaal en Europees) voor transport en plaatsing van dieren in acht worden genomen. Er dient aan voorwaarden voor identificatie en aanmelding te worden voldaan. Aan Staatsbosbeheer moet alle waarborg worden geboden op zorgvuldige en uit oogpunt van dierenwelzijn en gezondheid verantwoorde verwijdering, transport en plaatsing.







Konikpaarden

Een deel van de konikpaarden wordt gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. Wageningen University & Research heeft een inventarisatie gemaakt en criteria opgesteld voor de selectie van deze gebieden. Zo’n 160 koniks krijgen straks een ander thuis, en daarmee blijven er 450 paarden over in de Oostvaarderplassen. Ook uit het nabijgelegen Oostvaardersveld gaan konikpaarden verhuizen, afgestemd op het aantal dieren in het kerngebied.

Vangweide
Eind oktober is met helikoptertellingen het actuele aantal konikpaarden vastgesteld. Ook hebben we de sociale groepen en familieverbanden in kaart gebracht. De vangweide en vangkraal zijn ontworpen en ingericht en het vergunningentraject is doorlopen. We gaan de dieren passief lokken naar de vangweide en daar sociale groepen selecteren in de verschillende compartimenten. Van de weide worden ze overgebracht naar de vangkraal. Daar worden ze gechipt, geregistreerd en veterinair gekeurd. Zo zijn ze voorbereid op transport naar de geselecteerde natuurgebieden. 

Transport
De konikpaarden gaan in kleine groepjes op transport en krijgen bij verblijf in de vangweide en tijdens het transport de juiste zorg. Een deel van de konikpaarden blijft mogelijk langere tijd in de vangweide. Na half maart kunnen de dieren niet meer op transport vanwege de drachtige merries. Het voornemen is om koniks die half maart nog in de vangweide staan buiten het kerngebied van de Oostvaardersplassen onder te brengen, totdat zij vervoerd kunnen worden naar hun definitieve bestemming.





https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/03/15/konikpaarden-onderweg-naar-spanje/ 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/03/16/konikpaarden-gearriveerd-in-spanje/ 



Staatsbosbeheer:

Waarschijnlijk misverstand mbt het aantal paarden dat zwanger drachtig was. Aangezien er veel telefonisch besproken is is dit niet te achterhalen. Wel is meerdere malen duidelijk gemaakt dat de paarden voor 15 maart moesten vertrekken omdat er anders problemen zouden zijn met de zwangere merries. Ook zou het gebied worden uitgebreid. Met het oog daarop zou het gebied ook meer paarden aankunnen of zelfs nodig hebben om het in stand te houden. 


2019Z15798

(ingezonden 19 augustus 2019)

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit over het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is.



1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? 1)



Antwoord: 

Ja. 



2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen, hoeveel dieren zijn er ziek en wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?



Antwoord:

Ja dat klopt. Ik wens echter voor ik op uw vragen in ga, eerst te verduidelijken dat dit buiten mijn invloedssfeer rijkt. Op grond van de wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer is de dagelijkse gang van zaken de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer zelf. Ik heb een verantwoordelijkheid voor Staatsbosbeheer als Rijksverantwoordelijke, voor de koers die zij voert en voor de continuïteit van de organisatie van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft conform afspraken met de provincie Flevoland en de adviezen van de commissies van Geel ervoor gezorgd dat het aantal dieren in de Oostvaarderplassen is teruggebracht. 	Comment by Wubben, Wouter: Dit suggereert dat wij er nog wel een verantwoordelijkheid hebben. Lijkt me van belang om hierbij te melden dat ook wij hier formeel geen verantwoordelijkheid meer hebben, zoals contractueel vastgelegd: 
Transfer of ownership upon delivery
Living Paleolithic Reserve will welcome the horses on the day of arrival. Living Paleolithic Reserve will provide suitable accommodation and conditions for receipt of the horses, conduct required medical tests upon arrival by a veterinarian and will be fully responsible for the animals thereafter.




Er zijn ongeveer 5 tot 6 dieren in het gebied in Spanje ziek. Bij ons is niet bekend of alle zieke dieren afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen. ZijDe paarden hebben vermoedelijk last van een veelvoorkomende parasiet, de Strongylus. Die parasiet hebben zij waarschijnlijk opgelopen in het gebied zelf, aangezien de dieren pas sinds juli vermagerd zijn. De dieren zijn meerdere malen gecontroleerd door een dierenarts. gekeurd door een veearts van de NVWA, zowel voor als na het transport. Hierbij zijn geen ziekten of andere mankementen geconstateerd, op een oogwond bij één van de paarden na, waar het dier geen last van heeft. 	Comment by Wubben, Wouter: Waar komt het aantal eigenlijk vandaan? Eduardo geeft in een audiobericht aan dat er 20 paarden in mindere conditie zijn. En 40 in goede conditie!	Comment by Wubben, Wouter: Ik weet in ieder geval zeker dat 1 van de 2 onderzochte paarden uit de Oostvaardersplassen komt.
Voorstel om aan te geven ‘dat bij ons niet bekend is of alle zieke dieren afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen.’



3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?



Antwoord:

Staatsbosbeheer heeft van de directeur, oprichter en verantwoordelijke voor het beheer van het betreffende natuurgebied een mail ontvangen, begin augustus, waarin hij vraagt om hooi of geld. Daarover zijn in de overeenkomst met Paleolitico Vivo geen afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer heeft wel advies aangeboden. Om de verplaatsing en de gewenning voor de paarden soepel te laten verlopen is in maart een voorraad hooi meegeleverd door Staatsbosbeheer. 



4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Er zijn geen afspraken gemaakt omtrent het bijvoeren van de dieren. Uit ervaring met een eerdere overplaatsing van kKonikpaarden naar het gebied is gebleken dat de paarden goed behandeld werden. Uit het veldbezoek begin 2019 weet Staatsbosbeheer dat er wordt bijgevoerd in tijden van voedselschaarste. In tijden van grote droogte kan het zijn dat er hooi tekorten ontstaan en de prijzen navenant stijgen. 



5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit?



Het is mij niet duidelijk of de stichting op dit moment om geld verlegen zit of uit andere overwegingen heeft gehandeld.



6. Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar?



Antwoord:

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Vvan der Grift et al. (2018)[footnoteRef:1] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder kKonikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [1:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




7. Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Daarover was geen informatie beschikbaar.



8. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een halfjaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?



Antwoord:

Ja. 



9. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?



Antwoord:

Met de uitplaatsing overdracht van de dieren ligt de juridische verantwoordelijkheid bij de stichting als nieuwe eigenaar. Staatsbosbeheer heeft vanuit betrokkenheid deze passages in de overeenkomst laten opnemen.



10. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het contract is reeds door Staatsbosbeheer openbaar gemaakt.



11. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? 2)



Antwoord:

De paarden zijn in de lente overgebracht. Intussen zijn een aantal van de merries bevallen, waardoor er nu 40 paarden leven die uit de Oostvaardersplassen komen of veulens van deze paarden zijn. Ten tijde van de overgang was bekend dat de merries drachtig waren. Voor de 40 paarden blijkt het gebied nu te klein, nu er door de hevige droogte van dit jaar minder voedsel groeit. Daar bovenop hebben de paarden een parasiet opgelopen in Spanje die voor vermagering zorgt. Uit het WUR rapport (blz 16, van der Grift et al., 2018) bleek dat: ‘Voor de paarden is overbevolking nog lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is om het gebied te vergroten’. Er was voor Staatsbosbeheer dus geen reden te denken dat er voedseltekorten zouden ontstaan. 	Comment by Wubben, Wouter: Er leven namelijk al konikpaarden en Przewalski-paarden.	Comment by Wubben, Wouter: Vind ik wel een voorbarige conclusie. Het kan meerdere oorzaken hebben. Hete droge zomer, overgang naar een nieuw gebied, zogende merries, ziekte, parasieten, te weinig voedsel, voedsel van onvoldoende kwaliteit, of een combinatie van een aantal factoren.	Comment by Bijl, Joke: Als het inderdaad om de Oostvaardersplassen paarden gaat, maar laten we daar vanuit gaan. 



12. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?

DIT IS DEZELFDE VRAAG ALS VRAAG 6?

Antwoord: 

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Vvan der Grift et al. (2018)[footnoteRef:2] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder kKonikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [2:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




13. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Ja. Dit zou echter geen probleem moeten zijn voor het gebied en voor deze paarden, ook gezien het bijvoeren van de reeds bestaande kuddes in het verleden. 



14. Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord: 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit open bos met ondergroei van gras en op verschillende open plekken heide. Dit biedt veel afwisseling in leefgebied met beschuttingsmogelijkheden mochten de paarden daar behoeften aan hebben. Dit is in lijn met het eerder aangehaalde rapport van Vvan der Grift et al. (2018).



15. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?



Antwoord:

Dat weet ik niet. Vanaf de overplaatsing is dit de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo.



16. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte en wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Hoe met ziekte wordt omgegaan is de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo.





17. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit hun lijden verlossen van heel zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Het is aan de stichting Paleolítico Vivo om beleid te bepalen wat te doen bij zieke of zwakke dieren. Zij hebben ruime ervaring met natuurlijke begrazing en handelen naar wet en regelgeving. 



18. Is er sprake van jacht in het gebied en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het gebied is omgeven door een raster en goed te beheersen. In de overdrachtsovereenkomst is opgenomen dat de dieren een semi-wild bestaan krijgen voor de rest van hun natuurlijke levensduur. Hieruit blijkt dat jacht op de dieren niet is toegestaan. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dient de stichting €1.000,- boete te betalen per dier. 	Comment by Bijl, Joke: Er staat meer in het contract, zadelmak maken etc	Comment by Wubben, Wouter: Eens. Ik zou deze zin verwijderen. Staat niet expliciet in het contract. 



19. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?



Antwoord:

De paarden hebben nu weer voldoende leefruimte, hetgeen het doel van het provinciaal beleid was. 



20. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zouden zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

De verbindingszone is er niet gekomen. Over de mogelijke gevolgen kan ik niet speculeren. 



21. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?



Antwoord:

Dat is gebeurd.





1) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)

2) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)



Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.





Commissie van Geel p 41:

Afvoer naar elders moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren door instanties met een goede en betrouwbare staat van dienst op dat vlak. Bij verwijdering en afvoer moet de regelgeving van de verschillende overheden (provinciaal, nationaal en Europees) voor transport en plaatsing van dieren in acht worden genomen. Er dient aan voorwaarden voor identificatie en aanmelding te worden voldaan. Aan Staatsbosbeheer moet alle waarborg worden geboden op zorgvuldige en uit oogpunt van dierenwelzijn en gezondheid verantwoorde verwijdering, transport en plaatsing.







Konikpaarden

Een deel van de konikpaarden wordt gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. Wageningen University & Research heeft een inventarisatie gemaakt en criteria opgesteld voor de selectie van deze gebieden. Zo’n 160 koniks krijgen straks een ander thuis, en daarmee blijven er 450 paarden over in de Oostvaarderplassen. Ook uit het nabijgelegen Oostvaardersveld gaan konikpaarden verhuizen, afgestemd op het aantal dieren in het kerngebied.

Vangweide
Eind oktober is met helikoptertellingen het actuele aantal konikpaarden vastgesteld. Ook hebben we de sociale groepen en familieverbanden in kaart gebracht. De vangweide en vangkraal zijn ontworpen en ingericht en het vergunningentraject is doorlopen. We gaan de dieren passief lokken naar de vangweide en daar sociale groepen selecteren in de verschillende compartimenten. Van de weide worden ze overgebracht naar de vangkraal. Daar worden ze gechipt, geregistreerd en veterinair gekeurd. Zo zijn ze voorbereid op transport naar de geselecteerde natuurgebieden. 

Transport
De konikpaarden gaan in kleine groepjes op transport en krijgen bij verblijf in de vangweide en tijdens het transport de juiste zorg. Een deel van de konikpaarden blijft mogelijk langere tijd in de vangweide. Na half maart kunnen de dieren niet meer op transport vanwege de drachtige merries. Het voornemen is om koniks die half maart nog in de vangweide staan buiten het kerngebied van de Oostvaardersplassen onder te brengen, totdat zij vervoerd kunnen worden naar hun definitieve bestemming.





https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/03/15/konikpaarden-onderweg-naar-spanje/ 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/03/16/konikpaarden-gearriveerd-in-spanje/ 



Staatsbosbeheer:

Waarschijnlijk misverstand mbt het aantal paarden dat zwanger drachtig was. Aangezien er veel telefonisch besproken is is dit niet te achterhalen. Wel is meerdere malen duidelijk gemaakt dat de paarden voor 15 maart moesten vertrekken omdat er anders problemen zouden zijn met de zwangere merries. Ook zou het gebied worden uitgebreid. Met het oog daarop zou het gebied ook meer paarden aankunnen of zelfs nodig hebben om het in stand te houden. 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: DOMUS-19206201-v1-KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Datum: donderdag 29 augustus 2019 12:34:53
Bijlagen: DOMUS-19206201-v1-KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is.docx

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 14:17
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; @minlnv.nl>
CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: DOMUS-19206201-v1-
KAMERVRAGEN_Het_bericht_dat_een_deel_van_de_konikpaarden_uit_de_Oostvaardersplassen_die_zijn_uitgezet_in_een_natuurgebied_in_Spanje__ziek_is
Beste  en 
Bij deze de kamervragen zoals ik ze de lijn in wil doen. Staat nog één opmerking in waar ik over twijfel.
@  graag commentaar.
@ mocht er toch nog iets mis zijn hoor ik dat ook natuurlijk nog graag, maar al jullie opmerkingen zitten er zo goed mogelijk in verwerkt.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………………………
Directie Natuur en Biodiversiteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-Noord 4]
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
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 Nederlands English
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2019Z15798

(ingezonden 19 augustus 2019)

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit over het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is.



1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? 1)



Antwoord: 

Ja. 



2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen, hoeveel dieren zijn er ziek en wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?



Antwoord:

Ja dat klopt. Ik wens echter voor ik op uw vragen in ga, eerst te verduidelijken dat dit buiten mijn invloedssfeer rijkt en grotendeels ook buiten de invloedsfeer van Staatsbosbeheer. Op grond van de wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer is de dagelijkse gang van zaken de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer zelf. Ik heb een verantwoordelijkheid voor Staatsbosbeheer als Rijksverantwoordelijke, voor de koers die zij voert en voor de continuïteit van de organisatie van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft conform afspraken met de provincie Flevoland en de adviezen van de commissies van Geel ervoor gezorgd dat het aantal dieren in de Oostvaarderplassen is teruggebracht. Na de overdracht in maart 2019 heeft Staatsbosbeheer formeel geen verantwoordelijkheid meer voor de dieren.	Comment by Koenders, Harry: Voorzichtig hiermee omdat je nu antwoord geeft op drie vragen.	Comment by Koenders, Harry: Het staat er nogal omslachtig. Minister draagt politieke verantwoordelijkheid voor Staatsbosbeheer en heeft beleidsverantwoordelijkheid vanuit wet dieren. Laat Ruben even meelezen.



Uit een audiobericht van de nieuwe eigenaar blijken 20 paarden in mindere conditie te zijn en 40 paarden in goede conditie. Dit is inclusief de 20 in 2016 overgeplaatste paarden van FREE Nature. Bij ons is niet bekend of alle zieke dieren afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen. De konikpaarden hebben vermoedelijk last van een veelvoorkomende parasiet, de Strongylus. Die parasiet hebben zij waarschijnlijk opgelopen in het gebied zelf, aangezien de dieren pas sinds juli vermagerd zijn. De dieren zijn meerdere malen gecontroleerd door een dierenarts. Hierbij zijn geen ziekten of andere mankementen geconstateerd, op een oogwond bij één van de paarden na, waar het dier geen last van heeft. 



3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?



Antwoord:

Staatsbosbeheer heeft van de directeur, oprichter en verantwoordelijke voor het beheer van het betreffende natuurgebied een mail ontvangen, begin augustus, waarin hij vraagt om hooi of geld. Daarover zijn in de overeenkomst met Paleolítico Vivo geen afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer heeft wel advies aangeboden. Om de verplaatsing voor de paarden soepel te laten verlopen is in maart een voorraad hooi meegeleverd door Staatsbosbeheer. 	Comment by Huijgevoort, drs. M.F.A.P. van (Matthijs): Ander sorot voedsel, overgang, vroeg in seizoen weinig voedselbeschikbaar maar wel belangrijk vroeg te verhuizen ivm zwangerschap en condities van gebied in latere maanden. Nooit ideaal.	Comment by Koenders, Harry: Ik zou inderdaad zo’n soort toelichting opnemen in de brief; t.b.v. ………



4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Er zijn geen afspraken gemaakt omtrent het bijvoeren van de dieren. Uit ervaring met een eerdere overplaatsing van konikpaarden naar het gebied door FREE Nature is gebleken dat de paarden goed behandeld werden. Uit het veldbezoek begin 2019 weet Staatsbosbeheer dat er wordt bijgevoerd in tijden van voedselschaarste. In tijden van grote droogte kan het zijn dat er hooi tekorten ontstaan en de prijzen navenant stijgen. 



5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit?



Het is mij niet duidelijk of de stichting op dit moment om geld verlegen zit of uit andere overwegingen heeft gehandeld.



6. Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar?



Antwoord:

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Van der Grift et al. (2018)[footnoteRef:1] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder konikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016.  Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [1:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




7. Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Daarover was geen informatie beschikbaar.



8. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een halfjaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?



Antwoord:

Ja. 



9. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?



Antwoord:

Met de uitplaatsing van de dieren ligt de juridische verantwoordelijkheid bij de stichting. Staatsbosbeheer heeft vanuit betrokkenheid deze passages in de overeenkomst laten opnemen.



10. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het contract is reeds door Staatsbosbeheer openbaar gemaakt.



11. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? 2)



Antwoord:

De paarden zijn in de lente overgebracht. Intussen zijn een aantal van de merries bevallen, waardoor er nu 60 paarden in het gebied leven, waarvan 40 paarden uit de Oostvaardersplassen komen of veulens van deze paarden zijn. Ten tijde van de overgang was bekend dat de merries drachtig waren. Voor de 60 paarden lijkt het gebied nu te klein, nu er door de hevige droogte van dit jaar minder voedsel groeit. Daar bovenop hebben sommige paarden een parasiet opgelopen in Spanje die voor vermagering zorgt, maar ook andere factoren kunnen een rol spelen in de mindere conditie. Uit het WUR rapport (blz. 16, Van der Grift et al., 2018) bleek dat: ‘Voor de paarden is overbevolking nog lang niet aan de orde, de kudde behoeft juist versterking met wilde dieren, temeer daar de ambitie is om het gebied te vergroten’. Er was voor Staatsbosbeheer dus geen reden te denken dat er voedseltekorten zouden ontstaan. 



12. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?



Antwoord: 

Er zijn weinig geschikte gebieden in West-Europa waar de paarden heen kunnen. De meeste gebieden kampen zelf met de noodzaak tot uitplaatsing. Afstand en draagkracht van het gebied waren belangrijke criteria, verder is rekening gehouden met Natuurlijk Areaal, Kwaliteit leefgebied, Voldoende ruimte voor een levensvatbare populatie en Genetische samenstelling populatie. Voor meer informatie over deze criteria verwijs ik u naar het rapport van Van der Grift et al. (2018)[footnoteRef:2] dat opgesteld is in opdracht van de provincie Flevoland. De stichting heeft verder ruime ervaring met een variëteit aan natuurlijke begrazing en heeft al eerder konikpaarden overgenomen uit Nederland in 2016. Er is tussen 18 en 20 februari 2019 een veldbezoek geweest door een dierenarts en een ecoloog die de geschiktheid van het gebied hebben beoordeeld. Die beoordeling is positief uitgevallen. Er zijn semi-natuurlijke omstandigheden beschikbaar, waarbij de  paarden in familieverband kunnen leven.  [2:  Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.
] 




13. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Ja. Dit zou echter geen probleem moeten zijn voor het gebied en de konikpaarden, ook gezien het bijvoeren van de reeds bestaande kuddes in het verleden. 



14. Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?



Antwoord: 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit open bos met ondergroei van gras en op verschillende open plekken heide. Dit biedt veel afwisseling in leefgebied met beschuttingsmogelijkheden, mochten de paarden daar behoeften aan hebben. Dit is in lijn met het eerder aangehaalde rapport van Van der Grift et al. (2018).



15. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?



Antwoord:

Dat weet ik niet. Vanaf de overplaatsing is dit de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo. 



16. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte en wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Hoe met ziekte wordt omgegaan is de verantwoordelijkheid van de stichting Paleolítico Vivo. Daarvoor geldt Spaanse wet- en regelgeving. Twee lokale dierenartsen zijn standaard op afroep beschikbaar.





17. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit hun lijden verlossen van heel zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Nee. Het is aan de stichting Paleolítico Vivo om beleid te bepalen wat te doen bij zieke of zwakke dieren. Zij hebben ruime ervaring met natuurlijke begrazing en handelen naar wet en regelgeving. Uit rapporten bleek dat Paleolítico Vivo in het verleden ernstig zieke dieren uit hun lijden verlossen.



18. Is er sprake van jacht in het gebied en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

Het gebied is omgeven door een raster en goed te beheersen. In de overdrachtsovereenkomst is opgenomen dat de dieren een semi-wild bestaan krijgen voor de rest van hun natuurlijke levensduur. Hieruit blijkt dat jacht op de dieren niet is toegestaan. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dient de stichting €1.000,- boete te betalen per dier. 	Comment by Huijgevoort, drs. M.F.A.P. van (Matthijs): SBB stelt voor deze zin te verwijderen. Ik vind zelf dat dit wel duidelijk antwoord geeft op de vraag en het een logische deductie is.



19. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?



Antwoord:

De paarden hebben nu weer voldoende leefruimte, hetgeen het doel van het provinciaal beleid was. 



20. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zouden zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:

De verbindingszone is er niet gekomen. Over de mogelijke gevolgen kan ik niet speculeren. 



21. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?



Antwoord:

Dat is gebeurd.





1) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)

2) ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek‘, NOS, 15 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html)



Van der Grift, E., Schotman, A., Jansman, H. & de Groot, A. (2018) ‘Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen’. Wageningen Environmental Research.











Van:
Aan:
Onderwerp: Contactpersoon mbt kamervragen
Datum: dinsdag 3 september 2019 10:52:35
Bijlagen: image001.png
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image004.png
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Hai ,
M.b.t. de kamervragen over de paarden in Spanje hebben we afgestemd met 

@minlnv.nl.
Groet,

Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
Provinciale Eenheid Zuid-Holland | Overschieseweg 310 |3112 NC SCHIEDAM
Postadres: Postbus 2 |3800 AA AMERSFOORT
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: RE: kamervragen spaanse konikspaarden
Datum: vrijdag 6 september 2019 10:19:19

Dank,  en ,
Prima aanvullingen en verbeteringen!
Ik ga het in deze vorm direct de lijn weer inbrengen.
Grote groet, 

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 10:04
Aan: @minlnv.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen spaanse konikspaarden

,
Met jouw aanvullingen is er meer empathie in gekomen. De kunst is om juridisch via deze
antwoorden niet meer verantwoordelijkheden toebedeeld te krijgen. Na kort sluiten met

 hebben we geprobeerd weg te blijven van termen als goede zorg en te weinig
leefgebied in de OVP. Bijgevoegd onze suggesties.
Succes met de afwikkeling.

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 17:27
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen spaanse konikspaarden
Oh, bugger!
Excuses, hierbij
Gr. 

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 17:25
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen spaanse konikspaarden
Dag ,
Kun je het attachment ook meesturen?
Groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 16:36
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: kamervragen spaanse konikspaarden
Ha , zoals net besproken,
hierbij wat tekstaanvullingen op de kamervragen over de spaanse konikspaarden waarbij we op
verzoek van de minister geprobeerd hebben om het verhaal iets minder juridisch en wat meer
empathisch te maken (en niet het gevoel te geven over de schutting te gooien),
zonder daarbij aan de overdracht van de formele verantwoordelijkheid te tornen.
Kunnen jullie kijken of jullie hier in kunnen vinden of nog correcties cq aanvullingen op hebben?
Dank alvast,
groet, 

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | C4-Noord
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
E: @minlnv.nl
T: 070 
M: 06 

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:
Cc:
Onderwerp: RE: Derde tranche Regio Deals
Datum: vrijdag 6 september 2019 16:20:35

Dank voor het signaal, . Ik geef het door.
Groet, 

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 16:18
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: Fwd: Derde tranche Regio Deals
Nieuwe ronde nieuwe kansen voor Flevoland en OVP/nationaal park?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @minlnv.nl>
Datum: 6 september 2019 om 15:56:30 CEST
Aan: DGNVLG alle medewerkers < @minlnv.nl>, 

@minlnv.nl>
Kopie: Regio Portefeuille LNV < @minez.nl>
Onderwerp: Derde tranche Regio Deals

Beste collega’s,
Vanaf aanstaande maandag 9 september tot 1 december 2019 kunnen regio’s weer voorstellen voor een
Regio Deal aanmelden via de website van RVO (www.rvo.nl/regiodeals). Vanmiddag is de Kamerbrief
over de derde tranche Regio Deals uitgegaan. De totale omvang van deze tranche is € 180 mln.
Met de Regio Deals wil het kabinet samen met regio’s de brede welvaart versterken via een
gezamenlijke integrale aanpak van economische, sociale en ecologische opgaven die dáár aan de orde
zijn. Het gaat om meervoudige opgaven die kenmerkend zijn voor de regio en die een gebiedsspecifieke,
integrale aanpak nodig hebben.
Ken je een regio die aan de slag wil met een voorstel? Wil je meer weten over de aanpak en het
afwegingskader? Weet ons dan vooral te vinden!
Hartelijke groet, namens team Regio Portefeuille,

Regio Portefeuille LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | T:
+31 6 

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
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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: Staatsbosbeheer in de media
Datum: vrijdag 6 september 2019 17:00:02
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png

· De oorlogsvoorstellingen middenin de Biesbosch gaan door. De producent verkondigde dat ook zonder
toestemming zijn voorstellingen door zouden gaan. Willens en wetens overtrad hij de regels, maar de
provincie strijkt over haar hart (o.a. Brabants Dagblad en Omroep Brabant). Nieuwsuur informeert bij
ons sinds wanneer de Biesbosch een Natura 2000 gebied is.

· Anderhalf miljoen bezoekers voor de Biesbosch per jaar. Dat is positief voor de omgeving, maar levert
ook veel afval op, meldt BN/DeStem.

· Vroege Vogels heeft vandaag en gisteren opnames gemaakt in Nationaal Park Weerribben-Wieden. In de
Weerribben gaat over de verlanding (successie), de grote vuurvlinder en welke maatregelingen we
nemen om de rietgroei te stimuleren en de ganzenvraat te beperken in de nieuwe natuur in Wetering
Oost. Er worden er ook opnames gemaakt in de Wieden bij de collega’s van NM.

· Al zes jaar probeert de provincie de boeren in de Brobbelbies, onderdeel van de Maashorst, uit te kopen
om het natuurgebied te vergroten. Nu wordt het over een andere boeg gegooid: samenwerken om
het grondwaterpeil te verhogen, aldus Nieuwe Oogst.

· Paard in Nood Spanje is bezorgd over de konikpaarden in Spanje, zegt ze tegen De Stentor. Ondertussen
is Annemieke van stichting Annemieke onderweg naar Spanje met 30.000 kilo hooi (RTL Nieuws en
AD).

· Muziekfestival Eilân mag toch doorgaan van de gemeente.
· NRC gaat binnenkort op stap met  over de letterzetter. Ook onderzoeker  gaat

mee. 

Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
Communicatie & Public Affairs | Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 | 3800 AA Amersfoort
T 030 –  | M 06 – 
E @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

 @  |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1
Niet aanwezig op woensdagen
Disclaimer Nederlands English
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4838121/konikpaarden-oostvaardersplassen-spanje-ondervoed-hooi
https://www.newsdesk.lexisnexis.com/click/?p=aHR0cHM6Ly93d3cubmV3c2Rlc2subGV4aXNuZXhpcy5jb20vYXJ0aWNsZS80MDExOTA3MzQ3MS5odG1sP2hsaD01ZWIwOTUxMSZmaWQ9NjMzODE3JmNpZD1NVEEyT0RnNSZ1aWQ9TVRRME9ESXc&a=40119073471&f=TmV3cw&s=ZmVlZA&u=bS52YW5kdW5Ac3RhYXRzYm9zYmVoZWVyLm5s&cn=U3RhYXRzYm9zYmVoZWVy&ci=106889&i=470&si=232399&fmi=656342029&e=QUQvQWxnZW1lZW4gRGFnYmxhZC5ubA&d=144820&t=3&h=1&k=239846&l=241960&fi=633817&ac=&ck=1298d77b082db33862da5ddaf4fe2bb6
https://nos.nl/artikel/2300552-muziekfestival-eilan-op-terschelling-mag-van-gemeente-doorgaan.html
http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://www.facebook.com/staatsbosbeheer
http://www.youtube.com/user/Staatsbosbeheer1
https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838





Van:
Aan:
Onderwerp: Staatsbosbeheer in de media
Datum: dinsdag 10 september 2019 16:30:08
Bijlagen: image001.png

· Donderdag (op de dag waarop we onze externe relaties ontvangen in Almere) verschijnt in de Volkskrant
een verhaal over onze ‘multifunctionaliteit’, over waarom wij niet alleen natuurbeschermers zijn, maar
een bredere maatschappelijke taak hebben. Waarschijnlijk donkergroene critici aan het woord. De
krant gaat een foto maken van de windmolens in aanbouw in het Robbenoordbos.

· Donderdag in BinnensteBuiten het eerste Staatsbosbeheer-item dit seizoen met , over het
vliegend hert op de Veluwe.

· Omroep Flevoland is met Stichting Annemieke in Spanje om het hulptransport voor de vermagerde koniks
te verslaan. De Stentor bericht over de langdurige hulp aan de Spanjaarden en belt met nieuwe
vragen.

· Het edelhertenvlees van de Oostvaardersplassen was binnen 6 minuten uitverkocht, meldt De Stentor.
·  zit morgen samen met o.a. Natuurmonumenten in een panel, in Pakhuis De Zwijger in

Amsterdam, tijdens een VPRO Tegenlicht ‘Meet-up’, n.a.v. de uitzending van afgelopen zondag over
bomen en bos.

·  was ook al aanwezig in de Zwijger, maar dan om te praten over groen in de gebouwde
omgeving. Vanaf 1:23:15.

· In Nieuwsuur ging het gisteren 18’ over de PAS (naar beneden scrollen voor het hele item)
Met vriendelijke groet, en tot morgen in Almere!

Staatsbosbeheer
Communicatie en Public Affairs
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort / Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
06-

Disclaimer Nederlands English
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Afsluitende bijeenkomst uitplaatsing konikpaarden naar het buitenland, inclusief excursie

Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 19 september 2019 15:08:52
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg

Hai ,
Dat is jammer!
Zoals je wellicht in de media hebt gehoord, speelt er nog van alles rondom Spanje. Dus als je daar nog
afstemming over wilt t.b.v. informeren van het ministerie van LNV, dan hoor ik het graag!
In ieder geval bedankt voor je bijdragen aan het proces!!
Groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:47
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Afsluitende bijeenkomst uitplaatsing konikpaarden naar het buitenland,
inclusief excursie Oostvaardersplassen
Hoi , wat een leuk idee! Heel erg jammer maar ik kan helaas niet aansluiten.
Veel plezier en als er nog iets nodig is van mij, hoor ik het graag.
Hartelijke groeten,

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: maandag 16 september 2019 11:39
Aan: @freenature.nl>; @freenature.nl;
' @freenature.nl' < @freenature.nl>; ' '

 @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;

@nvwa.nl>; 
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; '

@minbuza.nl>; @planet.nl>; 
@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 
@staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Afsluitende bijeenkomst uitplaatsing konikpaarden naar het buitenland, inclusief
excursie Oostvaardersplassen
Allen,
De afgelopen periode hebben we met elkaar hard gewerkt om 180 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen
naar Spanje (29) en naar Wit-Rusland (151) te transporteren. Om de laatste stand van zaken te delen, dit traject
af te sluiten en de uitgevoerde stappen nog eens met elkaar te bespreken nodigen we jullie uit voor een
afsluitende bijeenkomst/borrel. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 4 oktober vanaf 14:00 uur tot
uiterlijk 17:00 uur in ons beheerkantoor Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, Lelystad.
Tijdens deze middag is het ook mogelijk om tussen 14:00 en 15:30 uur de Oostvaardersplassen onder
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begeleiding van een van onze boswachters te bezoeken. Wil je mee met deze excursie, laat het dan even weten
door een mail te sturen aan @staatsbosbeheer.nl). Als je niet mee wilt met de excursie en
later aansluit, dan ben je van harte welkom vanaf 15:30 uur. Laat ook dan even weten dat je er bij wilt zijn,
maar niet aan de excursie deelneemt.

, wil jij deze mail doorsturen naar ?
, wil jij deze mail doorsturen naar ?

, wil jij deze mail doorsturen naar dhr. ?
Allen, als ik iemand vergeten ben, laat het me dan even weten!
Hopelijk zien we elkaar dan!
Groet,

Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
Provinciale Eenheid Zuid-Holland | Overschieseweg 310 |3112 NC SCHIEDAM
Postadres: Postbus 2 |3800 AA AMERSFOORT
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
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: concept ondernemingsplan Staatsbosbeheer 2020 - 2025: Veerkracht en verbinding
Datum: dinsdag 8 oktober 2019 16:29:10
Bijlagen: aanbiedingsbrief aan minister van LNV 8-10-2019 concept-ondernemingsplan....pdf

Concept ondernemingsplan versie t.b.v. minister LNV 8 oktober 2019.pdf

Beste ,
Bijgevoegd treffen jullie aan het concept ondernemingsplan Staatsbosbeheer 2020 – 2025, met de titel
“Veerkracht en Verbinding”. Bijgevoegd is tevens de aanbiedingsbrief die vanmiddag incl geprinte versie van dit
plan aan minister Carola Schouten is verstuurd.
Dit nieuwe ondernemingsplan is opgesteld conform de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (1997) en in lijn
met het convenant met het ministerie, destijds EZ (2014). Geactualiseerde of nieuwe beleidskaders als
Biodiversiteitsverdrag (CBD), het Klimaatakkoord en de Visie en het Realisatieplan “Waardevol en Verbonden”
van de minister van LNV hebben geleid tot een herdefiniëring van de prioriteiten. De vier resultaatgebieden -
beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en toonaangevende publieke organisatie – hebben we
vast gehouden vanuit het nu aflopende ondernemingsplan ‘Ziel en Zakelijkheid’.
Het concept-plan is besproken in onze raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het nieuwe
ondernemingsplan vast, gehoord onze Minister. Op 4 november is met u een afspraak gemaakt om dit plan te
bespreken.  en  lichten dan de insteek in dit nieuwe ondernemingsplan toe. Het
biedt de kans om met elkaar van gedachten te wisselen hoe beleid en uitvoering elkaar de komende jaren tot
steun kunnen zijn.
Hartelijke groet,

Staatsbosbeheer
Hoofd Communicatie & Public Affairs
Smallepad 5 I 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 I 3800 AA Amersfoort
M +31 (0)6 
E @staatsbosbeheer.nl
I www.staatsbosbeheer.nl
Disclaimer Nederlands English
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Aan de Minister van LNV


Mw. drs. CJ. Schouten


Postbus 20401


2500 EK Den Haag


Datum 8 oktober 2019


Onderwerp Concept Ondernemingsplan Staatsbosbeheer 2020-2025


BehandeLd door H. Koenders


Ons kenmerk 11-2019-ST-1805


Uw kenmerk


Bij[agen 1


Geachte mevrouw Schouten,


Hierbij bied ik u het concept-ondernemingsplan Staatsbosbeheer 2020-2025 aan. Dit pLan verwoordt de


ambitie van Staatsbosbeheer binnen de internationale en nationaLe kaders. De prioriteiten zijn in lijn met de


klimaatambities van het kabinet en uw visie “waardevol en verbonden”. Voorts is ook de inzet van


Staatsbosbeheer met betrekking tot invuLling van de participatiewet door de rijksoverheid als speerpunt


benoemd. Kwetsbare mensen werk bieden in een groene omgeving. Mede namens de Raad van Toezicht,


verneem ik graag uw reactie op basis van artikel 19 Lid 1 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer: “Het


ondernemingsplan wordt, Onze Minister gehoord, vastgesteld door de raad van toezicht.”


U heeft op de ontmoetingsdag gesproken over de veranderende rol van Staatsbosbeheer in de samenleving.


In de komende ondernemingsplanperiode vindt naast de uitvoering van uw bossenstrategie een verdere


ontwikkeling plaats van de groene nutsfunctie van Staatsbosbeheer. In de maatschappelijke opgaven die


voorliggen kan Staatsbosbeheer een belangrijke bijdrage leveren, mede geLet op de grondpositie van


Staatsbosbeheer.


In het bijzonder wil ik stiL staan bij de roL van Staatsbosbeheer in reLatie tot het advies van de commissie


Remkes in zake de PAS en het stikstofvraagstuk. De zoneringsgedachte rondom de bijzondere


natuurgebieden in Nederland, met name de N2000 gebieden, kan in mijn ogen een belangrijke bijdrage


Leveren aan het nakomen van de afspraken over N2000 met de Europese commissie en gelijktijdig de


kringloopLandbouw in de bufferzones rondom deze gebieden een impuls geven. Ons ondernemingsplan


2020-2025, zoals na bespreking met de Raad van Toezicht bijgevoegd, sluit daarmee goed aan op uw brief


aan de Eerste en Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek van d.d. 4 okt 2019 en kan een


rol spelen bij de implementatie.


Staatsbosbeheer 1 Smatlepad 513811 MG Amersfoort Postbus 21 3800 AA Amersfoort 1 To3o6926111 1 F 033-43284811 KVK 30263544







Dit ondernemingspLan draagt bij aan het kabinetsbeLeid en de maatschappeLijke opgaven die voorLiggen en
vormt een belangrijke basis voor de voortzetting van de vruchtbare samenwerking met u en uw ministerie.


t vriendelijke groet,


ir. S. Thijsen BNT


directeur Staatsbosbeheer
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Missie 


“Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende 


groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de 


vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van 


onze gebieden met de samenleving.” 
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1. Inleiding 
 


Dit ondernemingsplan 2020-2025 ‘Veerkracht en Verbinding’ is opgesteld conform de Wet 


verzelfstandiging Staatsbosbeheer (1997) en geeft onze prioriteiten weer voor de komende vijf 


jaar op vier resultaatgebieden. We presenteren dit binnen de geactualiseerde of nieuwe kaders: 


Biodiversiteitsverdrag (CBD), de Natura 2000 – wetgeving en de daarmee samenhangende 


afspraken, de Visie en het Realisatieplan “Waardevol en Verbonden” van de minister van LNV en 


het Klimaatakkoord waarmee het Akkoord van Parijs moet worden waar gemaakt. Voorts is de 


beleidsinzet van het kabinet met het Deltaprogramma, de nationale parken en de Agenda Stad 


medebepalend voor onze ambities. De afspraken in het Natuurpact over de decentralisatie van het 


natuurbeleid in Nederland maken de provincies tot onze gesprekspartner en subsidieverlener over 


de ruimtelijke en fysieke vertaling van deze beleidsambities in het natuurbeheer. De gemeenten 


zijn met de decentralisatie van de sociale agenda partners bij uitvoering van het 


gezondheidsbeleid, m.n. de preventie en de Participatiewet. De vier resultaatgebieden - beter 


beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en toonaangevende publieke organisatie - zijn 


opgesteld en afgeleid van onze wettelijke taken en het convenant van 4 december 2014 dat 


Staatsbosbeheer met de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken heeft gesloten. Ze 


vormden ook de basis voor het nu aflopende ondernemingsplan ‘Ziel en Zakelijkheid’.  


 


Dit ondernemingsplan 2020-2025 volgt op de wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer die in 2018 in 


opdracht van de minister van LNV is uitgevoerd door bureau Ecorys en in 2019 door de Tweede 


Kamer is behandeld. Deze evaluatie bevestigt dat de zes jaar geleden gekozen positie en koers 


effectief en productief zijn geweest en nog steeds actueel om de wettelijke taken in een 


veranderende maatschappelijke context te kunnen waarmaken. Een maatschappelijke, publieke 


organisatie die zowel naar de markt als naar de samenleving productieve 


samenwerkingsverbanden aangaat en die de lijn met de verschillende overheidslagen goed 


vasthoudt. De minister adviseert in haar brief aan de Tweede Kamer van 17 december 2018 de 


werkwijze op het gebied van de uitvoering tussen het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer 


voort te zetten. Een van de aanbevelingen, namelijk te zorgen voor betere overzichten van de 


monitoring, is in dit ondernemingsplan opgenomen. Dat geldt ook voor de aanbevelingen over 


het maatschappelijk denken en communiceren over onze positie. De gedachten over de 


verhouding publieke en private middelen en het versnipperde bezit worden ter harte genomen. 


De veranderende maatschappelijke context vraagt om bezinning op onze toekomstige rol ten 


dienste van die samenleving. Zoals veranderingen in de omvang, samenstelling en behoeften van 


de bevolking waardoor het gebruik van onze terreinen wordt beïnvloed. Of het mondiger en 


kritischer worden van burgers over beheersvormen waardoor Staatsbosbeheer een grotere 


inspanning moet leveren om eerder afgesproken beheerdoelen waar te maken. Een groeiende 


economie gaat gepaard met extra ruimtebeslag en milieueffecten waardoor de druk op onze 


gebieden toeneemt en gelijktijdig de behoefte aan een gezond leefklimaat groter wordt. Naast 


stikstof- (PAS) en fosfaatvraagstukken spelen CO2, biodiversiteits- en watergerelateerde 


(klimaat)vraagstukken die van grote invloed (kunnen) zijn op het realiseren van  afgesproken 


(inter)nationale natuurdoelen (o.a. N2000).  Het goed bezien van onze portefeuille aan terreinen  


vanuit een samenhangende visie op de toekomstige inrichting van Nederland is in dit kader van 


groot belang. De behoefte aan schuifruimte, duurzame zonering van functies in ruimte en tijd zijn 


gewenst om versnippering tegen te gaan en tot grotere veerkrachtiger ecosystemen te komen. Via 


onze vastgoedportefeuillestrategie willen wij een bijdrage leveren aan de beleidsrealisatie en 


gebiedsontwikkelingsprocessen van de provincies om zo naar een efficiënter maar ook duurzamer 


beheer van natuurterreinen te komen.   


 


We beschrijven in dit ondernemingsplan hoe we met de ons toevertrouwde mensen, middelen en 


terreinen onze strategische doelen willen bereiken. Er zijn 5 prioriteiten onderscheiden, gericht op 


de biodiversiteit en de veerkracht van de ecosystemen (met name in N2000 gebieden), onze 


bijdrage met bos en veen aan het klimaatakkoord, de inzet van kwetsbare mensen in het groen in 
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het kader van participatiewetgeving, het versterken van de belevingsmogelijkheden van topnatuur 


(m.n. in nationale parken) en onze bijdrage aan de circulaire samenleving met accent op 


natuurinclusieve landbouw. Vervolgens gaan we in op kritische succesfactoren die daarbij in beeld 


zijn en langs welke parameters we meten of we deze doelen bereiken. 


 


Dit plan neemt een belangrijke plaats in het Ondernemingsbesturingsmodel voor Staatsbosbeheer 


in (zie bijlage 1) en wordt jaarlijks getoetst binnen de Planning & Control-cyclus (onder andere met 


behulp van de auditplanning, jaarrapportages en -begrotingen). Voorts is de mandaat- en 


governance-structuur aan dit document toegevoegd (zie bijlage 2). 
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2. Wie wij zijn 
 


Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht en was tot en met 1997 onderdeel van een ministerie (LNV). 


Sinds 1998 is Staatsbosbeheer een zelfstandige overheidsorganisatie, een rechtspersoon met een 


wettelijke taak. De organisatie hoort tot de rijksoverheid en ressorteert onder het ministerie van 


Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 


Onze wettelijke taak, te weten het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de 


haar toevertrouwde terreinen, is geborgd in een eigen wet, de Wet verzelfstandiging 


Staatsbosbeheer (1997). In de toelichting bij deze wet maakte de minister duidelijk dat hij een 


collectief en kwetsbaar belangencomplex van bos, natuur, landschap en recreatie op een zo 


doelmatig mogelijke manier wil veiligstellen maar ook om Staatsbosbeheer als beheerder van het 


nationale groene erfgoed meer ruimte te geven om zich beter in staat te stellen zich te verbinden 


met de maatschappij. Ten einde de openbare nutsfunctie van Staatsbosbeheer tot zijn recht te 


laten komen acht de wetgever maatschappelijke participatie bij het werk van Staatsbosbeheer 


onmisbaar. Dat Staatsbosbeheer overheid is en zijn rol en taken in de wet zijn vastgelegd 


onderscheidt onze organisatie van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. 


Staatsbosbeheer heeft dus een openbare nutsfunctie.  


 


Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de systeemverantwoordelijkheid van het ministerie 


van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het realiseren van de internationaal afgesproken 


natuurdoelen met betrekking tot bescherming en instandhouding van leefgebieden en soorten die 


voortvloeien uit Natura 2000 (de Vogel- en Habitatrichtlijn), de verdragen van Bern en Bonn en uit 


de Ramsar conventie, gericht op de bescherming van wetlands. Het Biodiversiteitsverdrag dat 


Nederland ook heeft ondertekend, vormt het overkoepelende raamwerk voor behoud van 


biodiversiteit. Voorts zal Staatsbosbeheer bijdragen aan de afspraken die Nederland in het kader 


van het Akkoord van Parijs heeft gemaakt en in het klimaatakkoord zijn geland via bosaanleg, 


klimaatslim bosbeheer en met vernatting van veen. En aan de ambities m.b.t. het cultureel 


erfgoed, voortkomend uit het door Nederland ondertekende Verdrag van Malta zal invulling 


worden gegeven.  


 


Onze medewerkers zijn ambtenaren in dienst van Staatsbosbeheer en vallen als gevolg van de Wet 


normalisering rechtspositie ambtenaren  per 1 januari 2020 onder de cao Rijk. Staatsbosbeheer is 


een aanbestedende dienst. Wanneer het op een markt producten en/of diensten levert aan de 


samenleving of aan andere overheden, is de Mededingingswet van toepassing. De uitvoering door 


Staatsbosbeheer van publiek gefinancierde projecten wordt getoetst aan het staatssteunkader.  


Deze positionering in het publieke domein is mogelijk gemaakt door de Wet verzelfstandiging 


Staatsbosbeheer en het convenant met het toenmalige ministerie van EZ (2014).  


 


De Kabinetten Rutte I en II hebben fundamentele keuzes gemaakt ten aanzien van de financiering 


van het natuurbeheer en de uitvoering van de brede maatschappelijke opgaven die de Wet 


Verzelfstandiging Staatsbosbeheer oplegt. Staatsbosbeheer kreeg een inkomstentaakstelling van  


€ 100 mln opgelegd door eerder verworven gronden weer te verkopen. De Rijksbijdrage in de 


kosten van het natuurbeheer werd teruggebracht tot minder dan 15% van de totale 


exploitatiekosten en met de decentralisatie van de natuurtaken naar de provincies werden 


middelen overgeheveld naar het provinciefonds op basis van 75% van de alom geldende 


bekostigingsnormen van een zestigtal beheer- en landschapstypen (de Subsidieregeling Natuur en 


Landschap). De Politiek heeft hiertoe de positie van Staatsbosbeheer als volwaardige publieke 


uitvoeringsorganisatie van het Rijk expliciet gemaakt en het handelingskader van Staatsbosbeheer 


verruimd om door middel van maatschappelijk ondernemen, binnen het kader van de Wet Markt 


en Overheid, het genereren van meer private middelen mogelijk te maken. De transitie van minder 


publiek naar meer privaat is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, met 


instemming van de Tweede Kamer, in december 2014 vastgelegd in het genoemde convenant. 
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De invulling van de vermaatschappelijkingsopdracht die Staatsbosbeheer in de Wet 


verzelfstandiging heeft mee gekregen, stelt de relatie natuur – samenleving centraal waarbij 


veerkracht en verbinding de belangrijkste sleutelfactoren zijn. Vanuit deze invalshoek zullen 


natuur en landschap op een evenwichtige wijze worden meegenomen bij gebiedsontwikkelingen 


of –processen en zal de betrokkenheid vanuit de samenleving hierbij en de waardering voor de 


ecosysteemdiensten toenemen. Onze gebieden vormen steeds vaker zowel de ecologische als 


economische pijler in het buitengebied. We zoeken voortdurend naar een balans tussen 


beschermen, beleven en benutten. 


 


 
Staatsbosbeheer: publieke uitvoerder met groene nutsfunctie  


 


 


     Publiek: wettelijke taken 


            openstelling 


      


- Gebiedsontwikkeling     -    Beheercondities N2000 


- Zoneringsmodel     -    Jeugd, zorg, werk 


- Groene metropool     -    Bosaanleg 


- Nationale parken     -    Grondportefeuille 


 


 


 


            BESCHERMEN  


Bedenken           BELEVEN                     Realiseren: 


            BENUTTEN             uitvoeringsorganisatie


        


 


 


- Nieuwe belevingsconcepten    -    Natuurnclusieve landbouw 


- Keteninnovatie (cascadering)    -    Duurzame energieprojecten 


- Hernieuwbare grondstoffen    -    Duurzaam inkopen/aanbesteden 


-    Buitenfonds 


 


 


 


Privaat 
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3. Wat we doen 
 


De kerntaken van Staatsbosbeheer zijn gericht op beheer en ontwikkeling van het kenmerkende 


groene erfgoed van Nederland met het oog op de vele belangrijke waarden die dit voor de 


samenleving vertegenwoordigt. Staatsbosbeheer is een uitvoeringsorganisatie in het publieke 


domein en beheert ca circa 273.000 hectare bos, natuur en landschap, circa 1.900 bouwwerken en 


duizenden kilometers paden en wegen. We bieden werk aan ca 10.000 mensen in onze terreinen: 


zo’n 1.250 deskundige medewerkers, ruim 7.000 vrijwilligers, 1.600 taakgestraften, vele honderden 


via adviesbureaus en aannemers, via leer-werk, zorg-werk en andere initiatieven om mensen met 


een afstand tot te arbeidsmarkt bij het beheer te betrekken. We ontvangen miljoenen bezoekers 


en onderhouden relaties met talloze klanten en partners.  


 


Vele terreinen van Staatsbosbeheer vormen of maken deel uit van het kenmerkend groene 


erfgoed en biodiversiteit van Nederland.  Van de duinen en kwelders op de Waddeneilanden en in 


de zuidwestelijke delta, de moerasgebieden van de Weerribben of de Oostvaardersplassen tot de 


rivier-begeleidende natuur en de bossen en heidevelden op de zandgronden in de Veluwe, 


Drenthe, Overijssel en Brabant. Centraal hierin staan de ca. 160 Natura 2000-gebieden, de Ramsar 


wetlands, Unesco werelderfgoed, het Geo-park etc. Zij genieten de hoogste beschermingsgraad 


vanuit Europese en nationale wetgeving (Wet natuurbescherming). Staatsbosbeheer is van ca. 120 


N2000 gebieden de beheerder of medebeheerder. De N2ooo gebieden vormen de kernen in het 


Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op landschappelijk gebied is onze kerntaak het behoud en de 


ontwikkeling van landschappen en objecten van nationale betekenis. Op cultuurhistorisch terrein 


gaat het om (rijks)monumenten in samenhang met de landschappelijke setting van de beheerde 


gebieden. De terreinen van Staatsbosbeheer vormen de nationale basisvoorziening natuur en 


recreatie. Onze recreatieve kerntaak draait om de openstelling van de natuurgebieden en het 


bieden van basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen. Excursies en specifieke voorzieningen 


voor andere activiteiten zoals paardrijden, mountainbiken etc, kunnen worden geleverd tegen een 


kostendekkende vergoeding. Daarnaast wordt met inzet van de terreinen gericht bijgedragen aan 


gebiedsontwikkelingsopgaven onder regie van de provincies, maatschappelijke doelen zoals CO2 


vastlegging, nationale waterveiligheidsdoelstellingen, hout- en biomassavoorziening, 


natuureducatie, drinkwatervoorziening, regionale economie, stedelijke ontwikkeling, sociale 


cohesie en afronding van het Nationale Natuur Netwerk. We zetten onze terreinkennis en 


ontwerpkracht in bij natuur-en landschapsherstelprojecten. We werken daarbij aan goede relaties 


met departementen, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen, bedrijfsleven, 


particuliere natuurbeheerders, terreinbeherende organisaties en omwonenden.  


 


 


Gebiedsontwikkeling  
 


Voorafgaand aan grote  gebiedsontwikkelingsopgaven die van invloed kunnen zijn op de 


inrichting en verschijningsvorm van ons landschap is het van belang te duiden met welke 


veranderingskrachten we in natuur en landschap te maken hebben. De aard, tempo, omvang en 


duur van veranderingen bepalen immers hoe ons landschap eruit komt te zien. Veranderingen en 


ingrepen in het landschap die bepalend kunnen zijn voor beeld, betekenis en identiteit van een 


gebied. Dit kan op gespannen voet staan met het ideaalbeeld en met de handelingsruimte van 


mensen en organisaties. Staatsbosbeheer houdt in zijn plan –en visievorming ten behoeve van 


gebiedsontwikkelingsprocessen globaal genomen rekening met drie veranderingskrachten of 


ordeningsprincipes. 
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Natuurlijke dynamiek en Delta Natuur 


 


Onze specifieke Delta natuur berust op de stuwende kracht van natuurlijke processen, de interactie 


tussen wind, water en zand. Hoogdynamische ecosystemen die het DNA van onze Delta vormen, 


zoals de Wadden, Zuidwestelijke Delta, Grote Rivieren en de Kust. Deze gebieden zijn 


internationaal onderscheidend onderdeel van een levend systeem waar zelfregulatie of herstel 


daarvan het meest nabij is, met aspecten als wisselende waterhoogte, stromingssterkte, 


zandaanvoer en duinmorfologie. Deze gebieden zijn essentiële dragers van de grote 


vogelmigratieroutes. Een derde van onze terreinen ligt in of aan deze kenmerkende 


landschapsecologische systemen. Afgestemd beheer en inrichting van deze terreinen draagt bij aan 


herstel en ontwikkeling van de natuurlijke samenhang in de ecohydrologische systemen die de 


basis vormen voor de biodiversiteit en het functioneren van deze landschappen in de Nederlandse 


delta. Samen met Rijkswaterstaat werken we hier aan natuurontwikkelingsprojecten in combinatie 


met hoogwaterveiligheid. Op de hoge zandgronden zijn de (ecohydrologische) beekdalsystemen en 


stuif- en dekzand morfologie aanknopingspunten voor planvorming.  


 


 


Integratie  van natuur en cultuur; Nationale Parken nieuwe stijl 


 


De integratie van natuur en cultuur is de moeilijkste opgave in een dichtbevolkt land met een 


kritische samenleving .Door de eeuwen heen heeft menselijk ingrijpen zoals de landbouw en de 


verstedelijking op een hele verschillende manier van onze ondergrond gebruik gemaakt wat 


bijzonder aantrekkelijke en waardevolle plekken heeft opgeleverd. Wij zoeken naar een nationale 


collectie van het groen Erfgoed. Ons streven is de identiteit ,waarden en betekenis van deze parels 


te vergroten  door samenwerking met alle partners in het landelijk gebied. Dit vergt een integrale 


aanpak . Inhoudelijk maakt onze aanpak bij gebiedsontwikkelingsprocessen gebruik van  


zoneringsconcepten en streeft daarbij naar een kwaliteitssprong (qua  biodiversiteit , 


cultuurhistorie) van gebieden zoals beschreven in de standaard Nationale Parken nieuwe stijl en  


UNESCO- Man and the Biosphere (MAB).   
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Transformatie en  Groene Metropool 


 


Staatsbosbeheer zet zich in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen 


vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze leefomgeving in stedelijk en landelijk gebied. De komende 


decennia staat ons land voor grote en urgente opgaven: 


 


- de energietransitie; 


- de klimaatadaptatie; 


- de woningbouw en verstedelijking; 


- de verduurzaming van de landbouw; 


 


We verwachten dat deze opgaven niet zonder aanzienlijke ingrepen, dus niet zonder grote 


transformaties in het Nederlandse landschap kunnen plaatsvinden. Een landschap waar veel 


mensen aan gehecht zijn, waar zij zich thuis voelen en hun identiteit aan ontlenen. Een landschap 


waar Staatsbosbeheer de afgelopen eeuw veel aan heeft vorm gegeven. Veel kennis en 


achtergrondinformatie is beschikbaar over planningsconcepten en ontwerpprincipes die ook voor 


de toekomst kunnen worden ingezet.  


Veel terreinen liggen nabij en rondom grote steden of infrastructurele voorzieningen. Naast natuur  


en recreatieve functies zien wij een toenemende druk op onze terreinen om ruimte te bieden voor 


voorzieningen en installaties voor duurzame energieopwekking of duurzame bouwvormen. Voor 


Staatsbosbeheer gaan deze transformaties niet alleen over ruimtelijke inpassing in het landelijk 


gebied, maar om een nieuwe samenhangende visie op stad-land verhoudingen voor een circulaire 


metropolitane samenleving in 2050. 
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4. Wat we willen bereiken  
 


Vergeleken met andere wereldsteden in Delta’s is Nederland een unieke groene metropool. De 


toekomst van Nederland als vestigingsplaats onttrekt zich de laatste decennia aan de sectorale 


scheiding van stad en land en zal zich de komende jaren onder druk van de grote opgaven m.b.t. 


energie, klimaat en voedsel moeten omvormen naar een nieuw circulair metropolitaan landschap. 


Integraal ontwerpen op regionale schaal is dan nodig; het vermogen om natuur en cultuur ook 


ruimtelijk en ecologisch te integreren is de moeilijkste opgave in een dichtbevolkt land met een 


kritische samenleving. De  sociale en culturele context van de publieke groene ruimte die wij 


beheren verandert snel.  Naast beheersgerichtdenken moeten wij ook meer 


ontwikkelingsgerichtdenken. De stikstof problematiek en bovengenoemde transities dwingen tot 


anders denken over landgebruik en zonering. Met ijk, provincies en terreineigenaren willen wij 


kijken waar schuifruimte in onze portfolio van terreinen  kan bijdragen aan circulaire ontwikkeling 


van stad en land; integraal en regio specifiek. 


 


 
 


Aan de VN-resolutie “Onze wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling” 


met de  Sustainable Development Goals, heeft Nederland zich gecommitteerd: De kunst is om 


dergelijke internationale afspraken te vertalen naar de dagelijkse praktijk van het terreinbeheer.  
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Integrale gebiedsontwikkeling en zonering 
 


De ruimtelijke vertaling van deze Sustainable Development Goals in relatie tot de ruimtelijke 


consequenties van de vier grote transitie opgaven zou gebruik moeten maken van het UNESCO 


MAB zoneringsmodel. Dit concept is een innovatieve manier om de bescherming van natuur en 


landschap te verenigen met sociale en economische ontwikkeling. Een UNESCO Mens en Biosfeer-


gebied bestaat doorgaans uit drie zones: 


 


Kernzone 


Dit heeft ten doel om de ‘ecologische motor’, de biodiversiteit van het gebied te herstellen. De 


N2000 gebieden zijn de kernen. De inheemse vegetatie, bodem en waterhuishouding worden 


hersteld, zodat de soortenrijkdom, bodemvruchtbaarheid en opslag van koolstof in de bodem 


toeneemt. Deze zone genereert naarmate de jaren verstrijken een scala aan ecosysteemdiensten, 


zoals bosproducten, wild, natuurlijke plaagbestrijders, water en toerisme. 


 


Buffer- of landschapszone 


Hier wordt de bodemvruchtbaarheid hersteld door natuur-inclusieve of kringloop-landbouw, die de 


bodem gezonder maakt in plaats van verder degradeert. Met herstel van de bodem verbetert ook 


de waterkwaliteit en het watervasthoudend vermogen, wat in zijn geheel ten goede komt aan 


herstel van biodiversiteit. 


 


Ontwikkelingszone 


Dit is het kerngebied waar de hoogste economische productiviteit kan worden gerealiseerd. 


Bijvoorbeeld met intensieve duurzame landbouw en veeteelt, vastgoed, industrie en infrastructuur. 


De productiviteit van deze zone is, op de lange termijn, afhankelijk van de andere zones. De 


activiteiten in deze zone hebben veelal een effect op de andere zones. 
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Door integrale gebiedsontwikkeling kunnen we bijdragen aan het oplossen van meerdere 


maatschappelijke vraagstukken. Partnerships met uitvoeringsorganisaties als het 


Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijkswaterstaat (RWS) bieden mogelijkheden om met de 


gezamenlijke grondportefeuille maatschappelijke doelen te dienen. Bijvoorbeeld vernatting van 


veenweiden als bijdrage aan het klimaatprobleem: hier kunnen wij de biodiversiteitsdoelstelling in 


meenemen en ook perspectief bieden aan natte teelten voor de landbouw en meer CO2 


vastleggen. En door het aanleggen van nieuwe bossen die CO2 vastleggen, hout produceren, 


water bergen en vasthouden en ruimte voor recreatie en natuur bieden. Staatsbosbeheer 


combineert zaken als biodiversiteit, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. 


 


Specifieke aandacht in het kader van het verstedelijkingsvraagstuk  vragen onze eigendommen in 


de vele voormalige zogenaamde bufferzones, Randstadgroenstructuurgebieden en Recreatie om 


de Stad-gebieden. Hoewel ze deels buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen, denken we dat 


deze gebieden tezamen met cultuurhistorische dragers van nationaal niveau, zoals bijvoorbeeld 


de Waterlinies een nieuw groen perspectief voor de Randstad in de 21ste eeuw kunnen bieden. 


Deze gebieden vormen een noodzakelijke randvoorwaarde voor een excellent woon- 


vestigingsklimaat. Bewoners zouden in de Groene Metropool vanaf hun voordeur via een groen-


blauw netwerk de buiten de stad gelegen natuur- en recreatiegebieden moeten kunnen bereiken. 


Voor de komende jaren kunnen Rijk en provincies vanuit een integrale visie op Nederland en 


vanuit de grote transitieopgaven de verbinding leggen met het uitvoerend beheer van belangrijke 


natuur en cultuurhistorische waarden van bos , natuur en landschap. 


 


 


Positionering als groen nutsbedrijf 


 
Naast o.m. natuur, landschap, hout, cultuurhistorie en recreatie is ook vermaatschappelijking 


(participatie) een wettelijke taak. Zodoende is Staatsbosbeheer geen 


natuurbeschermingsorganisatie pur sang, maar te karakteriseren als een groen nutsbedrijf dat 


zorgt voor een vitale en groene openbare ruimte voor ons land samen met burgers, bedrijven en 


medeoverheden. Met onze bijzondere positie als uitvoeringsorganisatie in het publieke domein 


wil Staatsbosbeheer met zijn omvangrijke grondportefeuille en kennis bijdragen aan 


gebiedsontwikkelingsprocessen. 


Om deze processen goed te accommoderen is inzet van grond onontbeerlijk. Via onze 


vastgoedportefeuillestrategie kan Staatsbosbeheer in bepaalde situaties schuifruimte bieden om 


versnelling te brengen in (vastlopende) gebiedsprocessen. En daarmee groene elementen (zonder 


een wettelijke bescherming) inbrengen in ruimtelijke opgaven. De aankomende jaren werken we 


verder aan onze rol als groen nutsbedrijf. We streven voor de lange termijn (2100) naar een  


groenere en natuurlijke omgeving waar we met ca 17-20  miljoen mensen gezond en veilig 


kunnen leven en werken. 
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Samenwerking provincies 
Staatsbosbeheer pakt regionale natuur- en landschapsopgaven op in regionale 


samenwerkingsverbanden met provincies, waterschappen, recreatieschappen, gemeenten en 


lokale gemeenschappen.  


In artikel 9 van het ‘Convenant Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming’ van 4 


december 2014 is het volgende vastgelegd:  


 


Artikel 9 


1. Staatsbosbeheer draagt zorg voor een goede afstemming van zijn activiteiten met die van de 


provincies om het gebiedsgerichte beleid te realiseren en beziet met elke provincie of daartoe 


een structureel –bijvoorbeeld jaarlijks- overleg of een andere vorm aangewezen is.  


2. Bij het maken van afspraken met de provincies over de financiering van het beheer van zijn 


terreinen neemt Staatsbosbeheer het kader van de decentralisatieafspraken tussen Rijk en 


provincies in acht. 


3. Staatsbosbeheer beziet desgevraagd door een provincie of het gebiedsontwikkelingsopgaven 


kan faciliteren door inzet van bestaande natuur of inbreng van grondposities. 


4. Desgewenst maken Staatsbosbeheer en andere overheden of andere rijksdiensten afspraken 


over afstemming van beleid en activiteiten op het vlak van natuur, recreatie en landschap en 


in voorkomend geval over de financiering van door Staatsbosbeheer voor die andere 


overheden of rijksdiensten te realiseren doelen. 


 


 


Doelen te bereiken in 2025 


 


De kern van onze missie Beschermen, Beleven en Benutten is afgeleid van onze wettelijke taak en 


vertaald naar de ambitie om natuur dicht bij mensen te brengen. Een belangrijke inspiratiebron 


voor de visie op toekomstige inrichtingsvraagstukken in ons landschap is het Mens en Biosfeer-


programma (MAB) van UNESCO. Het heeft tot doel een evenwichtige relatie tussen de mens en 


zijn natuurlijke leefomgeving te realiseren. Het stimuleert regio’s om op een innovatieve manier 
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de bescherming van natuur en landschap te verenigen met sociale en economische ontwikkeling 


door middel van ruimtelijk-ecologische zoneringsconcept.   


 


Het vinden van een goede balans tussen Beschermen, Beleven en Benutten, zoals verwoord in 


onze missie, is in ons terreinbeheer niet altijd gemakkelijk te realiseren. Afhankelijk van de ligging 


en zonering, aanwezige en potentiele waarden kan dat betekenen dat de ene B voorrang krijgt, 


overigens zonder de andere B’s te veronachtzamen. In de Randstad bijvoorbeeld is het recreatief 


gebruik van de terreinen zo groot dat Beleven een sterk stempel drukt op het terreinbeheer. Waar 


beschermde soorten aanwezig zijn of andere natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische 


waarden bepalend zijn, zal het accent meer op Beschermen liggen. Onze legitimatie ontlenen we  


naast de wet, aan de zichtbare kwaliteit van onze terreinen, de dienstverlening van onze mensen 


en het (wijs) gebruik door de samenleving met het draagvlak van diezelfde samenleving. 


 


Onze missie en visie hebben we vertaald naar vier hoofddoelen voor de ondernemingsplan 


periode 2020-2025. Deze worden in de komende hoofdstukken nader uitgewerkt. De omvang en 


complexiteit van onze portefeuille aan terreinen en gebouwen vergen een caleidoscoop aan 


maatregelen en acties die op uitvoeringsniveau in ca 200 plannen op beheerniveau zijn 


uitgewerkt. 


Vanuit de vier hoofddoelen die hieronder zijn beschreven zijn vijf concrete prioriteiten benoemd  


die tevens bijdragen aan het realisatieplan van de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: ’Waardevol 


en Verbonden”, het Klimaatakkoord, het Programma Aanpak Grote Wateren, Deltaplan en 


Biodiversiteitsverdrag. 


 


Beter beschermen van bos, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden. Het ontwikkelen en 


versterken van de biodiversiteit en veerkracht in kenmerkende hoofdsystemen van het 


Nederlandse landschap, met name in de N2000 gebieden. Het toepassen van het zoneringsconcept 


van UNESCO MAB draagt bij aan het beter beschermen van kwetsbare natuur.  Onze bijdrage aan 


het klimaat vraagstuk krijgt concrete vorm door middel van meer bosaanleg, aangepast bosbeheer 


en vernatting van veengebieden.  


 


Meer beleven door uiteenlopende bezoekersgroepen uit de samenleving actief te betrekken bij 


het beheer. De toegankelijkheid wordt geborgd en de basis infrastructuur en voorzieningen 


moeten op orde zijn. Er wordt gericht ingezet op bijzondere belevingsconcepten en iconen met 


name in de Nationale Parken nieuwe stijl. Staatsbosbeheer wil met zijn terreinen ook bijdragen 


aan het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals op educatief vlak voor jeugd of zorg. Voor 


kwetsbare groepen uit onze samenleving willen we met diverse partners meer en zinvolle werk- 


arrangementen in het beheer realiseren. 


 


Duurzaam benutten van producten en (ecosysteem)diensten uit onze terreinen zoals hout, 


biomassa, wild, de verbetering van lucht, bodem en (drink)water. Door meer eigen inkomsten te 


genereren uit het natuurlijk kapitaal streven wij, marktconform samen met ondernemers en 


samenleving, naar kostenneutrale exploitatie van Staatsbosbeheer. Door samenwerking met 


bedrijfsleven, kennisinstellingen en landbouw willen we duurzamer, slimmer en efficiënter 


omgaan met schaarse grondstoffen en reststromen. Rijksbijdragen en beheersubsidies blijven 


onontbeerlijk om in de (wettelijke) openbare nutsfunctie van natuur en landschap te voorzien.  


 


Staatsbosbeheer wil een toonaangevende publieke organisatie zijn om voor en met de 


Nederlandse samenleving in goede verbinding het kenmerkende groene erfgoed te beheren en te 


ontwikkelen. Maar ook het uitdragen van landelijk vakmanschap en  deskundigheid met partners 


en via projecten en innovaties wordt vergroot. En verder verbetert Staatsbosbeheer zijn 


operationele effectiviteit in het beheer door de slagkracht van zijn provinciale organisatie te 


versterken ondersteunt door een efficiënte bedrijfsvoering.  
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De  5 prioriteiten 
 


Beschermen: 


Doel 1- Het goed integraal beheer van onze terreinen: vergroting van de beheerconditie 


(biodiversiteit en de veerkracht van de ecosystemen) van onze terreinen met  een nadrukkelijker 


accent op de (128) N2000 gebieden binnen het Nationaal Natuur Netwerk. (internationale 


verplichtingen en nationale wetgeving) 


 


Doel 2- Bijdrage realiseren aan het klimaatakkoord door aanleg van nieuwe bossen en 


bosomvorming (inclusief boscompensatie) (>5000ha) en door vernatting van veengebieden 


(>5000ha).  


 


Beleven: 


Doel 3- Wij zien het als een maatschappelijke en verbindende opgave om in de komende 


planperiode op basis van de participatie wetgeving aan honderden kwetsbare mensen zinvol werk 


te kunnen bieden in een groene omgeving . 


 


Doel 4- Meer mensen onze topnatuur te laten beleven. Wij leggen in samenwerking met onze 


partners het accent op beleving en bereikbaarheid van de nationale parken volgens de standaard 


van het Nationale Parken Bureau. 


 


Benutten: 


Doel 5- Onze terreinen dragen bij aan en bieden ruimte aan een gezonde circulaire samenleving 


door o.a. natuurlijke grondstoffen maar ook door een betere zonering en rangschikking van 


functies met een nadrukkelijk accent om de natuurinclusieve landbouw te laten slagen. We stellen 


van ons pachtareaal ruim 4.000 ha beschikbaar nabij N2000 gebieden om te experimenteren.  


 


 


 







 


20 
 


 


 
 


Staatsbosbeheer en doelrealisatie: wetgeving, beleid, draagvlak, terreincondities en geld bepalen  


wat we kunnen bereiken.  
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5. Beter beschermen 
 


 


Beter beschermen van bos, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden. Het ontwikkelen en 


versterken van de biodiversiteit en veerkracht in kenmerkende hoofdsystemen van het 


Nederlandse landschap, met name in de N2000 gebieden. Door gerichte inzet van onze vastgoed 


portefeuille proberen we met partners meer aaneengesloten beheergebieden te creëren aan en 


rondom de N2000 gebieden. Dit alles binnen de kaders van de Wet natuurbescherming en de 


Nationale Natuurvisie. We streven ernaar de komende jaren het aantal natuurterreinen die in 


goede conditie zijn te vergroten. Het accent ligt hierbij op de gebieden met de zwaarste 


beschermingsstatus (N2000, RAMSAR wetlands en andere bijzondere nationale natuurgebieden)). 


Onze bijdrage aan het klimaat vraagstuk krijgt concrete vorm door middel van meer bosaanleg en 


aangepast bosbeheer en waar mogelijk het vernatten van veengebieden.  


 


 


 
 


  


 


 


N2000 


Het kenmerkende groene erfgoed van Nederland beheren, versterken en vergroten; dat is een 


belangrijke kerntaak voor Staatsbosbeheer. De nationale en internationale criteria die 


voortvloeien uit Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn) en de Wet natuurbescherming inclusief de 


rode lijsten, maar ook de voorwaarden van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en de FSC®-


certificering zijn belangrijke uitgangspunten. Naast biodiversiteit zijn stikstofdepositie en 


klimaatverandering belangrijke aspecten die een rol spelen bij het beschermen van het groene 


erfgoed. Uit de wettelijke evaluatie blijkt dat Staatsbosbeheer op koers ligt. De biodiversiteit in 


natuurgebieden lijkt zich de laatste jaren voorzichtig te herstellen Er is doeltreffende inzet 


geweest. De gebieden zijn doorgaans onderdeel van het nationaal natuurnetwerk. Met een accent 


op de N2000 gebieden zet Staatsbosbeheer het beheer voort waarbij ook gerichte inzet van de 
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grondportefeuille zal bijdragen aan robuustere gebieden die weerbaarder zijn tegen invloeden 


van buitenaf. Er wordt voorts gezorgd voor overzichten van de resultaten van de monitoring 


waardoor de bijdrage van Staatsbosbeheer aan de biodiversiteitsontwikkeling in Nederland beter 


in beeld komt. 


 


Deltanatuur, Nationale parken en Groene Metropool 


Om een goede balans te krijgen tussen de biodiversiteitsopgaven vanuit N2000 en de 


klimaatopgaven vanuit het Klimaatakkoord willen we vooral op systeemniveau onze terreinen 


versterken waarbij de zoneringsgedachte, voortkomend uit het reeds beschreven MAB-


gedachtegoed, ondersteunend is.  


We streven naar een stelsel van aaneengesloten robuuste hoogwaardige natuurgebieden, 


zogenaamde biosferen, die kenmerkende voorbeelden zijn van de Nederlandse natuur en 


biodiversiteit. Nationale parken zijn de topnatuur van Nederland. Wie naar het buitenland kijkt 


herkent de aantrekkingskracht van nationale parken. Ze zorgen voor een stevige impuls voor de 


biodiversiteit en de economische en recreatieve ontwikkelingen in een gebied. Dit geldt 


zondermeer voor  de hoogdynamische natuurgebieden van de Wadden, de Kust en grote rivieren. 


De identiteit van de natuur en het landschap in Nederland wordt gekenmerkt door de delta van 


Rijn, Maas en Schelde met de Noordzee. Als gevolg van klimaatverandering zullen de komende 


decennia nog vele ontwikkelingen vorm en richting geven aan de natuurwaarden hier. In de 


gebieden die bij de steden liggen zoeken we naar mogelijkheden die te verbinden met groen 


zones in het stedelijk gebied om op die manier de natuurwaarden in de stad én van het gehele 


systeem te versterken. Zo kan het Nationaal Park i.o. Hollandse Duinen beter verbonden worden 


met de duinnatuur in Den Haag en met het Haagse Bos. In onze visie groene metropool willen we 


met groen-blauwe netwerken stedelijke gebieden beter en sterker verbinden met het natuur en 


landschap.  


 


Monumenten  


Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar ook cultureel erfgoed. Honderden 


rijksmonumenten (gebouwen, landgoederen, archeologische objecten etc.)zijn aan onze zorg 


toevertrouwd. Bijna al die monumenten getuigen van een bijzondere samenhang van natuur en 


cultureel erfgoed. Elk monument vertelt iets over de geschiedenis van ons land en is daarmee 


drager van onze identiteit. Staatsbosbeheer beschouwt professioneel monumentenbeheer als een 


van zijn kerntaken. We willen de monumenten in hun landschappelijke context beheren en zoveel 


mogelijk toegankelijk maken voor het publiek. Het herbestemmen en exploiteren doen we in 


samenwerking met ondernemers en maatschappelijke instellingen. 


 


 


Klimaat  


 


Staatsbosbeheer levert een bijdrage aan de afspraken in het Nederlandse klimaatakkoord. Een 


pakket van maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 


49 procent moet terugdringen. Voor landgebruik , een van die pijlers, betreft dit 1,5 Mton CO2 


equivalenten waaraan natuur en bos zo’n 0,5 Mton kunnen bijdragen.  


Staatsbosbeheer heeft in zijn bossen en natuurgebieden circa 140 Mton CO2 vastgelegd. De 


organisatie gaat bijdragen aan extra CO2-vastlegging en vermindering van de uitstoot door 


klimaat-slimmer bosbeheer en de aanleg van nieuwe bossen en verhoogde waterpeilen in 


veengebieden. Daarnaast gaan we het terreinbeheer en de bedrijfsvoering integraal doorlichten 


op CO2-vastlegging en uitstoot, gericht op verdere maatregelen om een bijdrage te leveren aan 


het voorkomen van klimaatverandering. 


 


In totaal heeft Nederland zo’n 360.000 ha bos, bijna 10 procent van het landoppervlak. Samen met 


Ierland en Malta is Nederland in Europa het minst bebost. Het gemiddelde beboste landoppervlak 


in de EU is 35 procent. Staatsbosbeheer heeft op dit moment ruim 96.000 hectare bos, alle met 
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FSC®- certificaat. Circa 60 procent van dit areaal wordt beheerd als multifunctioneel bos. Het 


resterende areaal heeft als hoofdfunctie natuur. De inzet van Staatsbosbeheer is het bestaande 


bos verder door te ontwikkelen naar veerkrachtige en natuurlijker bossen en 5.000 ha nieuw bos 


aan te planten. Op deze wijze groeien we door naar 100.000 ha bos. De ontwikkeling van 


veerkrachtige en natuurlijker bossen vraagt voor de komende periode een extra impuls. Veel 


boomsoorten en bossen blijken kwetsbaar voor klimaatverandering en daaruit voort komende 


droogteperiodes en voor calamiteiten als essentaksterfte en keveraantastingen. Staatsbosbeheer 


werkt daarom aan de beschikbaarheid van hoogwaardig en meer klimaatbestendig plantmateriaal 


via zijn genenbank en zaadgaarden. Veel Nederlandse bossen zijn nog relatief jong vooral in de 


kleigebieden. De ontwikkeling van deze loofbossen tot rijke en zeer gewaardeerde iconen zoals 


Haagse bos en Amelisweerd vergt nog vele jaren vakmanschap en inzet. 


 


In veengebieden met verhoogd waterpeil en een natuurlijk seizoensverloop is de CO2 emissie en 


de bodemdaling beduidend minder dan in naastgelegen gebieden met een landbouwwaterregime 


(verlaagde winterpeilen en jaarrond grotere drooglegging). In moerasgebieden/wetlands kan een 


gunstig waterregime zelfs weer leiden tot veen aangroei. Datzelfde geldt voor hoogveengebieden. 


De ambitie van Staatsbosbeheer is om meer klimaatbestendige landschappen te realiseren met 


een gebiedsgerichte aanpak. Doormiddel van landschapsontwerp en dialogen met de omgeving 


wil Staatsbosbeheer bijdragen aan de kwaliteit en identiteit van het landschap. 


 


Kritische succesfactoren Beter beschermen 


 


Omschrijving 


KPI 


 


2020 


 


2025 


 


1. Verbeteren van beheerconditie van onze terreinen 


in goede staat cf. CMSi. Focus op N2000 gebieden. 


 


% terreinen 


met 


beheerconditie 


hoog alle 


terreinen in 


beheer 


 


% terreinen 


met 


beheerconditie 


hoog in Natura 


2000 gebieden 


in beheer 


 


 


 


 


17% 


 


 


 


 


 


 


23% 


 


 


>40% 


 


 


 


 


 


 


>50% 


 


 


 


 


2. Bijdrage klimaatakkoord door aanleg nieuw bos 


(doel 5.000 ha in 2030) 


 


Aantal 


hectares 


 


0 


  


>2.500ha 


 


3. Bijdrage klimaatakkoord door vernatting 


veengebieden (doel 5.000 ha in 2030) 


 


Aantal 


hectares  


 


0 


 


>2.500ha 
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4. Vergroten van hoofdecosystemen in beheer 


(N2000, NNN, en in het kader van Programma 


Aanpak Grote Wateren en Integraal Rivier 


Management, volgens  MABconcept) 


 


Aantal extra 


hectares 


hoofdecosyste


men in beheer 


 


0 


 


>5.000 ha 
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6. Meer beleven 


 
 


Meer beleven door uiteenlopende bezoekersgroepen uit de samenleving actief te betrekken bij 


onze gebieden. De toegankelijkheid van onze terreinen wordt geborgd door een basis 


infrastructuur voor wandelen en fietsen. De beperkte financiering dwingt ons in overleg met alle 


betrokkenen te kiezen welke gebieden meer of minder accent gaan krijgen qua voorzieningen en 


ontsluiting. In onze icoon-gebieden, met name de Nationale Parken nieuwe stijl, wordt gericht 


ingezet op bijzondere belevingsconcepten. In stedelijk gebied wil Staatsbosbeheer bijdragen aan 


een aangename woonomgeving met voldoende groen en recreatiemogelijkheden dicht bij huis. 


Ook willen we met onze terreinen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven 


zoals op educatief vlak voor jeugd of zorg. Voor kwetsbare groepen uit onze samenleving zullen 


we met diverse partners meer en zinvolle werk- arrangementen in het beheer realiseren. 


 


Recreatie 
 


De toeristische sector in Nederland blijft groeien. Niet alleen in de Hollandse steden, zeker ook in 


de regio. Met het spreiden van toeristen wordt meer gevraagd van de belevingswaarde van onze 


natuurgebieden. Ook de veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking 


beïnvloeden de recreatievraag. Niet alleen in ruimtebeslag, ook in type aanbod en in 


bereikbaarheid voor de burger. Dit vraagt voor de komende periode om gerichtere keuzen, voor al 


onze gebieden. Daarom kijken we naar de aanwezige waarden (landschap, natuur, en 


cultuurhistorie) en bijzonderheden van onze gebieden. Hun functie, ligging t.o.v. 


bevolkingsconcentraties en recreatieve mogelijkheden. Op grond hiervan hanteren we 


recreatieniveaus die sturend zijn voor de voorzieningen, het aanbod, de eigen inzet  en 


samenwerking marktpartijen. Focus ligt daarbij op  


- topgebieden voor toerisme en recreatie, met name de Nationale Parken nieuwe stijl; 


- groengebieden in en om de stad met recreatiemogelijkheden als bijdrage aan een gezond 


leefklimaat. 


 


Toegankelijkheid  


Een goed recreatieaanbod begint met goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. De basis 


voorzieningen voor fietsen en wandelen moeten op orde zijn. Een goede zonering en inrichting, 


de juiste infrastructuur en informatievoorziening afgestemd op natuurlijke draagkracht en 


rekening houdend met de verschillende gebruikersgroepen. Naast goed gastheerschap, 


uitstekende kennis van het terrein en de natuurwaarden zien onze boswachters toe op 


handhaving en veiligheid. Onze primaire taak  voor de openluchtrecreatie voor nagenoeg alle 


terreinen is het faciliteren van wandelen en fietsen. Circa 95% van de gebieden van 


Staatsbosbeheer is opengesteld.  


 


 


- Nationale parken 


 


Wie naar het buitenland kijkt herkent de aantrekkingskracht van nationale parken. In Canada, de 


VS, maar ook in Europa zorgen ze voor een stevige impuls voor de economische en recreatieve 


ontwikkelingen in een gebied. Nationale parken in Nederland moeten een dergelijke 


internationale allure krijgen. Met de meest bijzondere natuur als drager. Staatsbosbeheer is 


(mede-) beheerder in 18 van de 21 nationale parken. De ambitie is toe te groeien naar een kleiner 


aantal, maar grotere aaneengesloten nationale - tot de verbeelding sprekende – parken. Waarbij 


ze bijvoorbeeld met de internationaal erkende UNESCO MAB-status een optimale zonering krijgen, 


met kerngebieden, landschapszones en ontwikkelingszones, toegesneden op de toeristisch- 
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recreatieve functie. Ook grote wateren kunnen in deze categorie een prominente rol spelen. We 


volgen daarbij de standaard zoals door het Nationale Parken Bureau uitgewerkt. 


 


De nationale parken willen we als kenmerkende topnatuur met alle betrokkenen geschikt maken 


voor bijzondere ontmoetingen met de natuur. Het buitencentra concept van Staatsbosbeheer 


wordt vervlochten met de National Parks –visitorscentres en vormt daarbij het karakteristieke 


anker voor diverse park-eigen diensten, producten,trails,overnachtingen en ervaringen. Voor de 


meer generieke en kleiner opgezette infocentra maken we een uniform concept met een 


Staatsbosbeheer uitstraling en basiskwaliteit. Een plek waar educatie en participatie samenkomen 


in de vorm van jeugdactiviteiten, excursies en vrijwilligers. 


 


De iconen of toeristische topgebieden nodigen uit tot een bijzonder aanbod aan 


belevingsconcepten. De excursies Staatsbosbeheer ontwikkelen zich met veranderende behoeften 


van onze bezoekers, zoals de Big five-excursies en natuurkamperen. Die lijn zetten we door. Maar 


we beschikken ook over bijzondere locaties voor concerten of theater waar het samenspel van 


natuur en cultuur unieke ervaringen oproept. De komende jaren zullen we onze rol als 


betrouwbare en professionele aanbieder van terreinen voor evenementen en innovatieve 


arrangementen verder versterken. Hiervoor geldt wel dat dit zich moet verhouden tot de in die 


gebieden te beschermen natuur Het goed matchen van events, concepten op locaties met hun 


specifieke natuur- en landschapskenmerken.  


 


 


- Groengebieden in en om de stad 


 


De komende decennia zal het verstedelijkingsvraagstuk, samen met de mobiliteitsgroei en de 


noodzaak tot waterbeheersing de kwaliteit van de groene ruimte beïnvloeden. Staatsbosbeheer is 


eigenaar van vele voormalige bufferzones, Randstadgroenstructuurgebieden en Recreatie om de 


Stad-gebieden. Hoewel ze deels buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen, denken we dat deze 


gebieden tezamen met bestaande natuurgebieden bij deze steden en andere cultuurhistorische 


dragers van nationaal niveau, zoals de Waterlinies een nieuw groen perspectief voor de stedelijke 


agglomeraties in de 21ste eeuw kunnen vormen als bijdrage aan een excellent woon- en 


vestigingsklimaat. Bewoners zouden vanaf hun voordeur via een groen netwerk (parken, lanen 


plantsoenen) de natuur moeten kunnen bereiken. Staatsbosbeheer zal met zijn groenposities in 


samenwerking met de recreatieschappen deze kwaliteitsimpuls voor stedelijke ontwikkeling 


ondersteunen met aandacht voor de culturele diversiteit van de gebruikers. 


 


 


 


Werk, zorg en welzijn  


 
Groen heeft een positief effect op gezondheid en welzijn. Staatsbosbeheer kan en wil zijn 


terreinen meer inzetten voor gezondheid en fitheid van bezoekers, met name ook voor mensen 


voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan mensen met een kwetsbare gezondheid of in 


een sociaal isolement. Het kan hier gaan om het organiseren van activiteiten of het aanleggen van  


voorzieningen, in samenwerking met zorg- of sportorganisaties of gemeenten. 


 


Staatsbosbeheer zet zich in voor bijzondere aandachtsgroepen in de samenleving (deelnemers 


dagbesteding, deelnemers arbeidsparticipatie, leerlingen speciaal onderwijs, statushouders en 


taakgestraften in natuurbeheer). Zo zijn in samenwerking met beheerteams in de provinciale 


eenheden nieuwe samenwerkingsverbanden met zorginstellingen, gemeenten, recreatieschappen  


en het speciaal onderwijs opgezet. Er is een landelijke overeenkomst gesloten met Reclassering 


Nederland. En in de praktijkleerplaats Jubbega is een combinatie van werken en leren 
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geïntroduceerd. Hier krijgen jongeren en ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt de 


mogelijkheid om werkervaring op te doen in het groene domein en een diploma te halen (BBL: 


beroepsbegeleidende leerweg, VHG: vakgroep hoveniers). Voor deze pijler richt het 


ondernemingsplan zich de komende periode op het versterken van de zichtbaarheid van deze 


activiteiten.  


 


Staatsbosbeheer heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de directie Binnenwerk 


Binnenwerk is onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), het ministerie van 


Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (gericht op de realisatie van enkele honderden banen 


in het kader van de Participatiewet ten behoeve van de Rijksoverheid voor mensen met een 


indicatie doelgroepenregister UWV om in het bos- en natuurbeheer bij Staatsbosbeheer aan de 


slag te gaan. Dit pakket zal naar verwachting in de planperiode worden uitgebreid. Ook werken 


wij samen met onderwijsinstellingen aan de verjonging en vernieuwing van onze 


personeelsopbouw.  


 


 


 


Jeugd en educatie 


 
Staatsbosbeheer ziet het als een belangrijke maatschappelijke taak om jeugd en natuur met elkaar 


te blijven verbinden. Dat doen we door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, 


ervaren en leren. Via speelbossen, gezinsactiviteiten, maar ook via educatieprogramma’s zoals 


NatuurWijs voor basisscholen, brede scholen en buitenschoolse opvang. Ruim één miljoen 


kinderen bezoeken jaarlijks onze terreinen. En zo’n 100.000 kinderen planten jaarlijks bomen op 


de Nationale Boomfeestdag. In nationale parken speelt educatie ook een hele belangrijke rol. We 


blijven ons hiervoor inzetten.  
 


Vrijwilligers 


 
Staatsbosbeheer biedt mensen ruimte om hun verbondenheid met hun leefomgeving vorm te 


geven door daar waar mogelijk en passend ruimte te bieden aan vrijwilligerswerk. Daarbij dient 


het vrijwilligerswerk ondersteunend te zijn aan het beheer van het kenmerkende groene erfgoed 


van Nederland en het beleven daarvan. Het vrijwilligerswerk is een goed voorbeeld van een 


nieuwe manier om ‘samen met’ in plaats van ‘voor’ de samenleving te werken. Vanuit onze 


ambitie om ons te verbinden met de samenleving willen we de ambassadeursrol van onze 


vrijwilligers versterken en professionaliseren. In de periode 2020 - 2025 worden nieuwe concepten 


voor vrijwilligerswerk ontwikkeld (zoals projectmatige werkzaamheden en - inzet) om met name 


ook jongvolwassenen aan onze terreinen en organisatie (blijvend) te verbinden.  


 


 


Kritische succesfactoren Meer beleven 


 


Omschrijving KPI  


2020 


 


2025 


 


1. Vergroten maatschappelijke participatie bij 


terreinbeheer voor deelnemers met afstand tot 


de arbeidsmarkt  


 


Gemiddeld aantal 


mensen 


werkzaam in het 


beheer 


gedurende het 


jaar 


 


160 


 


500  
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2. Versterken van de beleefbaarheid van de 


Nationale Parken nieuwe stijl  in samenwerking 


met maatschappelijke partijen en bedrijfsleven 


Aantal nieuwe NP 


visitorscentres  


0 4 


 


3. Vergroten maatschappelijke betrokkenheid bij 


terreinbeheer voor burgers 


Aantal 


vrijwilligers  


7.300 9.000 


 


4. Vergroten klanttevredenheid bezoekers  


 


Rapportcijfer 


klanttevredenheid  


 


8 


 


8,3 


5. Vergroten deelname aan innovatieve 


(verblijfs)recreatie belevingsconcepten in  de 


Nationale Parken nieuwe stijl 


Aantal 


innovatieve 


projecten 


1 5 


6. Vergroten deelname jeugd en gezinnen aan 


natuurprogramma’s 


Aantal 


deelnemers 


1 miljoen 


deelnemers 


1,2 miljoen 


deelnemers 


7. Vergroten van natuur en groen bij 


stadsontwikkeling vanuit de visie Groene 


Metropool 


Aantal steden 


waarbij 


Staatsbosbeheer 


betrokken is bij 


de vergroening 


Nulmeting 20 
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7. Duurzaam benutten 
 


 


Met onze terreinen, gebouwen, producten en diensten willen wij een bijdrage leveren aan een  


circulaire samenleving en een gezond vestigingsklimaat in Nederland. Wij doen dat langs de 


volgende lijnen. 


Door natuurlijke grondstoffen uit onze terreinen in duurzame ketens en kringloopprocessen te 


brengen. Daarnaast leveren onze terreinen bijdragen aan nationale duurzaamheidsdoelstellingen 


op het gebied van waterveiligheid, drinkwatervoorziening en energie. In en rond de 


bevolkingscentra dragen onze terreinen bij aan een gezonde groene leefomgeving. Bij uitgifte van  


exploitatie en herbestemming van gebouwen en terreinen stimuleren we innovatieve projecten 


die bijdragen aan de klimaat- en energie-transitie en ondersteunend zijn aan de natuur . 


 


De Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer biedt ruimte voor commerciële activiteiten, binnen de 


kaders van de Mededingingswet. Bij inkoop door Staatsbosbeheer van werken, leveringen of 


diensten bij marktpartijen of andere overheden zijn de aanbestedingsregels van toepassing. Voor 


zover Staatsbosbeheer aan derden financiële voordelen verschaft, dan wel zelf voordelen ontvangt 


van publieke herkomst, is het staatssteunkader van toepassing. Ondernemen is overigens niet 


nieuw voor Staatsbosbeheer. Momenteel wordt al circa 50 procent van de inkomsten van 


Staatsbosbeheer zelf verdiend (onder andere door middel van houtoogst, ingebruikgeving, 


(erf)pacht, verhuur, recreatie en door derden gefinancierde projecten). Staatsbosbeheer blijft zijn 


publieke en maatschappelijke taken m.b.t. het groene erfgoed van Nederland voorop stellen . 


 


 


Circulaire economie 


 


Staatsbosbeheer levert producten voor de circulaire economie. Meest in het oog springend is hout. 


Maar ook grondstromen, reststromen en wildbeheer vormen onderdeel daarvan. 


 


Hout en biomassa 


Staatsbosbeheer heeft ruim 96.000 hectare bos met FSC®- certificaat. Circa 60 procent van dit 


areaal wordt beheerd als multifunctioneel bos. Hier oogst Staatsbosbeheer hout om de bossen 


vitaal te houden en het hout als natuurproduct zo duurzaam mogelijk in te zetten. Het resterende 


areaal heeft als hoofdfunctie natuur. Jaarlijks wordt gemiddeld 0,3 miljoen m3 hout geoogst door 


Staatsbosbeheer. Dit is ca. 3 procent van het Nederlandse houtverbruik. Hout uit onze gebieden 


wordt zo hoogwaardig mogelijk toegepast (bouwhout, meubels, vloeren etc.). Daarmee blijft CO2 


vastgelegd. Tak- en top-hout laten we liggen als voeding voor de bodem (zandgronden), of bieden 


we uitsluitend aan bij biowarmtecentrales. Staatsbosbeheer blijft samen met bedrijven, overheden 


en onderzoeksinstellingen zoeken naar manieren om biomassa zo hoogwaardig mogelijk te 


gebruiken. Er is een groeiende markt voor biobased materialen.  


 


Grondstromen 


Staatsbosbeheer ontvangt en vermarkt vrijkomend zand, klei, veen/kragge en teelaarde bij 


natuurontwikkelingsprojecten en vanuit projecten van het programma  Ruimte voor de Rivier en 


de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betreft ook baggerspecie die bij baggerprojecten vrij komt. De 


behoefte aan vrijkomende grondstromen voor bouw en infrastructuur is de afgelopen jaren weer 


aangetrokken alhoewel de PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 


State nu veel projecten stil legt. Er blijft grote behoefte aan klei voor dijkversterking de komende 


jaren in het kader van het Deltaprogramma. En in de tuinbouw bestaat behoefte aan duurzame 


alternatieven voor de bestaande substraten (vaak gebaseerd op veen). Met deze grondstromen 


kan Staatsbosbeheer de maatschappelijke kosten voor natuurontwikkeling verlagen. 


 


 







 


33 
 


Ruimte voor duurzaam gebruik 


 


Naast de medewerkers zijn de aan ons toevertrouwde gronden en gebouwen het belangrijkste 


kapitaal van Staatsbosbeheer. Het is dan ook van groot belang om hier zeer bewust mee om te 


gaan en deze tot optimaal rendement te brengen in materiële en immateriële zin. Primair gaat het 


om de functievervulling van de ons opgedragen taken. Vanuit het Rijk wordt ook aandacht 


gevraagd voor de toepassing van duurzame energie op rijksgronden en gebouwen. En voor de 


inzet voor andere klimaatambities, een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat en andere 


zaken als kabels en leidingen is van belang gericht met dit vastgoed om te gaan. Daarom is er voor 


gekozen om het beheer van grond en gebouwen, ook decentraal, te professionaliseren. Tevens 


zullen we de mogelijkheden van het Groenfonds en het Restauratiefonds verder blijven benutten. 


 


Staatsbosbeheer streeft naar kwaliteitsverbetering en efficiencywinst van zijn terreinen. We willen 


tot grotere eenheden komen door middel van herverkaveling, ruiling, ingebruikgeving en via aan- 


en verkoop van terreinen, uiteraard zonder de natuur en landschapsbelangen uit het oog te 


verliezen. Hiertoe dient onze Vastgoedportefeuillestrategie. We doen dit juist om deze waarden te 


versterken. Staatsbosbeheer werkt samen met de terreinbeheerders om, onder regie van de 


provincies, afspraken te maken over gecoördineerd en efficiënter beheer en zodoende bij te 


dragen aan succesvolle gebiedsontwikkeling.  


 


Natuurinclusieve landbouw  


De biodiversiteitsopgave vanuit het Biodiversiteitsverdrag werkt ook door in de samenwerking 


met de landbouw. Voor het kabinet is de aandacht voor de relatie tussen landbouw en natuur 


onverminderd urgent, want juist daar is gelet op de omvang van het landgebruik  voor de 


biodiversiteit de meeste winst te behalen. Staatsbosbeheer heeft samen met het ministerie van 


LNV een programma natuur-inclusieve landbouw ontwikkeld. Het opzetten van tientallen 


experimenten is de kern van dit programma waarbij gericht enkele duizenden ha vrijkomende 


pachtgronden van Staatsbosbeheer worden ingezet bij boeren die meer met de natuur willen 


werken en toch rendabel kunnen zijn.  Deze experimenten kunnen bijdragen aan minder 


belastende agrarische  bedrijfsvoering voor bodem, water en lucht bij voorkeur in de buurt van 


N2000-gebieden. De experimenten in deze planperiode moeten laten zien dat deze aanpak 


succesvol kan zijn, zowel voor de biodiversiteit als voor de businessmodellen van de 


partnerbedrijven. Onderdeel van deze aanpak vormen ook SNL-voorwaarden opnemen in 


pachtcontracten zoals de minister van LNV in haar pachtbrief aan de Tweede kamer d.d. 22 maart 


2019 heeft beoogd en het door de pachters volgen van de opleiding natuurbeheer en 


ondernemerschap. 


 


 


Ecosysteemdiensten 


 


De terreinen van Staatsbosbeheer leveren veel ecosysteemdiensten. Naast de reeds besproken 


biomassa en duurzame energie kan gedacht worden aan drinkwater, koolstofvastlegging, koeling 


in de stad en invang van fijnstof. Geschat wordt (Wageningen Environmental Research) dat de 


terreinen van Staatsbosbeheer voor circa 49 miljoen m3 bijdragen aan de jaarlijkse 


drinkwaterproductie in Nederland, een koolstofvoorraad hebben van ca 38 Mton koolstof en circa 


4,8 kton fijnstof invangen. Zo er al revenuen uit dit soort ecosysteemdiensten komen, komen ze 


doorgaans niet bij de terreineigenaar terecht. Staatsbosbeheer richt zich in eerste instantie op 


beter zichtbaar maken van dit natuurlijk kapitaal in samenwerking met Wageningen universiteit 


en het ministerie van LNV. In de komende periode wil Staatsbosbeheer een systematiek gaan 


ontwikkelen/toepassen om voor de belangrijkste ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal) de 


bijdrage op nationaal niveau en bij gebiedsontwikkeling integraal in beeld te brengen. 


Staatsbosbeheer steunt actief de ontwikkeling van een C02-certificeringsmethodologie, binnen het 
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kader van de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt of een andere toekomstige standaard voor 


toepassing in Nederland. 


 


 


 


 


 


 


  


 


Kritische succesfactoren  


Duurzaam benutten 


 


Omschrijving KPI  


2020 


 


2025 


 


1. Optimaliseren van duurzaam en 


klimaatslim bosbeheer cf. FSC® keurmerk 


incl. boscompensatie 


 


% van het bosareaal dat 


voldoet aan  FSC®  keurmerk 


 


100% 


 


100% 


 


2. Bijdrage aan de circulaire economie door 


hoogwaardige toepassing van natuurlijke 


grond- en reststoffen uit het terreinbeheer  


% van de aangeleverde 


grond- en reststoffen dat 


wordt hergebruikt 


 


75% 


 


85% 


 


3. Ruimte bieden aan groen en duurzaam 


ondernemerschap als publieke 


opdrachtgever en bij de uitgifte van 


gebouwen en terreinen (2030: 100% 


duurzame inkoop en aanbesteding) 


 


Nulmeting 


duurzaamheidscriteria o.b.v. 


rijksbeleid 


Nulmeting >80% 


 


4. Ruimte bieden aan kringlooplandbouw 


(Natuurinclusieve landbouw) 


Aantal deelnemende 


bedrijven 


 


 


Aantal hectares in 


gebruikgeving  


 


 


10 


 


 


Nulmeting 


 


>40 


 


 


>4.000 ha 


5. Het in kaart brengen van de 


maatschappelijke en economische waarde 


van ecosysteemdiensten van 


Staatsbosbeheer in het jaarverslag 


Bijdrage aan schone lucht, 


water en bodem 


Vaststellen 


van 


methode 


100% 


beschreve


n 
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8. Toonaangevende Publieke Organisatie 
 


De ambitie van Staatsbosbeheer als toonaangevende organisatie is gericht op het verbeteren van 


de effectiviteit en efficiency als publieke uitvoeringsorganisatie van het terreinbeheer, door 


professionalisering van de organisatie, verbetering van het rendement van onze activiteiten en het 


vergroten van het maatschappelijk draagvlak door meer mensen aan ons te binden.  


 
Publieke dienst  


Staatsbosbeheer wil een voorbeeld zijn van een waardevolle publieke dienst. Doordacht, inventief 


en effectief werken aan wettelijke taken en  relevante maatschappelijke opgaven. Op die manier 


proberen we tot de verbeelding sprekende prestaties te leveren. Een uitvoeringsorganisatie die in 


samenwerking met Rijk, provincies, gemeenten en vele andere partijen op stimulerende en 


innovatieve manier oplossingen zoekt via het grote areaal aan terreinen en de bijbehorende 


kennis. Bijvoorbeeld door via  gebiedsvisies/omgevingsvisies en concrete beheer- en 


gebiedsmaatregelen aan te dragen hoe de bescherming van natuur en landschap te verenigen is 


met sociale en economische ontwikkeling. De komende jaren gaat het daarbij vooral over de 


klimaatopgave, biodiversiteitsherstel, gezondheidsvraagstukken, burgerbetrokkenheid, 


verduurzaming in de landbouw, de transitie naar duurzame energie, hoogwaterbescherming en 


de circulaire economie.  


Randvoorwaarde is dat beheer gericht is op het duurzaam voldoen aan de instandhoudingsdoelen 


voor de Natura 2000-gebieden en op een actief en doeltreffend soortenbeleid bij voorkeur in 


samenwerking met anderen tot stand gekomen. Immers de kwaliteit van ons handelen is dagelijks 


zichtbaar in onze terreinen en merkbaar aan de  reacties van de  miljoenen gebruikers. 


 


Slagvaardigheid decentraal, landelijk  toonaangevend 


Onze kerntaken en doelstellingen aangaande het beheer van het nationale groene erfgoed stellen 


hoge eisen aan de kwaliteit  en het uitvoerend vermogen van de organisatie. Dit vraagt niet alleen 


vakmanschap maar ook een slagvaardige organisatie die kan handelen en inspelen op de  


vraagstukken van deze tijd. Zeker ook  in relatie tot het vervullen van maatschappelijke taken en 


begeleiding in het kader van de participatiewet. Staatsbosbeheer versterkt de samenwerking met 


kennisinstituten en universiteiten en versterkt de communicatie over de strategische thema’s van  


Staatsbosbeheer, zoals natuurinclusieve landbouw en bos en klimaat.  


 


Het accent van de inrichting van onze uitvoeringsorganisatie ligt daarom op ‘Buiten”. De  


organisatie volgt het  principe “decentraal, tenzij” en kent drie hoofdgroepen: 


 


1-Integraal terreinbeheer via 12 provinciale eenheden. Naast het terreinbeheer (conform SNL) zijn  


de provinciale eenheden verantwoordelijk voor het: 


-omgevingsmanagement; 


-gebiedsontwikkelingsvraagstukken;  


-vermaatschappelijking (‘thuis in de streek’) met vrijwilligers, zorg en participatie. 


 


2-hoogwaardig kennis en expertise centrum gevormd door een aantal specialistische afdelingen 


die landelijk werken aan (inter)nationale  programma’s en projecten (o.a. EU-LIFE,Klimaat, PAS , 


HWBPetc) in samenwerking met (beleids)departementen (LNV,IW,BZK,OCW, SoZa)  met partners 


uit onderzoek, wetenschap en bedrijfsleven. Uit overweging van kritische massa kunnen kleine 


kennisdragers landelijk blijven georganiseerd. Het expertisecentrum staat uiteraard ook ten 


dienste van het optimaliseren van het terreinbeheer door de twaalf provinciale eenheden d.m.v. 


advisering, analyses, onderzoek en de coördinatie van marktactiviteiten en deelnemingen. 
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3)-hoogwaardig en efficiënte ondersteuning van de bedrijfsvoering door een modern Shared 


Service Centrum.  Alle concern-brede ondersteunende dienstverlening (o.a. HRM ,ICT, Facilitair, JZ, 


BEZ, Communicatie) wordt d.m.v. gestandaardiseerde systemen en  werkprocessen beschikbaar 


gemaakt voor de twaalf provinciale eenheden en het expertise centrum, ten einde de 


administratieve lasten zo klein mogelijk te maken. 


 


 


Maatschappelijk draagvlak  


We streven bij de invulling van onze wettelijke taken naar een zo groot mogelijk maatschappelijk 


draagvlak. Er zijn de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet ten aanzien van het vergroten 


van de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke verbanden bij de planvorming, 


het beheer van terreinen en bij andere activiteiten. De provinciale eenheden met de teams vormen 


de spilfunctie in onze organisatie en worden de komende jaren verder versterkt. Staatsbosbeheer 


pakt grote van nationaal belang zijnde natuur- en landschapsopgaven op in regionale 


samenwerkingsverbanden met provincies, waterschappen, gemeenten en lokale 


gemeenschappen. We werken daarbij  samen met bijna 5.000 boeren, recreatieondernemers en 


bedrijven die het landelijk gebied mede vorm geven. Staatsbosbeheer gaat  intensiever 


samenwerken met het bedrijfsleven, de collectieven voor agrarisch natuurbeheer en andere 


terreinbeheerders, met het oog op meer sociale cohesie in de streek en versterking van de natuur- 


en landschapswaarden. Dit vraagt van Staatsbosbeheer om manieren te vinden om veel meer 


‘samen met’ in plaats van ‘voor’ de samenleving te werken. Die samenleving kenmerkt zich 


overigens door een grote pluriformiteit met een breed scala van visies op beheer en inrichting van 


bos, natuur en landschap. Dit uit zich nog wel eens in onbehagen bij burgers die het niet eens zijn 


met ons bos- of natuurbeheer of de inrichting van gebieden. In contact komen en blijven met de 


omgeving en deze meenemen in gebiedsontwikkelingen vraagt dan aandacht.  


 


 


Bedrijfsvoering 


We investeren in een constante verbetering van onze operationele sturing, de bedrijfsprocessen 


en de cultuur van Staatsbosbeheer. Dit betreft primair de bedrijfsprocessen voortkomend uit het 


ondernemingsbesturingsmodel, maar ook het Conservation Management System voor het 


terreinbeheer om te voldoen aan de SNL- en FSC kwaliteitseisen. Daarnaast zijn projectbeheersing, 


goed opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteding), veilig en transparant werken en rechtmatigheid van 


blijvend belang. Staatsbosbeheer is ISO 9001/14001 (2015) gecertificeerd en wil blijven voldoen 


aan deze kwaliteitsborging. We werken actief aan het verminderen van het aantal en de ernst van 


klachten. 


De controlefunctie is op orde, voldoet aan het zogenaamde ‘three lines of defense” model en aan 


het controleprotocol wat is afgesproken met de minister van LNV. De overhead en interne 


bureaucratie zijn beperkt. Als grootste terreinbeheerder  is  organisatie is ook deskundig op het 


vlak van natuur, bos, landschap en beheer. We zorgen ervoor dat ons kennismanagement via de 


Staatsbosbeheer academie op orde is en werken effectief aan deskundigheidsbevordering. We 


zullen de komende jaren ook meer een rol als opinion-leader vertolken om de samenleving aan de 


hand te nemen deze meer groen en duurzaam in te richten. Hiertoe zorgen we voor 


hoogwaardige kennis in onze organisatie op de groene domeinen maar ook voor effectieve 


contacten met de onderzoekswereld. 


 


Bedrijfsmatig werken, gastheerschap, klimaat-inclusief handelen, nieuwe financieringsbronnen 


vinden, nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerships aangaan, vragen ook ander gedrag, 


houding en competenties van onze mensen in de komende ondernemingsplanperiode.  


Staatsbosbeheer is  betrouwbaar, open en zorgt goed voor zijn medewerkers. Het HRM beleid 


richt zich op het werven, ontwikkelen, trainen en ondersteunen van een brede diversiteit aan 


medewerkers, om te verzekeren dat de juiste mens met de juiste vaardigheden op de juiste plaats 


in de organisatie functioneert. We bouwen aan leiderschapskwaliteiten, teneinde altijd te kunnen 
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voorzien in adequaat leiderschap in een geografisch sterk gedecentraliseerde organisatie. De 


slagkracht van onze uitvoeringsorganisatie in de provincies wordt verder vergroot. Ons strategisch 


personeelsplan sluit aan op dit ondernemingsplan. 


Met de Staatsbosbeheer-academie is een plek gecreëerd waar medewerkers kunnen doorleren, 


zich verder ontwikkelen en kennis delen. De academie wordt de komende jaren verder 


uitgebouwd.  


 


Communicatie  


Onze organisatie moet makkelijk toegankelijk zijn voor partners, stakeholders en het grote 


publiek. We communiceren interactief met onze omgeving. Onze professionals, systemen en sites 


maken gebruik van reflectie van bezoekers, gebruikers, pachters, stakeholders en partners. Ze 


vormen een bron voor constant leren en verbeteren van onze diensten. Projecten in het kader van 


natuurontwikkeling maar ook reguliere bosbeheer en faunabeheer vergen voortdurend en gericht 


omgevingsmanagement van onze medewerkers te velde en via de (social) media. Staatsbosbeheer 


wil daarnaast, via het Buitenfonds, ondernemers uitnodigen voor samenwerking en het aangaan 


van partnerships en zal hiertoe gericht communiceren met deze doelgroep. De verwachting is dat 


crises-, issue- en stakeholdermanagement ook de komende jaren veel aandacht zal vragen. 


 


 


 


Kritische succesfactoren 


Toonaangevende publieke organisatie 


 


Omschrijving KPI  


2020 


 


2025 


 


1. Pro-actieve communicatie en 


beeldvorming over beschermen, beleven 


en benutten  


 


Communicatieplan en 


reviews 


Plan gereed 


 


Tweejaarlijks


e 


mediareview 


met 


rapportcijfer 


>7 


2. Communicatie met de samenleving om 


betrokkenheid en de verbinding met de 


natuur te vergroten 


 


 


Naamsbekendheid 


Staatsbosbeheer bij burgers 


 


Aantal publicaties in  media 


in één kalenderjaar 


 


Samenwerking met 


(regionale) tv of radio 


programma’s of 


internetplatforms 


 


Aantal website bezoeken 


per kalenderjaar 


 


>90% 


 


 


>1000 


 


 


>2 


 


 


 


 


3 mln 


>90% 


 


 


> 1200 


 


 


>5 


 


 


 


 


4 mln 


 


3. Versterken vakmanschap en leiderschap 


door persoonlijke ontwikkeltrajecten  


% medewerkers met een 


persoonlijk ontwikkelplan 


 


Opstart 


>90% 


 


4. Vergroting efficiency , effectiviteit en 


duurzaamheid van bedrijfsvoering  


Overhead: Verhouding 


tussen direct en indirecte 


kosten 


 


Nulmeting 


 


 


 


20% 


<15% 


indirecte 


kosten 


 


       80% 
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CO2 arme energie 


bedrijfsgebouwen 


 


 


5. Bijdrage aan kennis- en 


innovatieontwikkeling op het gebied van 


terreinbeheer  


 


Aantal publicaties, , 


seminars, lezingen en 


docentschappen  


 


Nulmeting 


 


Jaarlijks 


overzicht 


 


6. Gemotiveerde en vitale organisatie 


 


 


Medewerkerstevredenheid 


 


>7 


 


8 


 







 


40 
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9. Financiën 
 


Meerjarenraming (prijspeil 2020)       


       


Bedragen * € 1.000.000 
begroting 


2020 


raming 


2021 


raming 


2022 


raming 


2023 


raming 


2024 


raming 


2025 


         


Bedrijfsopbrengsten             


Rijksbijdragen en subsidies             


[13.A] Rijksbijdrage ministerie van LNV           27,3           27,0           27,0           27,0           27,0           27,0  


[13.B] Subsidie Provincies uit SNL          62,3           62,3           62,3           62,3           62,3           62,3  


Som Rijksbijdragen en Subsidies          89,6           89,3           89,3           89,3           89,3           89,3  


         


Netto-omzet               


[14] Omzet projecten          30,0           31,0           32,0           33,0           35,0           35,0  


[15] Omzet recreatie            9,1             9,4             9,7           10,0           10,3           10,6  


[16] Omzet ingebruikgeving          21,0           20,8           20,8           20,5           20,3           20,0  


[17] Omzet houtverkoop en biomassa          25,4           25,4           25,4           25,4           25,4           25,4  


[18] Omzet overige producten            2,7             3,1             3,6             3,6             4,1             4,1  


[19] Omzet recreatieschappen            8,6             8,1             8,1             8,1             8,1             8,1  


Som Netto-omzet           96,8           97,7           99,5         100,6         103,1         103,2  


         


Overige  Bedrijfsopbrengsten             


[20] Overige opbrengsten            7,5             7,5             7,5             7,5             7,5             7,5  


         


Som der  Bedrijfsopbrengsten        193,9         194,5         196,3         197,4         199,9         200,0  


         


Bedrijfslasten             


[21] Kosten van grond en hulpstoffen          16,3           16,3           16,3           16,3           16,3           16,3  


[22] Kosten uitbesteed werk en andere 


externe kosten          83,2           82,7           84,4           85,2           87,7           87,7  


[23] Lonen en salarissen          70,9           71,7           71,7           71,7           71,7           71,7  


[24] Sociale lasten en pensioenpremies          17,4           17,5           17,8           17,8           18,1           18,0  


[25] Afschrijving (im-)materiële vaste 


activa            6,0             6,4             6,2             6,4             6,3             6,3  


[26] Overige waardeveranderingen (im) 


materiële vaste activa           -0,3            -0,5            -0,5            -0,5            -0,5            -0,5  


[27] Overige bedrijfskosten             -                -                -                -                -                -    


Som der Bedrijfslasten        193,5         194,1         195,9         197,0         199,5         199,6  


         


Bedrijfsresultaat            0,4             0,4             0,4             0,4             0,4             0,4  


[28] Financiële baten en lasten             -                -                -                -                -                -    


Resultaat vóór belastingen            0,4             0,4             0,4             0,4             0,4             0,4  


[29] Belastingen resultaat             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2  


[30] Aandeel in winst/verlies van 


deelnemingen             


Resultaat na belastingen            0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2  


Rechtstreekse vermogensmutaties als 


onderdeel van het groepsvermogen             -                -                -                -                -                -    


Totaal Resultaat            0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2  
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Toelichting op de meerjarenraming 
 


De meerjarenreeks is gebaseerd op continuïteit van de Rijksbijdrage op het niveau van de 


rijksbegroting 2020 en de provinciale subsidie SNL, ingeschat op basis van de verwachte 


consequenties van de nieuwe subsidieperiode 2020-2025. 


 


De bijdrage van Staatsbosbeheer aan de grote programma’s als Grote Wateren, PAS, etc. en 


recente afspraken met externe partijen zorgen ervoor dat de projectenportefeuille in omvang 


groeit van 30 naar 35 miljoen euro in de ondernemingsplanperiode.  


 


Initiatieven op het gebied van Natuur Inclusieve Landbouw, aanleg van bos en vernatting van 


veengebieden versterken onze natuur, maar zorgen tegelijkertijd voor een druk op onze 


pachtopbrengsten. Deze wordt versterkt door de dalende rentestand. Staatsbosbeheer 


compenseert dit door de omzet van andere activiteiten als recreatie te verhogen. Een overaanbod 


aan hout op de internationale markt als gevolg van ziektes in het bos leiden tot druk op de 


houtmarkt en houtprijzen. Inzet op fondsen en bijdragen vanuit het bedrijfsleven zal noodzakelijk 


zijn. 


 


De algemene verwachting is dat de lonen de komende jaren verder zullen stijgen, evenals de 


pensioenpremie. In dit plan is uitgegaan van een stijging van de lonen met 2% per 1 januari 2020 


(huidige cao) en 2% stijging per 1 juli 2020 (verwachte uitkomst nieuwe cao). Het absorberen van 


deze kostenstijgingen is een uitdagende opgave. 


 


Na decentralisatie van de natuurtaken zijn de provincies verantwoordelijk voor het realiseren van 


het natuurbeleid. Een belangrijk onderdeel is het subsidiestelsel natuur en landschap. Voor 


Staatsbosbeheer worden de beschikkingen in 2020 weer voor een periode van 6 jaar 


geactualiseerd op basis van deels bijgestelde normen voor een aantal beheertypen. Voor alle 


normen geldt het uitgangspunt dat 75% wordt vergoed van de standaard kostprijs van het beheer. 


Het stelt Staatsbosbeheer voor een steeds groter wordende uitdaging de integrale kosten van het 


beheer te dekken uit eigen inkomsten.  


 


Op rijksniveau hebben de forse ombuigingen (met inflatie circa 20 miljoen euro) van de kabinetten 


Rutte 1 en 2 op de bijdragen in de kosten van Staatsbosbeheer een grote wissel getrokken op de 


spankracht van de organisatie Staatsbosbeheer. Het realiseren van een sluitende exploitatie kon 


worden gerealiseerd op grond van maatschappelijk ondernemen binnen de wettelijke grens van 


de Wet Markt en Overheid.  


 


In 2019 wordt in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf de verkooptaakstelling van 100 


miljoen euro afgerond. Voor Staatsbosbeheer betreft het de verkoop van eigendom van verpachte 


gronden op de Waddeneilanden. Een operatie waartegen veel maatschappelijke weerstand bleek 


te bestaan.  


 


De in 2018 uitgevoerde wettelijke evaluatie naar het functioneren van Staatsbosbeheer heeft een 


kanttekening geplaatst bij het hoge percentage eigen inkomsten van meer dan 50% om het brede 


palet wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren.  


Het blijft bijzonder en kwetsbaar dat het veiligstellen van het kenmerkende groene erfgoed voor 


toekomstige generaties afhankelijk is van een substantieel deel private middelen. 


Om de maatschappelijke opgaven de komende jaren te kunnen waarmaken zal de ingeslagen weg 


om met private middelen de uitvoeringstaken te financieren worden voortgezet. 


Overheidsfinanciering voor het collectieve belangencomplex van bos, natuur en landschap blijft 


echter onontbeerlijk.  
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Om de Rijks- en provinciale programma’s (zoals Regiodeals, de klimaatopgave, Programma 


Aanpak Grote Wateren (PAGW) tot een succes te maken kan Staatsbosbeheer als partner en 


publieke uitvoeringsorganisatie een actieve bijdrage leveren. Op verzoek van de minister van LNV 


zal Staatsbosbeheer een deel van de reserves inzetten voor aanleg van nieuw bos en vernatting 


van veengebieden.   
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10. Uitvoeringsprogramma 


 
Het uitvoeringsprogramma biedt in hoofdlijnen een overzicht van acties en maatregelen die in de 


planperiode worden uitgevoerd vanuit de vier invalshoeken van de Balanced Score Card.  


Voor alle acties in het uitvoeringsprogramma wordt een rapportage aan de directie aangeboden. 


Via een stelsel van KPI’s wordt de voortgang van de strategie gemeten en beoordeeld. Daarnaast 


wordt op specifieke onderwerpen ge-audit. 


 


 
Balanced score card 2020 2021 2022 2023 2024 2025 


1. Klant (Markt) perspectief       


1a. Methodiek monitoring biodiversiteit met partners  X     


1b. Uitvoeringsplan Bos & Klimaat per provincie X      


1c. Uitwerking VisieNL Landschap met MABzonering  X     


1d. Duurzame belevingsconcepten Nationale Parken 


nieuwe stijl  


  X    


1e. Visie hoogwaardige toepassing hout en biomassa    X    


1f. Internationale kennis en project transfers     X  


1g. Resultaten pilots natuurinclusieve landbouw     X   


1h. Visie duurzaam maatschappelijk ondernemen   X     


1i. Thuis in de streek (gebiedsgebonden initiatieven 


(Communities of Practice) 


X X X X X X 


       


2. Financieel perspectief       


2a. Structuur financiële organisatie X      


2b. Herijking risicomanagement en framework  X   X  


2c. Investeringsstrategie     X  


2d. Beleid & Governance inzet stichtingen, fondsen  X   X   


2e. Overhead en interne transacties optimaliseren  X   X   


2f. Borgen projectcontrol X   X   


       


3. Intern perspectief (bedrijfsprocessen       


3a. Meerjaren onderhoudsplanning huisvesting    X   


3b. Opstellen duurzaamheidsagenda X    X  


3c. Klant/markt dienstverlening Ingebruikgeving 


/recreatie enz. (incl. ICT) 


  X    


3d. Contractmanagement professionaliseren  X     


3e. Inrichten Shared Service Center X      


       


4. Leren & Innovatie Perspectief (Personeel)       


4a. Ontwikkeling loopbaanpaden en functiehuis  X     


4b. Persoonlijk ontwikkelingsplan en strategische 


personeelsplanning 


  X   X 


4c. Organisatieontwikkeling, en -structuur X      


4d. Versterken samenwerking onderzoek en onderwijs X   X   


4e. Leiderschapsontwikkeling  X   X  


4f. Omgevings- en reputatiemanagement X X X X X X 


4g. Cultuur, gedrag en werkwijze X X X X X X 
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Auditplan  


 


Jaarlijks wordt het auditjaarplan opgesteld, waarin audits die onder verantwoordelijkheid van de 


directeur worden uitgevoerd, zijn vastgelegd. 


Zie onderstaande figuur. De auditonderwerpen zijn gecategoriseerd naar de verschillende 


perspectieven van de Balance Score Card. 


 


Interne audit speelt binnen Staatsbosbeheer een belangrijke rol in de leercyclus. Hierin zijn 


begrippen verbeteren en ‘zekerheid geven’ belangrijke aspecten.  


De  audits bestrijken de belangrijkste significantie risicogebieden in de organisatie. Hieronder 


vallen de processen, de systemen, de inzet van middelen, maar ook de strategie, het beleid en de 


doelstelling, evenals toetsing of wet- en regelgeving correct wordt toegepast en nageleefd. Voor 


inrichting en werking van risicomanagement en interne beheersing hanteert Staatsbosbeheer het 


Three Lines of Defence model.  Interne audit vormt conform het 3LoD model de derde 


verdedigingslinie in de risicobeheersing en controleert en beoordeelt onafhankelijk het samenspel 


tussen 1e en 2e lijn.   


 
 


 
 


 


  I: Klant (markt) perspectief 
II: Financieel perspectief 
III: Intern perspectief (bedrijfsprocessen) 
IV: Leren & Innovatie perspectief (personeel) 
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Bijlage 1 Ondernemingsbesturingsmodel Staatsbosbeheer 
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Bijlage 2 Governance  
 


 







Van:
Aan:
Onderwerp: Staatsbosbeheer in de media
Datum: maandag 14 oktober 2019 16:56:00
Bijlagen: image001.png

· Het AD wil graag met een boswachter de Peel in om te bekijken wat stikstof daar doet met de natuur.
Ook Tubantia is in de weer met stikstof.  staat ze te woord. Het debat over PAS is
donderdag in de Tweede Kamer.

· Stichting Annemieke nam vandaag  mee op een excursie in de Oostvaardersplassen. 
 leidde hen rond. ANP, Telegraaf en Noord-Hollands Dagblad bleken ook op de uitnodiging

van de stichting in te zijn gegaan en waren van de partij.
· Omroep Flevoland schrijft over een blog over de aanstaande verplaatsing van paarden uit de

Oostvaardersplassen naar de Krammerse Slikken in Zuid-Holland en het Oostvaardersveld-Zuid.
· NRC wil met Herman Sieben op pad in het paddenstoelenreservaat in Drenthe.
· NOS Brussel wil een verhaal maken over een bomenplan van Timmermans.

Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
Communicatie en Public Affairs
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort / Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
06-

Disclaimer Nederlands English
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https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/174949/konikpaarden-deze-week-weg-uit-vangweide
https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/10/14/update-paarden-naar-krammerse-slikken-en-oostvaarders-zuid/
https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838



Van:
Aan:
Onderwerp: Mijn bespreekpunten voor morgen
Datum: woensdag 13 november 2019 11:15:35

Dag  en .
Ik heb voor morgen de volgende bespreekpunten:

1. Uitspraak rechter dat afschot OVP per direct moet worden stopgezet.
2. Bijdrage minister €2,- mln in kosten OVP verleggen naar eindejaarsbeeld (afspraak  in ons

overleg OP 2020-2025)
3. Structurele ophoging van de basisbijdrage van LNV in de kosten van SBB (CAO Rijk, AVG, WOB,

eigenaarslasten enz)
4. Inzet van SBB voorstellen stikstof (pakket ). Hoe verder? Hoe benutten?
5. Afronding Gelderse grondruil.
6. Voorbereiding najaarsoverleg 2 december.

Groet en tot morgen,

Disclaimer Nederlands English
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https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving Najaarsoverleg Staatsbosbeheer-LNV 
Voorzitter  
Vergaderdatum en -tijd 2 december 2019, 15:30 – 17:00 uur 
Locatie Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73, A Zuid 2 
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Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken 
 

Behandeld door 
  

T 06  
@minlnv.nl 

 
Datum 
22 november 2019 

Kenmerk 
 
Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 
 

1. Opening en mededelingen 
 

Ontwikkelingen rondom de eigenaarsrol- en ondersteuning en vormgeving 
van de voor- en najaarsoverleggen 
Vanuit LNV zal een toelichting worden gegeven op de ontwikkelingen 
rondom de eigenaarsrol- en ondersteuning binnen LNV, wat dit betekent 
voor de verschillende rollen binnen en werking van de driehoek eigenaar-
opdrachtgever-opdrachtnemer en wat dit betekent voor de vormgeving en 
inhoud van de voor- en najaarsoverleggen. 
 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 27 mei 2019 
 
De aanwezigen kunnen kort terugblikken op het voorjaarsoverleg en het 
verslag vaststellen.  

 
Bijlagen: 
Voorjaarsoverleg 2019 Staatsbosbeheer – LNV notulen 
 
 

3. Politieke actualiteiten (bijlage) 
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Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken 
 

 
Ons kenmerk 

 

 

 
 

 
 

 
b. Voortgang Oostvaardersplassen 

 
Staatsbosbeheer geeft een update op de huidige stand van zaken 
m.b.t. de werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen het dossier 
Oostvaardersplassen 
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Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken 
 

 
Ons kenmerk 
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Buiten reikwijdte



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: najaarsoverleg
Datum: woensdag 27 november 2019 08:09:15
Bijlagen: 20191202 Najaarsoverleg_Staatsbosbeheer-LNV_agenda.docx

Actualiteiten nj2019.docx
2019-11-26 PAGW.docx
samenwerkingsagenda LNV - SBB december 2019 NP.docx
stikstof plan van aaanpak 26 nov 2019docx.docx
Overzichtskaart aanpak stikstof.pdf
Voorbeeld casus uitwerking stikstof.docx
najaarsoverleg okt 2019 genenbank en zaadgaarden versie 2 1 november 2019.docx

,
Dank voor jouw bijdragen. Ik heb ze nu zo gerubriceerd. Ik wacht nog even op een signaal van . Dan wil ik
dit naar  mailen. Het OP en de begroting liggen al bij . Jij mailt haar dan nog het verslag voor de
vorige bijeenkomst.
Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 22:29
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: najaarsoverleg

Na het gesprek over de vanuit FEZ en BPZ ingestoken eigenaarsrol van Staatsbosbeheer zal morgenochtend op
het departement met  worden gesproken over de benadering van het najaarsoverleg met ons. Ik
verwacht dat men komende donderdag of vrijdag nog wil spreken over de governance. Voor het najaarsoverleg,
komende maandag, heb ik de volgende stukken beschikbaar. Van  komt nog een stuk over de 5 mln
extra reguliere rijksbijdrage. Het ondernemingsplan en de begroting liggen al bij LNV. Morgen of donderdag
zullen de stukken uitgaan. Vrijdag bespreken wij het najaarsoverleg voor. ik hoop dat het gesternte maandag
gunstig is.
Groet,

Disclaimer Nederlands English
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Vergaderpunten



1. Opening en mededelingen



Ontwikkelingen rondom de eigenaarsrol- en ondersteuning en vormgeving van de voor- en najaarsoverleggen

Vanuit LNV zal een toelichting worden gegeven op de ontwikkelingen rondom de eigenaarsrol- en ondersteuning binnen LNV, wat dit betekent voor de verschillende rollen binnen en werking van de driehoek eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer en wat dit betekent voor de vormgeving en inhoud van de voor- en najaarsoverleggen.





2. Notulen vorige vergadering d.d. 27 mei 2019



De aanwezigen kunnen kort terugblikken op het voorjaarsoverleg en het verslag vaststellen. 



Bijlagen:

Voorjaarsoverleg 2019 Staatsbosbeheer – LNV notulen





3. Politieke actualiteiten (bijlage)



Glyfosaat 



Glyfosaat heeft nog steeds de aandacht van de politiek, dit kwam onder meer terug tijdens het AO Gewasbeschermingsmiddelen van 31 oktober. In 2022 staat de herbeoordeling van glyfosaat op de Europese agenda. GroenLinks heeft de minister tijdens het AO gevraagd of er kan worden onderzocht of glyfosaat binnen onze landsgrenzen helemaal kan worden verboden. 

Bovenstaande vraagt ook om stellinginname en actie vanuit Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer licht hun insteek op dit thema toe.



Voortgang Oostvaardersplassen



Staatsbosbeheer geeft een update op de huidige stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen het dossier Oostvaardersplassen



Natuurinclusieve Landbouw



Momenteel wordt in samenwerking tussen Staatbosbeheer en directie Natuur gewerkt aan een voorstel op Natuurinclusieve Landbouw. Vanuit Staatsbosbeheer zal hier een toelichting op worden gegeven.





4. Financiële- en organisatorische ontwikkelingen en aangelegenheden (voornamelijk binnen de eigenaarslijn)



Organisatieontwikkelingen



Staatsbosbeheer geeft een toelichting op de huidige ontwikkelingen binnen de organisatie van Staatsbosbeheer (algehele voortgang, recente ontwikkelingen en de impact hiervan op de continuïteit, meerjarige ontwikkelingen en –cijfers; bijlage) 



Ondernemingsplan



Staatsbosbeheer wordt gevraagd het ondernemingsplan en de totstandkoming daarvan kort toe te lichten (bijlage).



Bespreekpunten:

· Proces van voorleggen aan Minister en komen tot instemming.




Begroting 2020



Staatsbosbeheer wordt gevraagd de begroting 2020 toe te lichten, waarover vervolgens het gesprek kan worden aangegaan (bijlage). 



Beslispunten: 

· Bepalen van het proces rondom het goedkeuren van begroting en tarieven.





Veiligheidskwesties



Staatsbosbeheer licht mondeling de ontwikkelingen en stavaza toe op enkele veiligheidsaangelegenheden, denk hierbij aan BOA-ontwikkelingen (o.a. relatie met politie), de AVG en Cyber security.






5. Ontwikkelingen / voortgang op beleidsrealisatie (voornamelijk binnen de opdrachtgeverslijn)



a) Programma-aanpak grote wateren



Staatsbosbeheer geeft een doorkijk op de aanpak en bijbehorende middelen voor het programma Grote Wateren en de voortgang hierop (bijlage).



b) Nationale Parken



Staatsbosbeheer geeft een toelichting op de huidige voortgang (bijlage) alsook op het advies van de commissie van Vollenhoven. 





c) Genenbank



Nederland is een verplichting aangegaan voor het beschermen van genetisch materiaal. Staatsbosbeheer beheert in dit verband een Genenbank voor bomen. In samenwerking met directie Natuur & Biodiversiteit heeft Staatsbosbeheer een nota voorbereid om de toekomst van deze genenbank te borgen (bijlage).



Bespreekpunten:

· Continuïteit Genenbank

· Bijbehorende middelen



d) Aanpak klimaat en Stikstof in relatie tot Natura 2000



Staatsbosbeheer heeft een voorstel gedaan om met bos en natuur een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave waar dit kabinet zich voor ziet gesteld. Hiervoor wordt ca € 40 mln uit de eigen reserves aangesproken.

Formele opdracht art3 WVSBB m.b.t. inzet van deze reserves. 



Tijdens het najaarsoverleg zal ook worden gesproken over mogelijkheden van verlagen van de N-druk op N2000 gebieden via inzet van zonering en vastgoedstrategieën. Ook hiervoor is een voorstel voorbereid en moet een formele opdracht art 3 WVSBB volgen. 



Inzet van het onderzoeksprogramma LNV aan Alterra m.b.t. de ontwikkeling van Flora en Fauna in Natura 2000 gebieden die bij SBB in beheer zijn.  





6. Rondvraag





7. Vaststellen datum volgende vergadering





8. Sluiting
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Politieke actualiteiten 

Gezamenlijke bijlage LNV en Staatsbosbeheer t.b.v. het Najaarsoverleg op 2 december 2019 



a) Glyfosaat 



Tijdens het AO natuur in de Tweede kamer van 12 september 2019 heeft de minister op een vraag van Laura Bromet (GL) over het afbouwen van het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer geantwoord hierover te spreken bij het najaarsoverleg. En na het najaarsoverleg de kamer te informeren over de uitkomsten van dat gesprek.



Europese exotenverordening

Wereldwijd vormen invasieve exoten een grote bedreiging voor de natuur. Daarom zijn internationale afspraken gemaakt om ze te bestrijden. In landen van de Europese Unie (EU) geldt de Europese exotenverordening waarop planten en dieren staan die schade toebrengen aan de natuur. EU-landen moeten de invasieve exoten op de Unielijst bestrijden. Dat geldt dus ook voor Staatsbosbeheer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) handhaaft bestuursrechtelijk de Wet natuurbescherming en de Verordening invasieve uitheemse soorten.



Huidige situatie

Het gebruik van Glyfosaat is binnen Staatsbosbeheer gereguleerd: in de interne richtlijn staat dat vooraf alternatieve mogelijkheden voor bestrijding van exoten moeten zijn onderzocht. Indien er geen alternatieven zijn en bestrijding noodzakelijk is, is – alleen met positief advies van ecoloog en toestemming van provinciehoofd - gebruik van Glyfosaat toegestaan. In 2018 werd nog ongeveer 42 liter glyfosaat gebruikt in de terreinen van Staatsbosbeheer. In 2019 is vrijwel alleen nog akkoord gegeven voor gebruik in situaties waar invasieve exoten woekeren. Hoewel de jaarcijfers voor 2019 –tijdens het schrijven van deze memo- nog niet bekend zijn, is de tendens dat het totaalgebruik door bewustwording en meer kennis van en ervaringen met alternatieven sterk afneemt.



Voornemen

Staatsbosbeheer is voornemens het gebruik van Glyfosaat de komende twee jaar verder af te bouwen, bij voorkeur naar nul. Dat doet Staatsbosbeheer via een aantal sporen:

1. Waar mogelijk investeert Staatsbosbeheer in (planvorming voor) duurzaam herstel van veerkrachtige ecosystemen waardoor de druk van ongewenste vegetaties en invasieve exoten naar verwachting zal afnemen.

2. Waar mogelijk bestrijdt Staatsbosbeheer ongewenste vegetaties (invasieve exoten) door nu fijsiek flink in te grijpen. Het is de verwachting dat ongewenste vegetaties vervolgens met (extra) beheermaatregelen (zoals (intensief) maaien) kunnen worden beheerst.

3. De beheer- of extra beheermaatregelen leiden tot hogere kosten, die momenteel niet via de SNL-systematiek worden vergoed. De benodigde beheerinspanning en het kostenaspect zal Staatsbosbeheer (net als Vereniging Natuurmonumenten en andere TBO’s) inbrengen in de komende evaluatie van de standaard kostprijzen SNL (SKP). 

4. Het gebruik van Glyfosaat in door Staatsbosbeheer aan derden verpachte terreinen wordt in de nieuw op te stellen pachtcontracten in principe verboden. Lopende pachtcontracten - waarin het middel nog zou kunnen zijn toegestaan - worden uitgefaseerd. 



Uitzonderingen

Situaties waar (minimaal) gebruik van Glyfosaat minder schadelijk is dan alternatieve bestrijdingsmethoden of het niet-bestrijden kunnen zich echter voor doen. Staatsbosbeheer scherpt de interne richtlijn voor het gebruik van Glyfosaat verder aan maar laat gelet op de Europese exotenverordening ruimte voor deze situaties. 




b) Situatie Oostvaardersplassen



De Partij voor de Dieren wil dat minister Schouten het dossier Oostvaardersplassen niet langer overlaat aan het provinciebestuur van Flevoland en heeft daar kamervragen over gesteld. Aanleiding is het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland op 12 november. De rechtbank heeft de opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen herroepen. De provincie heeft niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten van edelherten tot een doelstand van 490 nodig is. Die doelstand is niet ecologisch onderbouwd. Ook heeft de provincie onvoldoende onderbouwd dat een populatieverkleining - los van de doelstand - noodzakelijk is ter bescherming van de wilde flora en fauna en de instandhouding van de natuurlijke habitats; het voorkomen van onnodig lijden en de draagkracht van het gebied. De provincie is in hoger beroep gegaan. Vroeg reactief beheer blijft een mogelijkheid deze winter. 

De afgelopen periode stond verder vooral in het teken van de verhuizing van een grote groep Konikpaarden naar Wit-Rusland. Daarnaast zijn er kleinere groepen paarden uit de Oostvaardersplassen verhuisd naar Spanje, Lauwersmeer en Texel. 





c) Intensivering opdracht Natuurinclusieve landbouw



Staatsbosbeheer heeft met het ministerie van LNV het gesprek gevoerd over het intensiveren van de inzet vanuit Staatsbosbeheer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Een aantal ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag, zoals de huidige stikstofproblematiek, de stap van verduurzaming van de pacht die Staatsbosbeheer heeft ingezet en de grote aandacht en vraag naar deze manier van agrarisch ondernemen. De stikstofcrisis vraagt in zones rondom N2000-gebieden om oplossingen waarbij de inzet van natuurinclusieve landbouw een grote rol kan spelen. Mede door bovengenoemde ontwikkelingen is natuurinclusieve landbouw, als onderdeel van de Visie Kringlooplandbouw, één van de 5 prioriteiten geworden in het nieuwe Ondernemingsplan van Staatsbosbeheer. Om een versnelling van het programma kwalitatief en kwantitatief te kunnen realiseren is een intensivering van de inzet nodig. De oorspronkelijke verdeling van de opdracht over vijf jaar zal nu vooral geïntensiveerd worden in de eerste jaren. Tevens zal er een correctie moeten plaatsvinden van een, per abuis, verkeerd gehanteerd uurtarief voor een van de medewerkers. 

 

De intensivering zal, inclusief de financiele consequenties en een aanpassing van het kasritme, worden doorgevoerd en via een brief aan Staatsbosbeheer bevestigd.

 




Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW)



Inleiding 

De afgelopen jaren is met inzet van veel partijen gewerkt aan een Verkenning Ecologie Grote Wateren, uitmondend in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De ambitie van de PAGW is toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur te creëren die goed samengaat met krachtige economie, opgebouwd uit drie opgaven:

-	Basis op orde (voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Natura2000 en KRW)

-	Stabiel en samenhangend ecologisch netwerk 

-	Ruimte voor economische dynamiek.

De aanpak is om deze ambitie met de regio via een programmatische aanpak te realiseren. De 33 kansrijke maatregelen uit de Verkenning grote wateren uit 2017 vormen hiervoor de basis.



Eerste tranche PAGW 

De ministers van IenW en LNV hebben de Tweede kamer geïnformeerd over de investeringen in de eerste tranche voor de PAGW voor € 95 mln. (Kamerstuk 27625, nr. 422). Hiervan is € 75 mln. beschikbaar gesteld voor het project Getij Grevelingen en € 16 mln. voor het Waddengebied voor een project slibsedimentatie Eems-Dollard, het faciliteren van de Beheerautoriteit Waddenzee en onderzoek. Daarnaast is € 4 mln. beschikbaar gesteld voor onderzoek Markermeer en programmakosten PAGW. 



Voor de inzet van Staatsbosbeheer in de eerste tranche PAGW heeft LNV in eerste instantie €375.000 beschikbaar gesteld, €125.000 per jaar voor 2018, 2019 en 2020. In overleg tussen LNV en SBB is overeengekomen dat SBB uit eigen middelen voor die jaren aanvullend eveneens €125.000 per jaar inzet.

Dit voorjaar heeft LNV een aanvullende bijdrage van € 250.000  toegezegd voor extra inzet van 1 fte/jaar voor 2019 en 2020 gericht op ‘versterking van de landelijke programmatische aanpak en de voorbereiding van een gezamenlijk offertetraject met RWS, Staatsbosbeheer en RVO’.

In totaal wordt daarmee €250.000 ingezet voor 2018 en € 375.000 per jaar voor 2019 en 2020.



Het project Getij Grevelingen gaat in 2020 de Planuitwerkingsfase in. De inzet vanuit Staatsbosbeheer in Getij Grevelingen wordt geraamd op 2,5 fte. Deze inzet wordt naar verwachting meegenomen in de offerte die RWS uitbrengt aan de opdrachtgevers LNV en I&W. 

Van deze 2,5 fte wordt 0,75 fte (Christine Lammerts) gefinancierd uit boven genoemde bijdragen van LNV. 

Voor 1,75 fte ( € 220.000,-) moeten afspraken worden gemaakt op welke wijze de financiering van LNV naar Staatsbosbeheer kan komen uit de € 75 mln die voor het project Getij Grevelingen reeds beschikbaar zijn gesteld in de 1ste tranche door beide ministeries. (Inhoudelijk zijn LNV en RWS in de Zuidwestelijke Delta het eens over de benodigde inzet in 2020.)



Tweede tranche PAGW 

De bewindspersonen hebben in juli de Kamer bericht over een groslijst met mogelijke maatregelen en over de afstemming met de regio (Kamerstuk 27 625, nr. 476). Het Rijk heeft voor de tweede tranche PAGW tot en met 2032 in totaal € 248 mln. gereserveerd op de begrotingen van IenW en LNV (Kamerstuk 35 000 J, nr. 7). De bewindspersonen zijn verheugd over de constructieve reacties van de regio. In alle reacties wordt de PAGW-doelstelling onderschreven en in veel gevallen stelt de regio een bijdrage in het vooruitzicht. Deze bijdragen zijn divers en betreffen cofinanciering, ‘in-kind’-bijdragen, capaciteit, etc. Voor de projecten die ver genoeg ontwikkeld zijn nemen ze een reservering op van de rijksmiddelen aansluitend op de MIRT[footnoteRef:1]-fase waarin het project zich bevindt. Zij reserveren uit het totale budget nu ongeveer € 200 mln. tot en met 2032 voor: [1:  Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport] 




· Oostvaardersoevers

· Vergroten laag-dynamisch riviermilieu: realisatie PAGW doelen als onderdeel van HWBP-projecten ‘Dijkverlegging Paddenpol’ en ‘Meanderende Maas’ 

· Ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust

· Verzachten Randen van het Wad: realiseren van de PAGW doelen als onderdeel van HWBP-projecten Lauwersmeer-Vierhuizergat en Koehool-Lauwersmeer, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden van een koppeling met de watersysteemmaatregelen van het project Holwerd aan Zee.

· Binnendijkse slibsedimentatie/Groote Polder fase 1

· Noord-Hollandse Markermeerkust

· Wieringerhoek

· Meerkosten Getij Grevelingen (uit eerste tranche PAGW)

· Bijdrage duurzame visserij IJsselmeergebied

· (MIRT) Onderzoeken en (MIRT) Verkenningen 



Anders dan eerdere verkenningen en daarmee onderscheidend voor de PAGW is het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de ministeries van IenW en LNV.  Hoofdopdrachtnemer is Rijkswaterstaat, waarbij SBB en RVO nadrukkelijk in beeld zijn als partners. IenW en LNV hebben de uitvoerende organisaties (RWS, SBB en RVO) gevraagd hiervoor een gezamenlijke offerte op te stellen. Daarin zal een werkwijze worden opgezet die ervoor zorgt dat de inzet van de uitvoerende diensten goed op elkaar aan sluit. Ook zal goed worden aangeven welke capaciteit en bijbehorende financiering nodig is voor de inzet vanuit Staatsbosbeheer. Deze financieringsstroom zal rechtstreeks vanuit LNV naar SBB lopen op basis van de vastgestelde gezamenlijke offerte van RWS, SBB en RVO.



Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en RVO offreren in het tweede kwartaal van 2020 aan de ministeries van LNV en IenW deze gezamenlijke aanpak voor de voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Dit programma zal tot en met 2032 lopen. Het gaat om €248 mln. rijksbudget en een nog nader te bepalen budget cofinanciering. Op basis van de offerte verlenen de ministeries van IenW en LNV medio 2020 de gezamenlijke opdracht. De financiering van de benodigde meerjarige capaciteit van Staatsbosbeheer (en RVO) financiert LNV vanuit haar bijdrage aan PAGW.



In een overleg op MT-niveau op 12 december verkennen LNV, IenW, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en RVO hoe de sturing en financiering (capaciteit en uitvoering) vorm te geven. Dat levert input voor de uitvraag van LNV en IenW. In de daarop volgende offerte wordt duidelijk hoeveel capaciteit Staatsbosbeheer voor 2021-2032 nodig heeft. Een eerste globale inschatting is circa 10 fte per jaar.



Voor PAGW is in 2020 aanvullend op de beschikbare capaciteit van SBB nog eens 3,5 fte nodig om zinvol te kunnen participeren in de verdere voorbereiding van enkele reeds gestarte PAGW-projecten.






Samenwerkingsagenda LNV/SBB

In deze agenda zijn thema’s opgenomen die hoog op het lijstje van het kabinet Rutte III staan en waar met natuur en landschap aan kan worden bijgedragen. Staatsbosbeheer is als uitvoerder van rijksbeleid een partner die graag bijdraagt aan realisatie van deze Rijksambities. Bij de directie natuur en biodiversiteit van het ministerie van LNV ligt de systeemverantwoordelijkheid voor realisatie van de natuurdoelen in Nederland. Met deze samenwerkingsagenda dragen het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer als respectievelijk moederdepartement en verzelfstandigde uitvoeringsdienst met het natuurdomein bij aan de maatschappelijke opgaven die dit kabinet zich heeft gesteld.



December 2019, onderdeel:

1.	Nationale parken	2































1. Nationale parken



Duiding:

Naar Nationale Parken in Nederland die iconen zijn met natuurkernen van (inter)nationale allure en  met (inter)nationale aantrekkingskracht. 



Kader

· Programma 'Naar Nationale Parken van Wereldklasse' (NPW) op basis van een amendement en motie van de leden Van Veldhoven (D66) en Jacobi (PvdA), die als strekking hadden om samen met belanghebbenden van de Nationale Parken een sterk merk te maken, een nieuwe standaard te ontwikkelen en daarvoor geld op de EZ-begroting vrij te maken. In 2016 hebben 15 partijen met elkaar de Nationale Parken Deal getekend. Hierin hebben zij afgesproken om gezamenlijk:

· De kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland te verhogen; .

· De betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken;

· Een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in Nederland te bereiken.

· Opdrachtbrief van het ministerie van LNV voor het opzetten en uitvoeren van taken ter borging van de programmadoelen 'naar Nationale Parken van Wereldklasse'



Aanpak tot nu toe

Vanaf 1 juli 2017 zijn de operationele taken van het EZ-programma Nationale parken overgedragen aan Staatsbosbeheer. Vanaf 1 januari 2018 fungeert Staatsbosbeheer als host voor het opgerichte Nationale Parken Bureau, welke de uitvoerende taken van het Programma op zich neemt. Dit is een aan SBB opgedragen taak op basis van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer en deze opdracht loopt tot einde 2022. 


In april 2018 zijn de ambities voor de kwaliteitssprong van nationale parken neergelegd in de werkversie van de standaard. Afgesproken werd de standaard de komende 3 jaar te gebruikenals ambitiekader en niet om bestaande parken aan te toetsen. Verder waren er gesprekken tussen provincies en LNV over een extra rijksbijdrage en samenwerking. In oktober 2018 is het 21e park Nieuw Land aangewezen door Minister Schouten. In juli 2019 heeft de minister in een brief aan de TK 6 mln toegezegd voor ondersteuning van gebiedsprocessen in de Nationale Parken in de periode 2020-2022 en over de stand van zaken rondom de voortgang van de gesprekken met de provincies. 


Actiepunten



		Actiepunten

		Specificatie

		Tijdspad

		Verantw.

		Resultaat 



		Uitvoeringsbureau 



		In 2017 heeft Staatsbosbeheer een uitvoeringsbureau opgezet dat de realisatie van de doelen van het Programma NPW oppakt. Dit uitvoeringsbureau (Nationale Parken Bureau) is in 2018 van start gegaan. Gedetacheerde medewerkers van LNV zijn per 2019 in dienst getreden bij Staatsbosbeheer.  

Staatsbosbeheer zet in 2018 en 2019 per jaar in totaal[footnoteRef:1] ca 6 fte en ca 200 k[footnoteRef:2] in voor de gezamenlijke opgaven vanuit het Nationale Parken Programma/ NPB. 
Hiervan wordt vanuit LNV nu 250 k / jaar gedekt.  
 [1:  Exclusief inzet en middelen voortvloeiend uit samenwerkingsovereenkomsten voor NP Hollandse Duinen en NL Delta. ]  [2:  Waarvan 2 fte en 100 k voortvloeien uit samenwerkingsovereenkomst SBB en SNP (2017-2021)] 




		2018 – 2022

		Van Montfort (NPB). Thijsen (SBB), Slangen (LNV)

		Voor 2020 heeft SBB een tekort van 450 k (3,5 fte en 100 k) voor inzet in het NPB en het Nationale Parken Programma. 
SBB kan hiermee niet voldoen aan de opdracht van LNV aan SBB voor de opzet en uitvoering van het uitvoeringsbureau. 





		

		

		

		

		



		Adviseren gebieden over implementatie standaard

		Na vaststelling van de standaard adviseert het NPB de gebieden in de implementatie van de standaard

		2018-2022

		Van Montfort (NPB)

		NPB organiseert hiervoor in 2020 aantal bijeenkomsten en leernetwerken Daarnaast adviseren inmiddels opgezette expertteams de gebieden. 



		Goede voorbeelden van nieuwe standaard



		Met een aantal SBB- gebieden toegroeien naar de nieuwe standaard voor nationale parken; uitrollen van de nationale standaard



		2018

		Wolf (SBB), van Montfort (NPB)

		SBB zet extra capaciteit en middelen in aantal gebieden om standaard te implementeren. 

Voorbeeld: in NP Hollandse Duinen ondersteunt SBB bij het opstellen van een landschapsstrategie. 



		Merkontwikkeling en marketing



		Het ontwikkelen van een Internationale marketingcampagne.
Vanaf mei 2019 is een internationale marketingcampagne gestart waaraan drie gebieden deelnemen. In 2020 wordt de campagne verbreed naar de nationale markt en kunnen meer aansluiten bij de campagne. Hiervoor wordt begin 2020 de 2e fase van de overeenkomst voor gesloten tussen LNV en Staatsbosbeheer

		2018-2022

		Van Montfort, Vermeulen (NPB),

		In mei 2019 is campagne gelanceerd. 
Opdracht van LNV aan SBB. 

Voor periode 2020-2022 wordt begin 2020 nieuwe opdracht gesloten. 



		Monitoring 

		Monitoringsysteem uitwerken



		2018/2019

		NPB

		In opdracht van LNV is een nieuwe monitoringssysteem uitgewerkt en getoetst. Dit is in 2019 met andere systemen gepresenteerd aan de Parken. In 2019 wordt een nulmeting voor de Parken gepubliceerd.  

Geen capaciteit voor in 2019.  



		Fondswerving

		EU-fondsen aanboren gericht op kwaliteitsverbetering van de parken



		2018

		NPB

		Geen geld en capaciteit voor in 2018 en 2019.  



		Kennisontwikkeling

		Leernetwerken en kenniskringen opzetten en coördinatie opstellen kennisagenda



		2018 - 2022

		NPB en SNP

		Met behulp van WUR is een start gemaakt met het opzetten van een kennisagenda voor de Nationale Parken  



		Governance Nationale Parken Programma 

		De samenwerkingsafspraken met partners Nationale Parken Deal en Nationale Parken realiseren



		2019

		Van Montfort (NPB), 

		Samenwerkend Platform en Kernteam nationale parken is met NPB, SNP en aantal andere maatschappelijke partners  van start gegaan, vooruitlopend op instelling Regiegroep die het werkprogramma gaat aansturen. 
voorzien wordt dat de Regiegroep begin 2020 van start gaat. 



		Opdrachtgeverschap 

		Opdrachtgeverschap provincies formuleren

In afwachting van afspraken over gezamenlijke aanpak rijk-provincies worden opties verkend. 

		Najaar 2019 

		Hemke (LNV), van Montfort (NPB)

		Ivm uitblijven gezamenlijke standpunt provincies en provincies-LNV,  is dit nog niet opgepakt. 



		Opdracht actualiseren

		De opdracht van LNV aan Staatsbosbeheer voor het programma ‘naar nationale parken van wereldklasse’ behoeft actualisatie. 

Dit hangt samen met het formuleren van het provinciale opdrachtgeverschap. 

		Najaar 2019 

		Hemke (LNV), van Montfort (NPB) 

		Geactualiseerde opdracht op basis van (een quick scan) tussentijdse resultaten programma en verbreding opdrachtgeverschap. 
Hiermee samenhangend: Voor 2020 heeft SBB een tekort van 450 k (3,5 fte en 100 k) voor inzet in het NPB en het Nationale Parken Programma. 
SBB kan hiermee niet voldoen aan de opdracht van LNV aan SBB voor de opzet en uitvoering van het uitvoeringsbureau.



		Unesco – MAB

		Inrichten Focal point UNESCO-MAB bij NPB . Biosfeergebieden kennen drie complementaire functies: instandhouding (behoud), ondersteund door monitoring en onderzoek; het bevorderen van duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld via recreatie en toerisme; en ondersteuning en het faciliteren van onderzoek en educatie in de rol van ‘levend laboratorium’. De aanpak en doelstellingen van het MAB-programma passen goed bij het huidige Nederlandse landschaps- en natuurbeheer en hebben veel raakvlakken bij de ambities voor nationale Parken

		Voorjaar 2020

		Hemke (LNV) en Van Montfort (NPB)

		Bij voorjaarsoverleg zal voorstel worden besproken voor het inrichten van het UNESCO-MAB focal point bij het NPB. 



		Advies Commissie van Vollenhoven

		In opdracht van SBB en RCE heeft een Commissie olv prof.mr. P. van Vollenhoven in 2019 gewerkt aan een advies over potentiele Nationale parken Nieuwe Stijl met internationaal unieke natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. 


		2019-voorjaar 2020

		Thijsen (SBB)

		Het eindadvies is ontvangen door Opdrachtgevers SBB en RCE. SBB en RCE zijn met de Commissie in gesprek (1e overleg vindt plaats ná het najaarsoverleg) over de inhoud van het rapport en op welke wijze de organisaties en Commissie hierover naar buiten treden. SBB zal daarna met LNV in contact treden over het advies en het vervolgproces. 
















Plan van aanpak stikstofdossier Staatsbosbeheer 

ten dienste van ministerie LNV en provincies (tbv najaarsoverleg 2 december 2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staatsbosbeheer is eigenaar cq (deel)beheerder van 128 van de Natura2000-gebieden, met veel kennis over stand van zaken in deze gebieden en wat er nodig is om de ecologische systemen robuust te herstellen, te versterken en veerkrachtiger te maken. Het vervolgbeheer zorgt dat de balans in het systeem behouden blijft. De Natura2000 gebieden staan niet los van de omgeving en de (buffer)zone om de Natura2000 gebieden heen is het gebied waar maatregelen effectief zijn die de druk op de kwetsbare Natura2000 gebieden verkleinen. Daarnaast is verbinding mét en samenhang ín het hele Natuurnetwerk van belang. 

Met deze robuuste aanpak in de gebieden en in de bufferzone eromheen kunnen we niet alleen een bijdrage leveren aan een oplossing voor de huidige stikstofcrisis maar ook een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel en de gewenste landbouw- en klimaattransities. Denk hierbij aan: CO2vastlegging door bosaanleg en vernatting van veen en natuurinclusieve/ kringlooplandbouw. 

Dat alles vraagt een gebiedsgerichte aanpak waarbij regie door de provincies logisch is, en  Staatsbosbeheer een actieve rol kan spelen door:

· Kennis en ervaring in te brengen op diverse vlakken (ecologie, hydrologie, natuurbeheer, gebiedsontwikkeling, omgevingsmanagement); in planvormings- en uitvoeringsfase

· Gronden in te zetten om die gebiedsontwikkeling in en om Natura2000 mogelijk te maken

· Actief bij te dragen aan de uitvoering 



Welke mogelijkheden ziet Staatsbosbeheer?

1) Versnellen: Systeemherstel in N2000-gebieden versnellen

In de huidige periode van Natura200 herstelmaatregelen (PAS t/m 2021) staan ca 1200 herstelmaatregelen geprogrammeerd. Er zijn in verschillende gebieden mogelijkheden deze versneld uit te voeren. Randvoorwaarden bij versnelling zijn: 

· Goede samenwerking provisies en andere betrokken organisaties

· Versterking van omgevingsmanagement 

· Tijdigheid in vergunningverlening en ander randvoorwaarden voor uitvoering 

· Beschikbaarheid aannemers

· Financiële ruimte voor extra inzet 

Op basis van de huidige projectplannen gaat de projectorganisatie van Staatsbosbeheer samen met de provincies de analyse doen welke maatregelen versneld uit te voren zijn en tegen welke kosten.

2) Uitbreiden: Uitbreiden van het maatregelenpakket in N2000-gebieden 

Welke andere maatregelen getroffen kunnen worden om de veerkracht van de N2000-gebieden te vergroten en de stikstofdepositie te verminderen vraagt om een nadere (landschapsecologische) gebiedsanalyse – herijking of aanvulling op de bestaande - en daarna een voorstel voor aanpak en maatregelen per gebied. Te denken valt aan o.a.: 

· Herstel hydrologische systeem en verhoging waterpeil

· Inframaatregelen om beweiding mogelijk te maken en dan begrazing

· Verwijderen invasieve exoten die natuurherstel in de weg zitten (zoals watercrassula op Terschelling)

· Vegetatie verwijderen en vervolgbeheer daaraan doen

· Bekalken of toedienen steenmeel

Van belang is om het extra reguliere beheer dat na natuurherstel nodig is en blijft te financieren. De SNL bijdrage moet geborgd, overeenkomstig een systematiek die voor alle provincies geldt en met een vergoedingspercentage dat hoger ligt dan de huidige (vergelijkbaar met wat in België wordt gehanteerd: 85%).

3) Quick wins: ontpachting in Natura2000 

Daar waar Staatsbosbeheer-grond in N2000 of in de invloedssfeer van N2000 momenteel regulier verpacht is aan gebruikers die bijdragen aan stikstofuitstoot en duurzaam natuurherstel belemmeren, is het zaak waar mogelijk  de overeenkomst te ontbinden. Na een snelle analyse lijkt dit te gaan om ca xxx ha in en direct naast de N2000gebieden. Kosten voor deze maatregel zitten in: het ontbinden van de huidige overeenkomsten, afkoopkosten, schadeclaims en derving van inkomsten voor de grondeigenaar.  

4) Uitbreiden areaal stikstofgevoelige habitattypen

Uitbreiding van habitattypen conform het vastgestelde beheerplan is geprogrammeerd voor de komende periode van 6 jaar (vanaf 2021). Met behulp van de geactualiseerde gebiedsanalyses (zie punt 2) doet Staatsbosbeheer voorstellen voor uitbreiden van het areaal habitattypen: waar zijn ze effectief en robuust te realiseren en wat is er voor nodig (maatregelen in Natura2000 en in de bufferzones) om dit te realiseren. Via Staatsbosbeheer worden de OBN-deskundigenteams ingeschakeld om hierover te adviseren.

5) Stikstofreductie bufferzones N2000-gebieden

· Analyse en voorstel voor gebiedsontwikkeling:

Op basis van de aangepaste gebiedsanalyse en grondposities van Staatsbosbeheer en andere partijen werkt Staatsbosbeheer voorstellen uit voor gebiedsontwikkeling. Hierbij kan stikstofwinst gecombineerd worden met CO2-reductie maatregelen als bebossing en vernatting als ook biodiversiteitsmaatregelen en bevorderen natuurinclusieve landbouw; al met al extensivering en verduurzaming landbouw wat leidt tot stikstofreductie. Daarbij is ook grondruil, uitkoop of verplaatsing van landbouwbedrijven een mogelijkheid. De analyse levert stikstofreductie (mol / ha) op en een indicatie van de financiële investering die voor realisatie nodig is. Zie bijlage voor een voorbeeld voor de aanpak. 

Staatsbosbeheer kan deze analyse en voorstellen voor gebiedsontwikkeling (inclusief indicatie van de kosten) uitvoeren in 6 maanden tijd. 



· Uitvoering:

De uitvoering van een dergelijke gebiedsontwikkeling ligt in handen van de provincies. Staatsbosbeheer kan in deze uitvoering in opdracht van de provincies een actieve rol op zich nemen. Tzt zal het kostenplaatje iom provincies worden opgesteld.

Voor bovengenoemde 5 punten (exclusief fase uitvoering) is benodigde capaciteit begroot op:

Projectleiders PAS/natuurherstel			s12		7 fte

Ecologen 						s11		6 fte

Hydrologen						s11		4 fte

Omgevingsmanager/burgerparticipatie		s12		3 fte

Boswachter publiek					s8		12 fte

Rentmeester						s11		4 fte

Projectleider gebiedsontwikkeling			s12 		4 fte

Geo-informatiespecialist				s10		4 fte

Management						s13		4 fte

Totaal 							48 fte

Doorlooptijd half jaar dus ca 24 fte à gemiddeld s11 à 160 k = ca 4 miljoen.
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Veluwe


Peelvenen


Bargerveen


Weerribben


Drents-Friese Wold


Dwingelderveld


Waterland Oost


Meinweg en Roerdal


Westzaan


Bergerbos


Stabrechtse Heide


Eilandspolder


Engbertsdijksvenen


Swalmdal


Oldematen


Binnenveld


Nieuwkoopse plassen De Meye


Land van Strijen


Rottige Meente BRandemeer


Mijzenpolder


Thomaswaard


Leenderbos Tongelreep


De Vischplaat


Ulvenhoutse bos


Esri Nederland, Community Map Contributors


Casusgebieden
Staatsbosbeheer terrein binnen N2000
Staatsbosbeheer terrein buiten N2000


! Voortgezet agrarisch gebruik op SBB terrein
Buffer 1km rond N2000 gebieden


Stikstofdepositie op N2000 gebieden
375 - 500
501 - 750
751 - 1000
1001 - 1250
1251 - 1500
1501 - 1750
1751 - 2000
2001 - 2250
2251 - 10030


0 60 12030
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Kansenkaart stikstof
Casussen






Inventarisatielijst stikstofcasussen Staatsbosbeheer (uitwerking deels beschikbaar)

Ondergenoemde casussen zijn deels uitgewerkt en worden verder geïnventariseerd (ook irt nevendoelen zoals nieuw bos, veenherstel (CO2 winst) maar ook mogelijkheden voor natuurinclusieve vormen van landbouw).

		Provincie

		Gebied

		Bijdrage aan combi doelen (zie de tabel*)

		Duiding

		NIL 

ha’s

		Bos 

ha’s

		Veen

(herstel) uitgedrukt in

Ha’s (pos. gevolg van buffer)



		Limburg

		Bergerbos

		S, N, B, D, NIL

		Bufferzone

		100 ha

		

		



		Limburg

		Swalmdal

		S, N, B

		Bufferzone

		

		

		



		Limburg

		Meinweg

		S, N, B

		Bufferzone

		

		

		



		Limburg

		Limburgse Peelvenen

		S, N, B ,V, NIL

		Bufferzone

		200 ha

		100 ha

		



		Limburg

		Leenderbos

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		N-Brabant

		Brabantse Peelvenen

		S, N, V, B, NIL

		Bufferzone 

		100 ha

		200 ha

		



		N-Brabant

		Ulvenhoutse Voorbos

		S, N, B, (NIL)

		Bufferzone

		

		25 ha

		



		N-Brabant

		Strabrechtse heide, meerven

		S, N, B

		Bufferzone

		

		100 ha

		



		N-Brabant

		Strabrechtse heide, moorsel

		S, N, B, NIL

		Enclave

		50 ha

		50 ha

		



		N-Brabant

		Strabrechtse heide, VIC

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		50 ha

		50 ha

		



		N-Brabant

		Strabrechtse heide, Peelven



		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		N-Brabant

		Tongelreep

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		50 ha

		25 ha

		



		Zeeland

		Thomaswaard

		S, N

		Enclave

		

		

		



		Zeeland

		Visplaat

		S, N

		Enclave

		

		

		



		Zeeland

		Strijen

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		N-Holland

		Westzaan

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		N-Holland

		Waterland Oost

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		N-Holland

		Eilandspolder

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		N-Holland

		Mijzenpolder

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Zuid H / Utrecht

		De Meije

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Geld/Utrecht

		Binnenveld

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Gelderland

		Veluwe

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Overijssel

		Engbertsveen

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Overijssel

		Oldematen 

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Overijssel

		Weerribben

		S, N, B, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Friesland

		Rottige Meente

		S, N, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Drenthe

		Dwingelderveld

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Drenthe

		Bargerveen

		S, N, V, NIL

		Bufferzone

		

		

		



		Drenthe

		Drents Friese Wold

		S, N, B, NIL

		Bufferzone

		

		

		







* Beschrijving doelen:

S: Bijdrage aan vermindering stikstofdepositie

N: Natuurherstel N2000-gebieden

V: Vernatting veen in kader van klimaat

B: Bosaanplant in kader van klimaat

NIL: Bijdrage aan groei natuurinclusieve landbouw

D: Delfstoffenwinning






Voorbeeldcasus: Peelvenen (Mariapeel en Groote Peel)

Bij de uitwerking wordt verwezen naar kaartbeelden welke te vinden zijn in bijlage 1

Het gebied de Peelvenen (in totaal 4.000 ha) betreft een hoogveen gebied (kaart eigendom en beheer). De emissie door naburige varkens- en melkveehouderijen is aanzienlijk (kaart stikstof, met in cijfers op de kaart de kritische depositiewaarde (KWD)). Voor een sterkere vermindering van de emissies én verbetering van het hydrologisch functioneren (en kwaliteit van het hoogveengebied -kaart habitat) is het zeer wenselijk dat een ruimere bufferende zone wordt gerealiseerd. De bufferende zone rond de Pelen is echter tijdens de herijking van de EHS/NNN verkleind (kaart provinciaal beleid). 

Brabantse kant peelvenen

De provincie Brabant, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer werken sinds 2016 aan het verwerven van NNN gronden aan de westkant van de Deurnse Peel en de noordkant van de Groote Peel. Een aantal piekbelasters is reeds uitgekocht. De bufferende zone rond de Pelen is echter tijdens de herijking van de EHS/NNN verkleind (kaart provinciaal beleid). Voor een sterkere vermindering van de emissies én verbetering van het hydrologisch functioneren (kaart hydrologisch functioneren) en kwaliteit van het hoogveengebied (kaart habitat) is het zeer wenselijk dat een ruimere bufferende zone wordt gerealiseerd: ca 300 ha. Het liefst op de donkerblauw aangewezen zones.

Op een deel kan een (nat) broekbos aangeplant worden, wat bijdraagt aan de CO2 opslag. Een ander deel hiervan zal qua agrarische bedrijfsvoering beter moeten gaan aansluiten op het aangrenzend natuurgebied om in balans met het N2000-gebied een duurzaam agrarisch toekomstperspectief te kunnen verkrijgen. In deze casus wordt ingezet op de meest kansrijke zones binnen deze 300 ha.

Limburgse kant peelvenen

Aan de Limburgse (zuid)zijde van de Groote Peel is de ontwikkeling van een hydrologische bufferzone ook gewenst, zeker met in achtneming van toenemende kans op verdroging (klimaatverandering). Deze bufferzone kan mogelijk als zoekgebied voor natuurinclusieve landbouw dienen, zolang de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering niet leidt tot verdroging (drainage) en vermesting (veeteelt). Op een deel kan een (nat) broekbos aangeplant worden, wat bijdraagt aan de CO2 opslag. 

Aan deze zijde van de Groote Peel bevinden zich (los van enkele kleine bedrijven) met name veel grote agrarische bedrijven. Het toekomstperspectief van die bedrijven is niet exact bekend bij Staatsbosbeheer, maar bij een aantal van die bedrijven liggen zeker kansen voor bedrijfsbeëindiging. Specifiek in de zuidelijke hoek van de Groote Peel kan een combinatie gevonden worden in het omzetten van stikstofbelastende landbouwbedrijvigheid naar natuur of naar natuurinclusieve landbouw gekoppeld aan weidevolgelbeheer (omgeving Mussenbaan). Zie donkerblauwe zone.



Aan de oostzijde (donkerblauwe zone) van de Mariapeel bevindt zich een jonge heideontginning. In dit gebied, en specifiek ten zuiden van de “Zwarte Plakweg”, bevinden zich veel relatief jonge agrarische bedrijven. Het betreffen met name varkensbedrijven en rundveebedrijven. Hier zitten mogelijk enkele bedrijven bij die bedrijfsbeëindiging (willen) overwegen. Na uitkoop van een of enkele agrarische bedrijven aan deze harde grens van Mariapeel met de landbouwgronden kan een bufferzone aangelegd worden. 

Bedrijfsbeëindiging biedt daarbij ook kansen voor kavelruil tussen natuur en landbouw om de natuurpercelen op de beste plek in de bufferzone gerealiseerd te krijgen.  Met name omzetting van landbouw naar natuur in de laagste delen (Rensven) zal bijdragen aan hydrologisch herstel. Inrichting met broekbos (Co2-reductie) of met plas-drasvegetaties van bijvoorbeeld paludicultuur (=natuurinclusieve landbouw) draagt bij aan het opbouwen van  hydrologische tegendruk voor veenherstel in het hoger gelegen aangrenzende hoogveen. Meervoudige winst dus voor natuur met kansen voor een toekomstbestendige landbouw!



		Doelen samengevat

		Toelichting



		S: bijdrage aan vermindering stikstofdepositie

		Uitkoop op nader door de provincie aan te wijzen locaties in aangewezen bufferzone, daar waar winst tav depositie i.c.m. andere doelen (natuurherstel, NIL, bos, wind, etc) het grootst is.



		N: natuurherstel N2000-gebieden

		Divers



		V: Vernatting veen in kader van klimaat

		Beter hydrologisch functioneren hoogveen (en minder CO2 uitstoot)



		B: Bosaanplant in kader van klimaat

		Aanplant (nat) bos 200 tot 400 ha – CO2 opname



		NIL: bijdrage groei natuurinclusieve landbouw

		Grote kansen voor natuurinclusief boeren in de bufferzone, bijvoorbeeld met wilgen- of paludicultuur

















Bijlage 1: kaartbeelden

Stikstofdepositie (kleuren) in mol/ha/jaar (met in cijfers op de kaart de kritische depositiewaarde)



Eigendom en beheer Staatsbosbeheer


Provinciaal beleid (EHS 2010 = roze, NNN planologisch = lichtgroen)



Habitattypen (paars en blauw zijn hoogvenen)



Hydrologische situatie (in lichtblauw moet gezocht worden naar verbetering van het hydrologisch functioneren (tbv kwaliteit van het hoogveengebied)). Gezocht moet worden naar een combinatie waarbij een sterke vermindering van de emissies gerealiseerd wordt. Geel (1600) tot rood (4000) betreft de werkelijke depositie en de getallen geven de KDW aan.
















Kaart - 1 km bufferzone (met aangewezen prioritair gebied) 

Om het N2000 gebied de peelvenen is een buffer van 1 km geplaatst (lichtblauw), ervan uitgaande dat de impact vanuit deze gebieden (smal genomen) het grootst is op het naastgelegen N2000 gebied. Binnen deze buffer is een nadere selectie gemaakt waar in de combinatie van stikstofwinst en natuurherstel (door een overlay en afweging vanuit alle kaartlagen) naar verwachting de grootste verbetering vanuit stikstof en natuurherstel gerealiseerd kan worden. Dit noemen we het ‘aangewezen prioritair buffergebied (donkerblauw)’ 









Berekeningen (voorbeeld – nader uitwerken)

Vooralsnog is er niet gerekend op de bijdrage aan stikstof (mol/ha/jr), CO2 winst, Kwh en euro’s (tbv eventuele uitkoop). Mede door ontbreken van brondata (gegevens bedrijven).
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Managementsamenvatting: ”Genenbank en zaadgaarden bomen en struiken; Green deal, financiering en evaluatierapport CGN”



1) Financiering instandhouding en beheer genenbank. 

De instandhouding van de Genenbank Bomen en Struiken is een publieke taak die Staatsbosbeheer uitvoert in opdracht van het ministerie van LNV. Op basis van berekeningen/businesscase van RVO is gebleken dat een bijdrage vanuit de commerciële exploitatie door de kwekerijsector niet haalbaar is zolang de omzet niet spectaculair stijgt. Bij de uitwerking van de businesscase en de recente besprekingen daarover is gebleken dat de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen (en daarmee de kwekers) geen perspectief ziet in deze businesscase voor de genenbank en daarmee in (deel)financiering uit de markt voor de genenbank. Tegenover de jaarlijkse kosten van € 288.000 staat een bijdrage van €140.000 van LNV en €95.000 van Staatsbosbeheer (uit plantsoenverkoop) en resteert een tekort van 53.000 euro.
Bespreekpunt a) : verhoging van de LNV-bijdrage aan de Genenbank Bomen en Struiken met € 53.000, te financieren uit de Bossenstrategie/Klimaatenveloppe 2020-2030, onderdeel bos op rijksgronden.

2) Evaluatierapport Genenbank voor bomen & struiken Roggebotzand

Door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is een evaluatie uitgevoerd van de huidige genenbank en haar collectiesamenstelling in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De evaluatie had als doel de ambitie van LNV te onderbouwen ten aanzien van de omvang, kwaliteit en verdere ontwikkeling van de genenbank. Uit dit rapport komen een drietal (clusters van) aanbevelingen:

· 0perationele maatregelen om de groeiomstandigheden voor de genenbankcollectie verder te verbeteren. 

· Verder ontwikkelen van de collectie/prioritering 

· Dupliceren vanuit risicospreiding

Bespreekpunt b) Staatsbosbeheer werkt in samenwerking met CGN de genoemde operationele maatregelen uit en prioriteert deze maatregelen. Maatregelen die binnen de beschikbare middelen voor de genenbank kunnen worden uitgevoerd worden gerealiseerd. Voor zover dat niet het geval is worden deze voor besluitvorming voorgelegd aan opdrachtgever LNV. 



Bespreekpunt c) Bovengenoemde aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de collectie en het dupliceren van de collectie moeten uitgewerkt worden om onderdeel te worden van de nationale bossenstrategie (klimaatenvelop 2020-2030). LNV geeft daartoe nadere opdracht aan de combinatie van CGN en Staatbosbeheer om in samenspraak met NAKtuinbouw en kwekers/cultuurgroep LTO  voor bovengenoemde verdere ontwikkeling van de collectie en het duplicatieplan op de meest kosten-efficiënte wijze uit te werken in concrete voorstellen inclusief  de financiële gevolgen. 

3) Vervolg Green Deal 2.0

Vanaf 2012 hebben diverse partijen in de green deal “Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!” samengewerkt, gericht op verbeteringen in de keten van plantmateriaal bomen en struiken. In de Green Deal is veel bereikt tav genenbank, zaadgaarden en geschikt plantmateriaal voor bomen en struiken. De Samenwerking in de keten is verbeterd en heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe Green Deal ‘Geschikt plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap’. Dit voorstel is o.a. gericht op verdere realisatie van ketencertificeringssysteem Select plant Bosplantsoen, verdere kennisvergroting in de keten en opschaling naar andere actoren. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de Green Deal gecontinueerd zal worden. De betrokken partijen vinden wel dat veel van de benoemde acties zinvol zijn en willen deze acties wel gaan doorzetten. 

Bespreekpunt d)  Voorstel is dat genoemde acties een plek krijgen bij de uitwerking van de bossenstrategie en dat LNV en Staatsbosbeheer in samenwerking met de andere partijen de voor hun organisatie genoemde acties (zie bijlage 2) oppakken. Belangrijk is dat er veel meer geschikt plantsoen beschikbaar komt en goed wordt toegepast. In de eerste plaats omdat we alleen dan zorgen voor bomen en struiken in onze natuur die daar passen, met een genetische variatie die essentieel is in tijden van klimaatverandering. In de tweede plaats om de gewenste bosuitbreiding in het kader van het klimaatakkoord te kunnen realiseren. En alleen dan kunnen we in de toekomst verwachten dat er verdere samenwerking ontstaat met de kwekerijsector. 


Bijlage 1) Toelichting Genenbank en zaadgaarden bomen en struiken; Green deal, financiering en evaluatierapport CGN



1. Green Deal

Vanaf 2012 hebben diverse partijen in de green deal “Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!” samengewerkt gericht op verbeteringen in de keten van plantmateriaal bomen en struiken. In de Green Deal is er veel bereikt tav genenbank, zaadgaarden en geschikt plantmateriaal voor bomen en struiken:

· Start borging van zorgvuldige toepassing met het ketencertificering en track- and trace systeem (Select Plant Bosplantsoen; NAKtuinbouw)

· Transparantie en brede beschikbaarheid gerealiseerd voor de markt van de zaden van de genenbank bomen en struiken

· Kennis over en aandacht belang genenbank, zaadgaarden en geschikt plantmateriaal is in de sector duidelijk toegenomen

· Samenwerking in de keten is duidelijk verbeterd en heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe Green Deal ‘Geschikt plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap’. Dit voorstel voor een vervolg green deal is o.a. gericht op verdere realisatie van ketencertificeringssysteem Selectplan Bosplantsoen, verdere kennisvergroting in de keten en opschaling naar andere actoren.

Tevens zijn gezamenlijk met ondersteuning van RVO de mogelijkheden (businesscase) onderzocht voor een  publiek-private samenwerking bij beheer/onderhoud genenbank zaadgaarden, zaadexploitatie en plantsoenverkoop. Het voorstel was gezamenlijk te werken aan marktvergroting voor kwaliteitsplantsoen en gekoppeld aan die vergrote omzet een toeslag op de plantsoenprijs te hanteren voor de financiering van het beheer van de genenbank en zaadgaarden en het certificeringssysteem Select Plant Bosplantsoen. 



Bij de uitwerking van de businesscase en de recente besprekingen daarover is echter gebleken dat de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen geen perspectief ziet in deze business-case voor de genenbank en daarmee aan (deel)financiering uit de markt voor de genenbank. De niche voor plantmateriaal uit de genenbank wordt als te beperkt gezien. Te weinig commercieel belang en alleen voor een beperkte groep kwekers. De Nederlandse kwekerij sector is voor een belangrijk deel gericht op export en ook bij een verdubbeling van de afzet van inheems plantmateriaal is dit nog maar een klein marktaandeel. Dit gekoppeld aan teveel onzekerheden of aan de voorwaarden voor marktvergroting (bijvoorbeeld opnemen als voorwaarde binnen de SNL-regeling) op relatief korte termijn gerealiseerd zullen worden.



Ter illustratie uit een mail van Henk Raaijmakers voorzitter van LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen aan de Green Deal deelnemers: 

· “De sector heeft een zeer gering  commercieel belang bij de teelt van autochtoon uitgangsmateriaal”.

· “ Wij zijn voornemens om de teelt van autochtoon uitgangsmateriaal, in goede samenwerking met SBB, uit te voeren volgens de nu gemaakte afspraken van beschikbaarheid van zaad, voor daarin geïnteresseerde kwekers. Waarbij wij de commerciële activiteiten van SBB laten voor wat ze zijn, en financiering van de borging van genetische kwaliteit over laten aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van SBB en LNV”.  



Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de Green Deal gecontinueerd zal worden. De betrokken partijen vinden wel dat veel van de benoemde acties zinvol zijn en willen deze acties wel gaan doorzetten. Ook om gezamenlijk in de keten te werken aan de beschikbaarheid van klimaatslimme soorten en herkomsten.



Ter informatie zijn in bijlage 1 de acties opgenomen die in de green deal ‘Geschikt plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap’ voor LNV en Staatsbosbeheer zijn opgenomen.




2. Financiering genenbank

Instandhouding en beheer van de genenbank is de afgelopen jaren gefinancierd door de combinatie van LNV-middelen (140.000 euro) en het resultaat van de plantsoenverkoop binnen Staatsbosbeheer en ander partijen (95.000 euro). Ook de zaadwinning (winning, verwerking, opslag, keuring en verkoop) geeft ondanks dat veel werk door een vrijwilliger wordt uitgevoerd door vele soorten en kleine hoeveelheden een tekort van 29.000 euro per jaar tekort. Pas als het zaad voor toepassing beschikbaar is, is de genenbank effectief conform de afspraken Convention on Biological Diversity (CBD).  



In bovenstaande business-case is onderzocht of dit tekort en de het resultaat van de verkoop op de extern verkoop gefinancierd zou kunnen worden uit de markt. Met helaas dus een negatieve conclusie vanwege vooral het beperkte commerciele belang voor de kwekers.



		Genenbank

		Kosten en opbrengsten in euro’s/jaar



		Kosten instandhouding en beheer genenbank

		-259.000



		Tekort zaadwinning genenbank (kosten minus opbrengsten zaad)

		-29.000



		Resultaat instandhouding en beheer genenbank 

		-288.000



		LNV-bijdrage 2019

		+140.000



		Resultaat instandhouding en beheer na LNV-bijdrage

		-148.000



		Opbrengsten Staatsbosbeheer uit plantsoenverkoop intern (57.000) en extern (38.000)

		+95.000



		Resultaat instandhouding en beheer genenbank incl opbrengsten Staatsbosbeheer uit plantsoenexploitatie

		-53.000







Een goede plantsoen-voorziening met kwalitatief hoogwaardig materiaal is van belang voor goede genetische diversiteit van bomen en struiken conform de Convention on Biological Diversity (CBD). Dit is essentieel voor vitale, goed functionerende bossen en natuurgebieden: genetische variatie draagt sterk bij aan het vermogen van boomsoorten zich aan te passen aan toekomstige klimaatverandering en levert een maximale bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Een goede plantsoenvoorziening is daarmee van cruciaal belang voor de realisatie van nieuw bos en de revitalisatie van de huidige bossen conform het klimaatakkoord en de toekomstige bossenstrategie. Daarbij gaat het om een brede beschikbaarheid van autochtone herkomsten, selectiemateriaal uit de huidige zaadgaarden (bosbouwkundige richtlijnsoorten) en nieuwe soorten en herkomsten.





3. Evaluatierapport Genenbank voor bomen & struiken Roggebotzand



Door het CGN is een evaluatie uitgevoerd van de huidige genenbank en haar collectiesamenstelling, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De evaluatie had als doel de ambitie van LNV te onderbouwen ten aanzien van de omvang, kwaliteit en verdere ontwikkeling van de genenbank inheemse bomen en struiken.

De genenbankcollectie betreft bomen en struiken (autochtoon) die ex situ in de genenbank zijn geplaatst met als hoofddoel behoud van uniek en zeldzaam geworden genetisch materiaal en om vanuit deze collectie het areaal van deze genetisch oorspronkelijke bomen en struiken weer te doen groeien.






Uit dit rapport komt een drietal (clusters van) aanbevelingen:



1. 0perationele maatregelen 

Er zijn operationele maatregelen benoemd om de groeiomstandigheden voor een aantal soorten die deel uitmaken van de genenbankcollectie verder te verbeteren. 

· Verbeteren van de waterhuishouding en de bodemkundige ontwikkeling;  

· Voor aan aantal soorten, met name die soorten die van oorsprong een meer rijke/zwaardere bodem behoeven, is roggebotzand minder geschikt; realisatie van een aparte locatie voor deze soorten (Hollands Hout); 

· Het verbeteren van plantafstanden m.b.t. een aantal soorten (meer groeiplaatsruimte) i.v.m. gezondheid/vitaliteit en vruchtzetting; 

· Extra faunabeheer-maatregelen; 

· Fytosanitair management m.b.t. het voorkomen van ziekten en plagen. 

· Voorlichting en informatie t.b.v. publiek actualiseren (panelen en site)



2. Verder ontwikkelen van de collectie/prioritering 

De doelstelling van de genenbank is ernstig bedreigde inheems/autochtone bomen en struiken op te  nemen in de collectie. De zogenaamde prioritaire soorten. Het hoofddoel is om het bedreigde oorspronkelijke genetische materiaal ex situ te conserveren voor de toekomst. Het nevendoel is om vanuit deze collectie zaden en stek beschikbaar te stellen voor vermeerdering om daarmee het nog resterende autochtone areaal in Nederland (in situ) te versterken en uit te breiden. Circa 3 tot 5% van het totale areaal aan bomen en struiken in Nederland is nog inheems-autochtoon te noemen,

Momenteel zijn 52 soorten als ernstig bedreigd te beschouwen. Hiervan staan al 35 soorten in de genenbank. Dat betekent dat er nog 17 soorten in conservering ex situ moeten worden opgenomen. Echter niet al deze soorten zullen een plaats kunnen vinden in de genenbank Roggebotzand. Met name voor een aantal dwergheestersoorten zullen maatregelen in de in situ situatie ter conservering moeten worden genomen of zullen er specifieke technische voorzieningen moeten worden getroffen (speciaal ingerichte kweekplaatsen). Die voorzieningen kunnen in de genenbank een plaats krijgen maar vereisen dan wel een aangepast verzorgingsregime.. Een andere mogelijkheid is om zeer kwetsbare soorten zaad in een zaadbank onder te brengen. Daar kan het Levend Archief een rol in spelen.  Verder zullen een aantal soorten in de genenbank moeten worden getoetst op renundanties; d.w.z. materiaal van onzuivere/foute genetische oorsprong.



3. Dupliceren vanuit risico-spreiding

De evaluatie van de genenbank is uitgevoerd vanuit het oogpunt van urgentie van conservering van soorten op basis van mate van bedreiging. Voor de middellange termijn wordt aangeraden de gehele collectie te dupliceren. Dit zou kunnen door een volledige 2e genenbank te realiseren. Dit is echter kostbaar. Voorstel is een combinatie uit te werken van:

· In situ locaties versterken; veiligstellen in bos zelf is de meest efficiënte methode en past in het streven naar verdere verspreiding van de betreffende soorten en herkomsten.

· Samenwerken met andere initiatieven voor back-up Voor veiligheidsduplicatie van de Roggebotzandcollectie wordt geadviseerd te onderzoeken waar samenwerking mogelijk is met bestaande initiatieven op het gebied van genenbewaring (bijv. de genenbanken voor gewassen (zaadbank) en landbouwhuisdieren (cryopreservatie) binnen het CGN, genenbanken in buurlanden, Stichting het Levend archief.








Bijlage 2) Inzet LNV en Staatsbosbosbeheer in de Green Deal Geschikt Plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap



LNV zet zich in voor deze Green Deal gelet op haar verantwoordelijkheid voor de naleving en uitwerking van internationale overeenkomsten met betrekking tot genetische kwaliteit van bomen en struiken naar nationaal natuurbeleid. LNV draagt in dat licht onder meer bij aan de instandhouding van de Genenbank en de zaadgaarden, waarvan de opdracht is belegd bij Staatsbosbeheer, en aan de programmering van onderzoek naar de genetische kwaliteit van bomen en struiken. In het licht hiervan onderneemt LNV de volgende acties. 



LNV:

1. Zet haar netwerk in voor uitwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau van mondiale en Europese afspraken over het behoud van genetische diversiteit en het gebruik van uitgangsmateriaal.

2. Onderzoekt mogelijkheden om in het relevante subsidie-instrumentarium het gebruik van genetisch geschikt plantmateriaal volgens de Nederlandse rassenlijst bij aanplant of herbeplanting in bos, natuur en landschap te bevorderen. Onderzoekt in overleg met de Raad voor Plantenrassen de gewenste omvang (aantal soorten) en kwaliteit van de Genenbank Bomen en Struiken en zaadgaarden die nodig is om te voldoen aan internationale verplichtingen en voldoende beschikbaarheid van geschikt plantmateriaal. Hierbij vraagt zij het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) om advies. 

3. Onderzoekt hoe met het duurzaam Rijksinkoopbeleid maximaal kan worden bijgedragen aan het in artikel 2 genoemde doel van deze Green Deal en neemt hierover contact op met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

4. Bevordert onderzoek naar genetische variatie en kwaliteit van boomsoorten in het kader van klimaatverandering, onder meer in het kader van de zogenaamde Wettelijke Onderzoekstaken Genetische Bronnen zoals door Wageningen University and Research wordt uitgevoerd voor LNV.

5. Stelt samen met Staatsbosbeheer een plan op voor continuïteit en behoud van de soortenpalet en kwaliteit van zaadgaarden en betrekt de Raad voor Plantenrassen hierbij.

6. Onderzoekt of er aanleiding is en zo ja, mogelijkheden zijn om de uitkomsten van de Green Deal toe te voegen aan of te verwerken in het op artikel 16, eerste lid van de Europese Bosbouwrichtlijn (1999/105/EC) gebaseerde stelsel van wettelijke controle en certificering zoals dat door Naktuinbouw in lijn met artikel 97 tot en met 106 van de regeling verhandeling teeltmateriaal is ingericht.





Staatsbosbeheer is een op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (WvSBB) publiekrechtelijke rechtspersoon met een aantal publieke taken zoals bedoeld in artikel 3 WvSBB waaronder het onderhoud en beheer van de Genenbank Bomen en Struiken. Daarnaast beheert Staatsbosbeheer vrijwel alle zaadgaarden in Nederland. Gelet op deze publieke taken zet Staatsbosbeheer zich in het kader van de Green Deal als volgt in.



Staatsbosbeheer: 

1. Maakt jaarlijks de beschikbare hoeveelheid zaad vanuit genenbank en zaadgaarden bekend. Dit gebeurt in afstemming met de Cultuurgroep bos- en haagplantsoen en Boheza.

2. Doet samen met de AVIH voorstellen voor standaard bestekbepalingen voor inkoop van geschikt plantmateriaal door publieke instellingen, en legt die voor aan PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

3. Spant zich samen met de AVIH en VBNE ervoor in dat de voorstellen voor standaard bestekbepalingen (art. 7 lid 2 en art. 11 lid 2) worden opgenomen in de eisen voor duurzaam bosbeheer zoals door FSC en PEFC gehanteerd.

4. Start een project ‘Behoud groen erfgoed voor de toekomst’ waarin de gegevens en kennis over alle in situ genenbronnen inheemse bomen en struiken, de Genenbank en de zaadgaarden worden samengebracht om daarmee een breder publiek voor te lichten. 

5. Ontwikkelt met advisering van de LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen  en BoHeZa een transparant model voor oogst, opslag en vermarkting van uitgangsmateriaal van de Genenbank en de zaadgaarden. Vertrekpunten zijn een groeiscenario voor uitgangsmateriaal, koppeling aan deelname van de afnemers van zaden en stekken aan een track and trace-systeem, en verankering in het subsidie-instrumentarium voor natuurbeheer. 

6. Stelt samen met LNV een plan op voor continuïteit en behoud van de kwaliteit van zaadgaarden en betrekt de Raad voor Plantenrassen hierbij.







Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Volkskrant OVP FW: Reactie op uitspraak Frans Vera
Datum: maandag 13 januari 2020 21:29:32

,
Van , onze jurist, kreeg ik nog een gedachte mee.
Wellicht ook goed om mee te geven: waar het het afgelopen jaar ging om een opdracht die de provincie heeft
gegeven, betreft dit wettelijke publiekrechtelijke bevoegdheid van GS zoals vastgelegd in art 3.18 Wnb. Er is
nergens een uitzondering gemaakt dat die opdracht uit de Wnb niet aan Staatsbosbeheer gegeven kan worden.
Groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: maandag 13 januari 2020 17:07
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: Volkskrant OVP FW: Reactie op uitspraak Frans Vera
Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: maandag 13 januari 2020 17:05
To: @minlnv.nl>; 

@minezk.nl>; @minlnv.nl>
Cc: @minezk.nl>; 

@minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

Subject: RE: Volkskrant OVP FW: Reactie op uitspraak Frans Vera
 heeft gelijk. Als er geen artikel in de Wet verzelfstandiging staat die verbiedt dat SBB wordt aangestuurd door een

provincie in het geval van internationale verplichtingen, dan is er ook geen mogelijkheid om zo’n artikel in te trekken in
de Wet natuurbescherming (als zo’n artikel er wél was geweest, dan veronderstel ik dat dat artikel zou zijn geschrapt,
gezien de in de Wnb geregelde decentralisatie, zie artikel 2, lid 2 en 3). Dat de vlag er in het verleden anders bij hing,
zoals in de Memorie aan toelichting staat, doet daar niets aan af.

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 13 januari 2020 16:17
Aan: @minezk.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>

CC: @minezk.nl>; 
@minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Volkskrant OVP FW: Reactie op uitspraak Frans Vera
Urgentie: Hoog
Beste mensen,
Nee, ik denk niet dat Frans Vera op dit punt gelijk heeft. Allereerst is de Wet verzelfstandiging op 1 januari 1998 in
werking getreden (en niet in 1996), maar dat terzijde. De geciteerde tekst komt niet uit de wet zelf, maar uit de memorie
van toelichting, paragraaf 2.3: Staatsbosbeheer en de provincies (p. 8 van Kamerstuk 24622, nr. 3).
Sindsdien is én het stelsel van het aanwijzen, beschermen en beheren van Natura 2000-gebieden geïntroduceerd én een
groot deel van het natuurbeleid gedecentraliseerd naar provincies. Dit betekent inderdaad dat de provincies bevoegd
gezag zijn voor Natura 2000-gebieden.  en/of  kunnen vast de artikelen in de Wet natuurbescherming
oplepelen waar dat is vastgelegd. Dat betekent dat provincies kaders kunnen stellen voor het beheer, of de beheerder nu
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een ander is.
Bovendien is in het Convenant EZ (LNV) / Staatsbosbeheer uit 2014 (zeg maar de actuele verankering van de spelregels
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uit de wet) opgenomen dat Staatsbosbeheer ‘zorg draagt voor een goede afstemming van zijn activiteiten met die van de
provincies’ (artikel 9). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen internationale en andere verplichtingen.
Ten slotte: Naast de algehele decentralisatie is met de provincie Flevoland een specifieke overeenkomst gesloten over de
decentralisatie van het beheer van de grote grazers in de OVP.
Hartelijke groet,

.

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:47
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: Re: Volkskrant OVP FW: Reactie op uitspraak Frans Vera
Ha ,
Ik ben op maandag thuis (mamadag) en heb mijn laptop niet hier. Ik kan morgen goed naar je
mail kijken. Misschien dat hier vandaag al iets over kan zeggen?
Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 jan. 2020 om 13:21 heeft @minlnv.nl> het
volgende geschreven:

Hoi  en ,
Even een vraag aan jullie nav een vraag van de Volkskrant (reactie op interview  – zie

hieronder): dhr  citeert in onderstaand artikel de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
uit 1996 en concludeert daaruit dat de provincie helemaal niet bevoegd zou zijn om
Staatsbosbeheer in een Europees beschermde Natura 2000-gebied een andere
opdracht te geven.
Van veel recentere datum is natuurlijk de decentralisatie en de Wet Natuurbescherming. Ik neem in dat
daar wel ergens is vastgelegd dat de Provincies bevoegd gezag zijn in Natura 2000-gebieden. Kunnen
jullie mij helpen aan het betreffende artikel en de uitleg/toelcihting? Of heeft  wel een punt
hier?
Groetjes,

-----
Ha ,
Zoals besproken stuur ik je de passage uit het interview met . Hij kreeg
eind vorig jaar gelijk van de rechter, zoals je vast weet. Flevoland had niet de
opdracht tot afschot van edelherten mogen geven aan het Staatsbosbeheer. Hij
gaat een stap verder en meent dat de provincie überhaupt het beheer van een
Natura 2000-gebied als de OVP niet mag veranderen. In dat licht zou ik graag op de
volgende passage een reactie van jullie krijgen. Lukt dat voor morgen 13h00? Zou
fijn zijn. Dank alvast.
--

 gaat nog een stap verder dan aantonen dat de onderbouwing voor het
nieuwe beleid rammelt. Want de provincie zou ook helemaal niet bevoegd zijn
Staatsbosbeheer in het Europees beschermde Natura 2000-gebied een andere
opdracht te geven. Om dit aan te tonen plukt hij de Wet verzelfstandiging
Staatsbosbeheer uit 1996 tussen de stapels documenten op tafel vandaan.
‘Kijk, hier staat het’, zegt Vera. ‘Op de uitvoering van internationale
verplichtingen op het vlak van natuurbeheer, is met de provincies
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overeengekomen dat ook in de toekomst Staatsbosbeheer landelijk vanuit het
Rijk zal worden aangestuurd.’ En dan met luide stem: ‘Natura 2000 is een
internationale verplichting. Geen sprake van dus dat de provincie een
vergunning kan, nee mag, geven voor ander beleid. Maar mevrouw Schouten
(minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid, red.) laat het gewoon
gebeuren.’
--
Alle goeds,

de Volkskrant
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 Nederlands English
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: OVP
Datum: dinsdag 28 januari 2020 08:09:26

Oké, dank je.
Ik heb  nog even ingeseind over de status van de € 40 mln. brief. Hij heeft nog gebeld met
Grt

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: maandag 27 januari 2020 16:34
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: OVP
Hoi ,
Ik zie net dat de getekende versie nog niet in de map zit, maar dat zal ongetwijfeld morgen gebeuren. Ik zal morgen nog
even checken en hem dan opsturen.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………………………
Directie Natuur en Biodiversiteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-Noord 4]
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
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 Nederlands English
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: OVP
Datum: woensdag 29 januari 2020 12:36:18

Dank je .

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:22
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: OVP
Dag ,
Bijgaande brief is net verstuurd, hier heb je hem alvast.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………………………
Directie Natuur en Biodiversiteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-Noord 4]
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
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 Nederlands English
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: koniks Oostvaardersplassen
Datum: dinsdag 29 september 2020 11:15:34
Bijlagen: image004.jpg

image003.jpg

Dag  en/of ,
Jullie hebben onderstaande mail via  doorgestuurd gekregen. Ik hoop dat jullie ons verder kunnen helpen.
Het gaat om het volgende:
Wanneer wij konikpaarden uit de Oostvaardersplassen in het kader van populatiebeheer naar het slachthuis
vervoeren, moeten we deze eerst chippen/ registeren en van een paspoort voorzien. Dat hoeft pas op het moment
dat ze het gebied verlaten omdat de Oostvaardersplassen op de ‘lijst natuurgebieden’ staan. Het chippen van de
dieren levert de koniks veel stress op aangezien het om wilde dieren gaat. Ze moeten voor het chippen een extra keer
‘in handen’ komen, wat voor deze dieren altijd stressvol is. Tussen het chippen en ontvangst van de paspoorten zit
een wachttijd. De dieren moeten die tijd doorbrengen in de vangweide of –kraal. Vanuit dierenwelzijn zou het goed
zijn de tijd in vangkraal zo kort mogelijk te laten zijn, ook hier weer omdat het wilde dieren betreft die niet gewend
zijn aan dit soort handelingen.
Het is uiteraard mogelijk in een goede registratie van de dieren te voorzien: elk dier wat op transport gaat is bekend
voor wat betreft geslacht en geschatte leeftijd. Er kan bijvoorbeeld per transport een lijst gemaakt worden met deze
gegevens.
Zou het mogelijk zijn het chippen en van paspoort voorzien van de dieren die naar het slachthuis gaan achterwege te
laten vanwege dierenwelzijn en op andere wijze te voorzien in de benodigde registratie?
We hebben sinds dit weekend paarden in de vangweide staan die het terrein kunnen verlaten dus het zou heel fijn zijn
snel duidelijkheid te krijgen. Ik ben natuurlijk van harte bereid meer toelichting te geven. Ik hoor graag, alvast
bedankt. Ik ben bereikbaar op 06-

Vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06-  | @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
banner-baardman

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: maandag 28 september 2020 16:32
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: koniks Oostvaardersplassen
Hoi ,
Voor de eerste vraag heb ik je al doorverwezen naar VWS.
Wat betreft je tweede vraag, zou je  (in cc) binnen mijn directie kunnen benaderen. Zij heeft dierenwelzijn in
haar portefeuille.
Zij heeft vorig jaar op het gebied van dierenwelzijn vanuit LNV bijstand verleend aan Staatsbosbeheer bij het succesvolle project
met Wit-Rusland.
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Net zoals vorig jaar bij het project met Wit-Rusland lijkt ook dit een problematiek te zijn die zowel de uitvoering (NVWA) als het
beleid (LNV) aangaan.
Omdat  aangeeft dat ze tijdelijk niet bereikbaar is, heb ik  ook in cc gezet als alternatief LNV-contact op
het gebied van dierenwelzijn.
Met vriendelijke groet,

Gewijzigde email: @minlnv.nl

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: maandag 28 september 2020 10:32
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: koniks Oostvaardersplassen
Dag ,
Afgelopen vrijdag spraken we elkaar over de koniks in de Oostvaardersplassen. Ik had beloofd je een mailtje te sturen
met mijn gegevens en de vragen.
De eerste vraag gaat over de toelaatbare hoeveelheid dioxines in paardenvlees. Daar is geen norm voor. Wat te
hanteren voor de koniks: De te verwachten nieuwe norm (zijnde?), de norm voor rund, geen norm?
We testen momenteel ook het edelhertenvlees. Hier zou een zelfde vraag uit voort kunnen komen.
We hebben hier al contact over gehad met de NVWA.
De tweede vraag over het chippen en registeren van de koniks voor de slacht:
Wanneer wij dieren naar het slachthuis vervoeren, moeten we deze eerst chippen/ registeren en van een paspoort
voorzien. Dat hoeft pas op het moment dat ze het gebied verlaten omdat de Oostvaardersplassen op de ‘lijst
natuurgebieden’ staan. Het chippen van de dieren levert de koniks veel stress op aangezien het om wilde dieren gaat.
Ze moeten voor het chippen een extra keer ‘in handen’ komen, wat voor deze dieren altijd stressvol is. Tussen het
chippen en ontvangst van de paspoorten zit een wachttijd. De dieren moeten die tijd doorbrengen in de vangweide of
–kraal. Vanuit dierenwelzijn zou het goed zijn de tijd in vangkraal zo kort mogelijk te laten zijn, ook hier weer omdat
het wilde dieren betreft die niet gewend zijn aan dit soort handelingen.
Het is uiteraard mogelijk in een goede registratie van de dieren te voorzien: elk dier wat op transport gaat is bekend
voor wat betreft geslacht en geschatte leeftijd. Er kan bijvoorbeeld per transport een lijst gemaakt worden met deze
gegevens.
Zou het mogelijk zijn het chippen en van paspoort voorzien van de dieren die naar het slachthuis gaan achterwege te
laten vanwege dierenwelzijn en op andere wijze te voorzien in de benodigde registratie?
We hebben sinds dit weekend paarden in de vangweide staan die het terrein kunnen verlaten dus het zou heel fijn zijn
snel duidelijkheid te krijgen. Ik hoor graag.
Alvast bedankt!

Vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06-  | @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
banner-baardman

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

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

http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


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: FW: Oostvaardersplassen
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 11:38:58
Bijlagen: Communicatie managementplan OVP.docx

Van:  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 21:54
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: Oostvaardersplassen
Geachte heer , beste ,
Deze week is er in de pers weer behoorlijk wat aandacht voor de Oostvaardersplassen omdat de uitvoering van
het deze zomer vastgestelde managementplan, met name het populatiebeheer van de grote grazers, nu vorm
krijgt. Bijgevoegd treft u aan een paper waarin aangegeven wat de uitvoering van dit managementplan
betekent.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Communicatie & Public Affairs
Smallepad 5 I 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 I 3800 AA Amersfoort
M +31 (0)6 
E @staatsbosbeheer.nl
I www.staatsbosbeheer.nl
Disclaimer Nederlands English
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Communicatie uitvoering managementplan Oostvaardersplassen





Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland, stemde als beleidsverantwoordelijke bestuurslaag op 26 mei 2020 in met het nieuwe managementplan voor het Oostvaardersplassengebied.  



Waarom een nieuw managementplan? 

In het beleid ten aanzien van de Oostvaardersplassen hebben zich de afgelopen jaren meerdere ontwikkelingen voorgedaan. Voor het nieuwe managementplan is relevant dat het Rijk en de Provincie Flevoland in 2016 een overeenkomst sloten over het dierenwelzijn van de grote herbivoren. In juli 2018 hebben Provinciale Staten van Flevoland een beleidskader beheer Oostvaardersplassen vastgesteld, op basis van het advies van de commissie Van Geel. In juli 2018 ondertekenden Gedeputeerde Staten van Flevoland en Staatsbosbeheer een convenant waarin werd afgesproken dat er een managementplan zou worden opgesteld. In het plan zijn de vernieuwde afspraken en werkwijzen vastgelegd die leidend zijn voor het dagelijkse beheer.



Onze communicatiestrategie

Nu het gebied een nieuwe fase is ingegaan is het zaak het managen van stakeholders een nieuwe –en meer proactieve- impuls te geven. Hierin past dat we de omgeving en de samenleving meer betrekken bij het gebied en daar helder en transparant over communiceren. Daarbij is het ook zaak de belangen en gevoelens van de samenleving serieus te nemen en daar -waar mogelijk- actief op in te spelen. Dat doen we rond de volgende thema’s:

· Nationaal Park Nieuw Land;

· Beheer grote grazers;

· Educatie en wetenschap;

· Werk in uitvoering;

· Oostvaardersplassen in de maatschappij.



Het managementplan

Het plan beschrijft de opgaven die we in het gebied hebben en de wijze waarop we die gaan invullen via het beheer. Vogels, in het bijzonder de opgave die we hebben vanuit Natura 2000, meer landschappelijke variatie en biodiversiteit en een betere beleving zijn in het kort gezegd de doelen waarvoor we het gebied beheren. De wetenschap krijgt een grotere rol en er wordt de komende jaren veel aandacht besteed aan maatschappelijk draagvlak. Alles binnen de context van Nationaal Park Nieuw Land.



Grote grazers

In het plan wordt aangegeven hoe we de reductie van de grote grazers tot het passende aantal van 11oo dieren willen realiseren. Voor de edelherten geldt een doelaantal van 500 dieren, dat door middel van afschot van dieren, bereikt zal moeten worden. Het passende aantal konikpaarden en heckrunderen is vastgesteld op totaal 600 dieren. Het surplus aan paarden zal worden uitgevangen en indien mogelijk naar andere geschikte gebieden worden verplaatst. Indien dit niet mogelijk is worden ze geslacht. Voor de heckrunderen geldt dat het teveel aan dieren in het veld wordt geschoten en vervolgens naar de destructie gaat. Het slachten en ter consumptie aanbieden van heckrunderen is binnen de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. 








Timing

Eind mei is het managementplan gecommuniceerd. Er is duidelijkheid gegeven over zowel de paarden als de heckrunderen. 



https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/05/27/managementplan-oostvaardersplassen-uitwerking-voor-het-beheer-in-de-komende-jaren/



https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181734/managementplan-oostvaardersplassen-gepresenteerd



In het bericht van Omroep Flevoland in mei staat het duidelijk: De maximale populatie van 1100 grote grazers moet gaan bestaan uit 500 edelherten en 600 heckrunderen en konikpaarden. Het is dus niet meer zo dat het voedselaanbod bepaalt hoeveel grazers er in het gebied mogen leven. Wordt de populatie groter, dan worden edelherten en heckrunderen afgeschoten. Konikpaarden worden gevangen. Ze worden zo mogelijk elders geplaatst en als dat niet lukt geslacht.


Ook afschot heckrunderen
Het beleid om indien nodig ook heckrunderen af te schieten, is nieuw. In zijn advies liet de commissie Van Geel het aantal heckrunderen in het gebied buiten beschouwing. Staatsbosbeheer denkt dat ook afschot van heckrunderen nodig kan zijn, om een evenwicht in de aantallen edelherten, heckrunderen en konikpaarden te behouden. Het vlees van afgeschoten heckrunderen zal worden vernietigd. De dieren mogen volgens de wet niet worden geslacht of achtergelaten in het gebied.



Bij de vaststelling van het managementplan was het afschot van edelherten nog onder de rechter. Nu met een uitspraak van de rechtbank de schorsing van de ontheffing op afschot is opgeheven wordt het beheer van de grote grazers in de OVP weer ter hand genomen. Met het schieten van edelherten wordt gewacht tot na de bronst. Het terugbrengen van het aantal paarden start in een vangweide en eindigt bij de slager wanneer er geen alternatieve gebieden zijn waar deze paarden terecht kunnen. Zoals altijd in onze communicatie wordt het boswachtersblog ingezet om dit nieuws te communiceren. Om zo dicht mogelijk bij de uitvoering te blijven, en vanwege de aandacht voor de klissenactie in het Oostvaardersveld, is het blog op maandag 19 oktober geplaatst.  Op deze dag is gestart met het chippen van de dieren, dat noodzakelijk is voor het vervoer. Dit chippen en de ‘drukte’ daaromheen is zichtbaar vanaf de uitkijkpunten. Omroep Flevoland sloeg er vanzelfsprekend op aan. Dat de NOS en RTL het onderwerp ook adopteerden was minder vanzelfsprekend. 









Communicatie uitvoering managementplan Oostvaardersplassen 
 
 
Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland, stemde als beleidsverantwoordelijke 
bestuurslaag op 26 mei 2020 in met het nieuwe managementplan voor het 
Oostvaardersplassengebied.   
 
Waarom een nieuw managementplan?  
In het beleid ten aanzien van de Oostvaardersplassen hebben zich de afgelopen jaren 
meerdere ontwikkelingen voorgedaan. Voor het nieuwe managementplan is relevant dat het 
Rijk en de Provincie Flevoland in 2016 een overeenkomst sloten over het dierenwelzijn van de 
grote herbivoren. In juli 2018 hebben Provinciale Staten van Flevoland een beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen vastgesteld, op basis van het advies van de commissie Van Geel. In juli 
2018 ondertekenden Gedeputeerde Staten van Flevoland en Staatsbosbeheer een convenant 
waarin werd afgesproken dat er een managementplan zou worden opgesteld. In het plan zijn 
de vernieuwde afspraken en werkwijzen vastgelegd die leidend zijn voor het dagelijkse beheer. 
 
Onze communicatiestrategie 
Nu het gebied een nieuwe fase is ingegaan is het zaak het managen van stakeholders een 
nieuwe –en meer proactieve- impuls te geven. Hierin past dat we de omgeving en de 
samenleving meer betrekken bij het gebied en daar helder en transparant over communiceren. 
Daarbij is het ook zaak de belangen en gevoelens van de samenleving serieus te nemen en 
daar -waar mogelijk- actief op in te spelen. Dat doen we rond de volgende thema’s: 
• Nationaal Park Nieuw Land; 
• Beheer grote grazers; 
• Educatie en wetenschap; 
• Werk in uitvoering; 
• Oostvaardersplassen in de maatschappij. 
 
Het managementplan 
Het plan beschrijft de opgaven die we in het gebied hebben en de wijze waarop we die gaan 
invullen via het beheer. Vogels, in het bijzonder de opgave die we hebben vanuit Natura 2000, 
meer landschappelijke variatie en biodiversiteit en een betere beleving zijn in het kort gezegd 
de doelen waarvoor we het gebied beheren. De wetenschap krijgt een grotere rol en er wordt 
de komende jaren veel aandacht besteed aan maatschappelijk draagvlak. Alles binnen de 
context van Nationaal Park Nieuw Land. 
 
Grote grazers 
In het plan wordt aangegeven hoe we de reductie van de grote grazers tot het passende aantal 
van 11oo dieren willen realiseren. Voor de edelherten geldt een doelaantal van 500 dieren, dat 
door middel van afschot van dieren, bereikt zal moeten worden. Het passende aantal 
konikpaarden en heckrunderen is vastgesteld op totaal 600 dieren. Het surplus aan paarden zal 
worden uitgevangen en indien mogelijk naar andere geschikte gebieden worden verplaatst. 
Indien dit niet mogelijk is worden ze geslacht. Voor de heckrunderen geldt dat het teveel aan 
dieren in het veld wordt geschoten en vervolgens naar de destructie gaat. Het slachten en ter 
consumptie aanbieden van heckrunderen is binnen de huidige wet- en regelgeving niet 
mogelijk.  
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Timing 
Eind mei is het managementplan gecommuniceerd. Er is duidelijkheid gegeven over zowel de 
paarden als de heckrunderen.  
 
https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/05/27/managementplan-
oostvaardersplassen-uitwerking-voor-het-beheer-in-de-komende-jaren/ 
 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181734/managementplan-oostvaardersplassen-
gepresenteerd 
 
In het bericht van Omroep Flevoland in mei staat het duidelijk: De maximale populatie van 
1100 grote grazers moet gaan bestaan uit 500 edelherten en 600 heckrunderen en 
konikpaarden. Het is dus niet meer zo dat het voedselaanbod bepaalt hoeveel grazers er in het 
gebied mogen leven. Wordt de populatie groter, dan worden edelherten en heckrunderen 
afgeschoten. Konikpaarden worden gevangen. Ze worden zo mogelijk elders geplaatst en als 
dat niet lukt geslacht. 
 
Ook afschot heckrunderen 
Het beleid om indien nodig ook heckrunderen af te schieten, is nieuw. In zijn advies liet de 
commissie Van Geel het aantal heckrunderen in het gebied buiten beschouwing. 
Staatsbosbeheer denkt dat ook afschot van heckrunderen nodig kan zijn, om een evenwicht in 
de aantallen edelherten, heckrunderen en konikpaarden te behouden. Het vlees van 
afgeschoten heckrunderen zal worden vernietigd. De dieren mogen volgens de wet niet 
worden geslacht of achtergelaten in het gebied. 
 
Bij de vaststelling van het managementplan was het afschot van edelherten nog onder de 
rechter. Nu met een uitspraak van de rechtbank de schorsing van de ontheffing op afschot is 
opgeheven wordt het beheer van de grote grazers in de OVP weer ter hand genomen. Met het 
schieten van edelherten wordt gewacht tot na de bronst. Het terugbrengen van het aantal 
paarden start in een vangweide en eindigt bij de slager wanneer er geen alternatieve gebieden 
zijn waar deze paarden terecht kunnen. Zoals altijd in onze communicatie wordt het 
boswachtersblog ingezet om dit nieuws te communiceren. Om zo dicht mogelijk bij de 
uitvoering te blijven, en vanwege de aandacht voor de klissenactie in het Oostvaardersveld, is 
het blog op maandag 19 oktober geplaatst.  Op deze dag is gestart met het chippen van de 
dieren, dat noodzakelijk is voor het vervoer. Dit chippen en de ‘drukte’ daaromheen is 
zichtbaar vanaf de uitkijkpunten. Omroep Flevoland sloeg er vanzelfsprekend op aan. Dat de 
NOS en RTL het onderwerp ook adopteerden was minder vanzelfsprekend.  
 
 
 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/05/27/managementplan-oostvaardersplassen-uitwerking-voor-het-beheer-in-de-komende-jaren/
https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/05/27/managementplan-oostvaardersplassen-uitwerking-voor-het-beheer-in-de-komende-jaren/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181734/managementplan-oostvaardersplassen-gepresenteerd
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181734/managementplan-oostvaardersplassen-gepresenteerd
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Bijgevoegd een A4-tje actua voor het najaarsoverleg. Ik heb de OVP maar weggelaten. Een never
ending story en ik ben er wel klaar mee. Maar wel iets over natuurbranden waar we tijdens het
voorjaarsoverleg middenin zaten.
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Actua voor najaarsoverleg



Begrotingsbehandeling ministerie van LNV

Deze week vond de begrotingsbehandeling plaats in de tweede kamer. aandacht voor opvallende zaken (mondeling)



Nederland plant bomen

Op 18 november is de campagne 'Nederland plant bomen' gestart. De Evangelische Omroep organiseert deze campagne in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Boomfeestdag en Buitenfonds. Het doel van deze campagne is het inzamelen van geld voor het planten van bomen in onze nieuwe bossen. Het is onderdeel van de ambitie van Staatsbosbeheer om 5000 hectare nieuw bos te planten in de komende tien jaar. Het geeft daarmee direct al invulling aan de Bossenstrategie van de minister die ook op 18 november verscheen. Met deze campagne hopen we 1 miljoen bomen te financieren. 

De campagne duurt van 18 november 2020 tot 18 maart 2021 en speelt zich grotendeels online af. Begin maart zijn er 6 uitzendingen op TV (NPO1). Het is een landelijke campagne met een provinciaal karakter. Bert van leeuwen is het gezicht van deze campagne namens de EO. Twaalf boswachters geven de campagne kleur in hun provincie. Zij komen met foto, kort filmpje en een interview op de campagnepagina. 



Covid 19

Op 17 november maakte de regering lichte versoepelingen bekend m.b.t. de maatregelen rond het Covid 19 virus. Voor Staatsbosbeheer betekent dit het volgende:

· Vanaf 19 november mogen de Buitencentra en Kasteel Groeneveld weer open, exclusief horeca (take-away mag wel)

· De excursies blijven geannuleerd tot en met tenminste 18 december

Verder gaat voor Staatsbosbeheer het buitenwerk door en blijft voor de kantoormedewerkers gelden: Werk zo veel mogelijk thuis



Inzet vastgoed voor maatschappelijke doelen

Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat verkennen met elkaar of het met rijksvastgoed mogelijk is om oplossingsrichtingen te vinden voor de grote opgaven waar het kabinet zich voor gesteld ziet zoals de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek de biodiversiteitsopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie, de bossenstrategie, maar ook de COVID-19 pandemie. De behoefte aan een maatschappelijk georiënteerde en integrale aanpak is alleen maar toegenomen. Gezamenlijk beschikken deze uitvoeringsorganisaties over een interessant en divers areaal aan vastgoed, expertise en uitvoeringskracht. Zij moeten in staat zijn uitvoeringskracht te verbinden aan complexe beleidsvraagstukken waarmee de samenleving te maken heeft om zo samen met lokale en regionale partners te komen tot resultaten. Zie ook de concept kamerbrief hierover (bijgevoegd).



Onderzoeken natuurbranden Deurnse Peel

Tijdens het voorjaarsoverleg brandde de natuur in de Deurnse Peel; de grootste natuurbrand (800 ha) die ons land tot nu toe trof. Deze brand had een grote impact op de omgeving. Naar aanleiding hiervan zijn drie verschillende onderzoeken uitgevoerd. Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deden onderzoek naar het ontstaan en verloop van de brand, een onafhankelijke onderzoekscommissie onderzocht de (bestuurlijke) samenwerking om een onbeheersbare natuurbrand te voorkomen en Wageningen University & Research werd ingeschakeld voor een onderzoek naar de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer. Uit de drie onderzoeken komen aanbevelingen naar voren over onder andere het beheer van het gebied, de bestrijding van natuurbranden, de samenwerking tussen de betrokken partijen om onbeheersbare branden te voorkomen en het zorgen voor regels met het oog op brandveiligheid in natuurgebieden. Staatsbosbeheer gaat samen met provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne, veiligheidsregio Zuidoost-Brabant en waterschap Aa en Maas aan de slag met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Hierbij worden ook de bewoners van het gebied betrokken. De eerste gesprekken staan gepland.
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Rijksvastgoedbedrijf









In mijn brief aan uw Kamer van 29 juni 2018[footnoteRef:1] informeerde ik u over mijn voornemen rijksvastgoed zo in te zetten dat het bijdraagt aan een optimaal financieel en maatschappelijk rendement. Toen ik deze koers inzette was het Rijksvastgoedbedrijf als organisatie primair gericht op doelmatige uitvoering van de kerntaak – rijkshuisvesting – en lag de nadruk op financiële sturing. Nu zie ik dat het met rijksvastgoed mogelijk is om oplossingsrichtingen te vinden voor de grote opgaven waar het kabinet zich voor gesteld ziet. Dit geldt zeker als het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de samenwerking aangaan. Gezamenlijk beschikken deze uitvoeringsorganisaties over een interessant en divers areaal aan vastgoed, expertise en uitvoeringskracht. Zij zijn in staat uitvoeringskracht te verbinden aan complexe beleidsvraagstukken waarmee de samenleving te maken heeft om zo samen met lokale en regionale partners te komen tot resultaten. Gelet op de huidige urgente maatschappelijke opgaven, waaronder de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek de biodiversiteitsopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie, de bossenstrategie, maar ook de COVID-19 pandemie, is de behoefte aan een maatschappelijk georiënteerde en integrale aanpak alleen maar toegenomen. Uiteraard blijven ook financiële randvoorwaarden van belang. [1:  De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29
juni 2018 inzake het Regionaal Ontwikkelprogramma, Kamerstuk 31 490, nr. 240.] 




Om die veronderstelde meerwaarde te toetsen startte ik in 2018 het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP). In 2019 informeerde ik u reeds over de voortgang van het programma[footnoteRef:2]. Met deze brief maak ik na twee jaar ROP de balans op: welke lessen komen er uit het ROP en wat betekent dit voor de toekomst? Naast de geleerde lessen informeer ik u over de eerste multipliereffecten van het ROP bij het Rijksvastgoedbedrijf zelf; initiatieven waarbij de focus eveneens ligt op vergroting van het maatschappelijk rendement. Ook breng ik u op de hoogte van de gesprekken tussen betrokken beleidsdepartementen en uitvoeringsorganisaties Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer om te onderzoeken hoe het rijksvastgoed structureler kan worden ingezet ter vergroting van het maatschappelijk rendement.  [2:  De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 juli 2019 inzake de voortgang van het Regionaal Ontwikkelprogramma, Kamerstuk 31 490, nr. 256.] 




Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma

Bij aanvang van het ROP zijn acht projecten geselecteerd rondom de thema’s duurzaamheid, woningbouw en sociaaleconomische kansen. Het afgelopen jaar zijn in de projecten belangrijke stappen gezet. Hieronder informeer ik u aan de hand van de drie thema’s kort over de voortgang binnen enkele van deze projecten.  Voor het volledige voortgangsoverzicht verwijs ik u naar bijlage 1.



Duurzaamheid

Het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een uniek bestuurlijk samenwerkingsverband met drie initiatiefnemers - de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, het ministerie van BZK - en diverse andere (semi)overheidsorganisaties zoals de SER en private partners. Het programma richt zich op het verduurzamen van (semi-)publiek vastgoed in het centrumgebied van Den Haag. Voor deze gebiedsgerichte oplossingen zijn technische- en economische schaalgrootte belangrijke randvoorwaarden. De alliantie is het afgelopen jaar versterkt met nieuwe deelnemers – de Unie van Waterschappen en de Bank Nederlandse Gemeenten - die naast hun gebouwen nadrukkelijk ook hun eigen expertisegebieden inbrengen. De scope van de opgave bestrijkt inmiddels 30 omvangrijke gebouwen waaronder ministeries, Provincie- en Gemeentehuis en het Binnenhofcomplex (ca. 1.25 miljoen m2 bruto vloeroppervlak). Naast de verduurzaming van de gebouwen zelf, is het doel om aan de hand van deze omvangrijke casus te experimenteren en te leren over hoe de energietransitie in de praktijk gebiedsgericht vorm krijgt. Zo kunnen ontwikkelde kennis, geleerde lessen en ervaringen laagdrempelig worden hergebruikt door andere (publieke) vastgoedeigenaren die voor vergelijkbare opgaven staan. Om deze kennis breed beschikbaar te stellen – ook voor volgende generaties duurzaamheidsprofessionals – is het Rijksvastgoedbedrijf een formele samenwerking aangegaan met het lectoraat Gebouwde Omgeving van Avans Hogescholen. 



Woningbouw

Op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg werken de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf samen aan de ontwikkeling van een nieuwe wijk van 5600 woningen. De wijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. In september 2020 hebben de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, als vervolg op de bestuurlijke afspraak van maart 2020. Ook heeft de gemeenteraad in september het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel met de eerste 3500 woningen vastgesteld. Dit raamwerk vormt de basis voor het bestemmingsplan dat nog dit jaar in procedure wordt gebracht. Met het definitieve bestemmingsplan start het Rijksvastgoedbedrijf vanaf medio 2021 met verkoop van grond. Naar verwachting start in 2022 de woningbouw.



Als onderdeel van het verstedelijkingsprogramma Almere 2.0, is de kavel voor de 1000e woning in Oosterwold verkocht. In totaal zullen in Oosterwold 15.000 woningen worden gebouwd, welke mede invulling geven aan de woningbouwurgentie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Er wordt gewerkt aan de beslissing om de 2e fase Oosterwold te starten en de invulling daarvan.

In aansluiting op en in samenhang met deze woningbouwopgave wordt door de gemeente Almere en Staatsbosbeheer gewerkt aan een groene infrastructuur ter realisatie van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Hiermee krijgt Oosterwold een groene landschapsstructuur met tal van belevings- en gebruiksmogelijkheden.



In het kader van de gevraagde woningbouwversnelling, de uitvoeringsagenda Almere 2.0 en de moties uit het Woondebat werkt RVB samen met de regio verschillende perspectieven van woningbouw, verstedelijking, verdichting en bereikbaarheid uit, waaronder Almere Pampus. Voor Almere Pampus worden varianten uitgewerkt tussen de 25.000 en 41.000 woningen afhankelijk van de te nemen bereikbaarheidsmaatregelen en verstedelijkingsvorm. Ook de mogelijkheden van aanleg van nieuw bos en de mogelijkheden te bouwen met hout worden onderzocht. In dit kader is reeds de studie Alternatieve bekostiging IJmeerverbinding opgeleverd, is het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area gestart en wordt in het najaar het gezamenlijke Handelingsperspectief Oostflank MRA opgeleverd. Dit Handelingsperspectief vormt de opmaat naar een volgende uitvoeringsagenda en is tevens bouwsteen voor de Verstedelijkingstrategie MRA, MIRT-afspraken en het programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 



Voor het binnenstedelijke zonneveld te Almere dat - in meerdere hinderzones- langs de A6 ligt, wordt de uitvraag voor 20 hectare voorbereid.



Sociaaleconomische kansen

Voor het pilotproject Skills in de Stad zet het Rijksvastgoedbedrijf leegstaand vastgoed in om - samen met twee gemeenten en lokale partijen – aan uitgevallen jongeren zonder startkwalificatie een samenhangend programma van leren werken, wonen en coaching aan te kunnen bieden onder één dak. Skills in de Stad is een innovatieve aanpak in het sociale domein en koppelt deze aanpak aan het fysieke domein. Uit de MKBA Skills in de Stad blijkt dat de integrale aanpak tot aanzienlijke besparingen zal leiden in het sociale domein bij de aanpak van deze doelgroep. In samenspraak met de gemeente Maastricht is de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee als beoogde locatie aangewezen. Hiervoor is in september 2019 een intentieverklaring getekend. Het RVB is voornemens het gebouw op zakelijke voorwaarden ter beschikking te stellen van een lokale sociale onderneming, die de exploitatie én het risico van het project voor zijn rekening wil nemen. Ook met de gemeente Leeuwarden werd in september 2019 een intentieverklaring getekend. De integrale aanpak van Skills in de Stad wordt inmiddels breed gedragen en enkele andere gemeenten hebben deze aanpak inmiddels overgenomen met inzet van eigen vastgoed. Het pilotproject Skills in de Stad is aanleiding geweest voor een opdracht aan het RVB van mijn collega van VWS om in 23 gemeenten leegstaand publiek- en maatschappelijk vastgoed (met name ook niet-rijksvastgoed) te inventariseren en te beoordelen op geschiktheid voor structurele huisvesting van deze groeiende groep dak- en thuislozen.



Belangrijke lessen uit het Regionaal Ontwikkelprogramma

De afgelopen twee jaar heb ik zowel met het Rijksvastgoedbedrijf als met de andere betrokken departementen en uitvoeringsdiensten met het Regionaal Ontwikkelprogramma onderzocht of de veronderstelde maatschappelijke meerwaarde bij het inzetten van rijksvastgoed daadwerkelijk ontstaat. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste observaties en lessen die uit dit proces zijn voortgekomen.



1. Schaal en diversiteit rijksvastgoedportefeuille: hefboom voor verandering

Het inzetten van de omvangrijke vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf (12 miljoen m2 gebouwen, circa 89.000 hectare gronden) kan een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven als woningbouw, de energietransitie en het aanjagen van innovatie. In Oosterwold, een gebied van 46 km2 onderzoeken het Rijk en de gemeenten Almere en Zeewolde nieuwe woonvormen zoals ‘tinyhousing’ en ‘off-grid’, is er aandacht voor de groene woonomgeving en worden circulaire en flexibele bouwmethodes toegepast. Uiteindelijk worden er in dit gebied 15.000 nieuwe woningen gebouwd. In Den Haag werkt het Rijk binnen het programma EnergieRijk Den Haag op transparante wijze samen met zijn partners op basis van gedeelde belangen aan de wording van het eerste WKO net (warmte- en koudeopslag) in bestaand stedelijk gebied. Door rijks-, provinciaal-, gemeentelijk- en privaat vastgoed als vliegwiel in te zetten kan de benodigde schaalgrootte worden gecreëerd om deze ontwikkeling mogelijk te maken en zo innovatie te stimuleren. Zowel Oosterwold als EnergieRijk Den Haag leveren waardevolle lessen op voor de rest van Nederland. Door de aanpak uit deze projecten door te ontwikkelen en te standaardiseren ontstaan er kansen voor opschaling.



2. Samenwerking creëert kansen voor meerwaarde

Zoals aangekondigd in mijn brief aan uw kamer van 24 februari 2020[footnoteRef:3] onderzoeken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheden voor samenwerking bij het inzetten van rijksvastgoed voor maatschappelijke doelen. Uit een eerste gezamenlijke analyse naar de maatschappelijke potentie van de gecombineerde portefeuilles van de drie diensten blijkt dat de meerwaarde van samen optrekken groot kan zijn. Samen beschikken de partijen over meer massa en een groter netwerk in de regio. Daarnaast zijn de portefeuilles en expertisegebieden van de drie partijen verschillend, maar daardoor ook juist complementair. Het Rijksvastgoedbedrijf opereert primair in stedelijk gebied en beschikt over een portefeuille landbouwgronden, Staatsbosbeheer is gespecialiseerd in groen- en natuurontwikkeling en richt zich met het programma Groene metropool op groene verstedelijking; Rijkswaterstaat is vooral gericht op water- en wegeninfrastructuur en natuurbeheer in de Rijkswateren. De partijen dekken daarmee qua expertise en vastgoed gezamenlijk een belangrijk deel van het ruimtelijk domein. Om de potentiele synergie te benutten kan het verder uitbouwen van de samenwerking tussen de drie diensten een vervolgstap zijn. [3:  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake het afwegingskader voor rijksvastgoed, d.d. 24 februari 2020, Kamerstuk 31 490, nr. 273.] 




Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt ook samenwerking op regionaal niveau. De ROP-projecten worden veelal gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen regionale overheden, private partijen en het Rijksvastgoedbedrijf. Zo werken de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk aan de realisatie van een opgave om in dit gebied 240.000 woningen tot 2030 te bouwen. Daarbij is de ontwikkeling van woningbouwlocatie Almere Pampus nodig om deze opgave te realiseren. Hierover informeerden de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik u in onze brief van … oktober 2020, met kenmerk 34.xxx.nr. xx. De provincie Flevoland geeft aan dat er tot 2050 in totaal 90.000 à 115.000 woningen in de gehele provincie kunnen worden gebouwd waarvan ongeveer 25.000-35.000 op Pampus. Met hogere woningdichtheden kunnen nog 10.000 woningen extra gerealiseerd worden. De inzet van grondposities van het Rijk helpen om woningbouw sneller te ontwikkelen en een groter aantal woningen te bouwen in Almere Pampus. Het Rijk brengt hierbij niet alleen gronden in, maar draagt actief bij aan planvorming, kennisontwikkeling en het opzetten van innovatietrajecten. 



Een ander voorbeeld is het project Tuinen van Moreelse waarbij de Gemeente Utrecht, ProRail, de Nederlandse Spoorwegen, pensioenuitvoerder MN, a.s.r. real estate en het Rijksvastgoedbedrijf samenwerken aan de transformatie van het verstedelijkte gebied Moreelse in Utrecht. Het belang van goede bestuurlijke samenwerking wordt onderstreept door het College van Rijksadviseurs en is één van de 10 overkoepelende principes in het recent gepubliceerde Panorama Nederland: “Zorg voor continuïteit en goede bestuurlijke samenwerking op alle niveaus”[footnoteRef:4]. [4:  College van Rijksadviseurs (2018). Panorama Nederland: Rijker, hechter, schoner. ] 




3. Van sectoraal naar integraal

De ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat komen vaak op gebiedsniveau samen, bijvoorbeeld in de steden waar opgaves liggen rond verduurzaming, woningbouw en verbetering van leefbaarheid en sociale cohesie. Wanneer het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en/of Staatsbosbeheer in dergelijke gebieden over vastgoed beschikken ontstaan er mogelijkheden om bij uitvoering van de reguliere taken maatschappelijke meerwaarde mee te koppelen. Bijvoorbeeld door rijksvastgoed in te zetten als hefboom voor stedelijke vernieuwing of voor het opwekken en transporteren van hernieuwbare energie. Daarbij is het van belang om opgave- en gebiedsgericht te kunnen samenwerken met partners in de regio. Dit vraagt om regie en een aanpak waarbij de verschillende maatschappelijke opgaven in een gebied in relatie tot elkaar worden bezien, op basis waarvan een integrale afweging kan plaatsvinden. De noodzaak om te werken volgens een dergelijke sectoroverstijgende - opgavegerichte en integrale – aanpak wordt door steeds meer (overheids)organisaties onderschreven.



4. Afwegen is maatwerk

Bij de inzet van vastgoed moet een afweging worden gemaakt tussen de verschillende functies en doelen die het vastgoed kan dienen. In mijn brief van 24 februari jl. heb ik u daarom geïnformeerd over het op te stellen afwegingskader voor het maken van slimme combinaties en keuzes bij het benutten van rijksvastgoed voor maatschappelijke opgaven en prioriteiten[footnoteRef:5]. Tijdens de nadere uitwerking van dit afwegingskader bleek dat het zeer complex was om een sluitend en voor alle situaties toepasbaar afwegingskader te ontwikkelen. Beleidsdepartementen werken aan verschillende (sectorale) beleidsopgaven, waardoor de belangen binnen het Rijk verschillen. Niet alleen de taakomschrijvingen en de financieringswijzen van de drie uitvoeringsorganisaties verschillen, maar ook de regionale verschillen, prioriteiten en belangen van gemeenten en regio’s lopen sterk uiteen. Daarnaast geldt dat de maatschappelijke doelen welke binnen een dergelijk kader moeten worden gewogen regelmatig onderling conflicteren. Op basis hiervan kom ik tot de constatering dat er voor de inzet van Rijksvastgoed voor maatschappelijke doeleinden geen sluitend en voor alle situaties toepasbaar kader te ontwikkelen is, dit vraagt om maatwerk.  [5:  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 februari 2020, kamerstuk 31490, nr. 273] 




5. Instrumentarium ontbreekt

Binnen het ROP is aan de hand van een achttal beloftevolle initiatieven verkend of de beoogde maatschappelijke meerwaarde kan ontstaan. Mede omdat het hier langjarige opgaven betreft en het juiste instrumentarium ontbreekt is het (nog) niet in alle gevallen mogelijk de effecten of impact op beleidsopgaven op een uniforme wijze te kwantificeren. Het ontbreken van dit instrumentarium vormt een belemmering voor het besluitvormingsproces. Daarom is het nodig een instrumentarium te ontwikkelen waarbij kansrijke en impactvolle initiatieven en urgent geachte opgaven met behulp van ‘quickscans’ en verdiepende analyses worden uitgewerkt naar ‘waardecases’, waarbij de kwalitatieve en kwantitatieve (financiële) effecten op beleidsdoelen en regionale ambities inzichtelijk worden gemaakt. Bovendien dient dit instrumentarium ook geschikt te zijn voor (tussentijdse) evaluatie op basis van de gestelde doelen. De ontwikkeling van dit instrumentarium is reeds in gang gezet waarbij de input van het Economisch Instituut voor de Bouw[footnoteRef:6] wordt meegenomen. [6:  Economisch Instituut voor de Bouw, De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed: Een verkenning aan de hand van acht regionale ontwikkelprojecten, mei 2019. Het rapport is bijgevoegd bij de Kamerbrief met kenmerk 31 490, nr. 256.] 




6. Afweging transparant maken

Hoewel een op alle situaties toepasbaar afwegingskader niet realistisch lijkt, is goede en zorgvuldige afstemming met beleidsdepartementen, andere uitvoeringsdiensten en de regio’s een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van aanvullende maatschappelijke meerwaarde. Daarom hebben Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf de intentie om tot een vaste – nog te ontwikkelen - procesaanpak te komen die in deze behoefte voorziet. Een dergelijke procesaanpak creëert een vaste (interdepartementale) route voor kansrijke initiatieven, maar biedt door de procesfocus ook de benodigde flexibiliteit op inhoud. Voor het functioneren van deze procesaanpak is het tevens van belang dat het eerdergenoemde instrumentarium beschikbaar komt. 



7. Beleidsopdracht en financiering zijn essentieel

Een aanvullende beleidsopdracht en financiering van de verkenningsfase zijn randvoorwaardelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkwaterstaat en Staatsbosbeheer om mogelijkheden tot maatschappelijke meerwaarde buiten het eigen taakgebied te kunnen verkennen. Zo kunnen kansrijke initiatieven in samenwerking met (regionale) partners worden beoordeeld op technische, financiële en organisatorische haalbaarheid. Welk departement de rol van opdrachtgever op zich kan nemen hangt af van het beleidsdoel dat met een specifiek project of programma wordt gediend. In de praktijk blijkt dat het organiseren van opdrachtgeverschap en financiering complexer wordt naarmate een opgave meer beleidsdomeinen – en daarmee potentiele opdrachtgevers – overstijgt en/of wanneer baten en lasten niet bij dezelfde actoren samenkomen. Meer regie en een gezamenlijk opdrachtgeverschap met bijbehorende financiering vanuit de beleidsmatig verantwoordelijke departementen – in eerste instantie voor de verkenningsfase – is nodig om maatschappelijke meerwaarde zichtbaar te kunnen maken en versneld te kunnen realiseren.



Multipliereffecten van het ROP, het werkt!

In het verlengde van het ROP gedachtengoed werkt het Rijksvastgoedbedrijf aan verschillende initiatieven waarbij de nadruk ook ligt op het realiseren van maatschappelijk rendement, ik noem dat het multipliereffect van het ROP. Ik licht hieronder de volgende ontwikkelingen kort toe: hernieuwbare energie op rijksgronden, het versnellingspakket als bijdrage om de bouw in gang te houden en woningbouw op rijksgronden. 



1. Hernieuwbare energie op rijksgronden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het uitgeven van rijksgronden voor hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er 177 lopende contracten met marktpartijen voor het opwekken van hernieuwbare energie op rijksgronden. Daarmee wordt ca. 4,8 TWh aan hernieuwbare energie geproduceerd. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 1,6 miljoen huishoudens. Eén van de projecten betreft het Regionaal Ontwikkelproject Windpark Streepland aan de rijksweg A16 dat in samenwerking met de provincie Noord-Brabant wordt gerealiseerd. Sinds eind 2018 werken Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond. Zo zijn voor windpark Beneluxplein in Rotterdam gronden van RVB en Staatsbosbeheer in beeld. Momenteel wordt onderzocht welke overige rijkslocaties geschikt kunnen zijn voor het opwekken van hernieuwbare energie. De minister van Economische Zaken en Klimaat zal u hierover informeren.



Of als de brief al uit is: De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft u hierover geïnformeerd in zijn brief over de programma’s voor de opwek van hernieuwbare energie op Rijksareaal (…).(NB brief is uit, nog aanpassen)



2. Versnellingspakket om de bouw in gang te houden

De economische neergang als gevolg van COVID-19 kan in potentie een grote impact hebben op de bouwproductie en werkgelegenheid in de sector. Het kabinet kiest er in deze crisis juist voor de publieke investeringen op peil te houden om zo de economische gevolgen te beperken. Zoals de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het WGO van 23 juni jl. uiteenzette zijn er voor het Rijksvastgoedbedrijf mogelijkheden om anticyclisch in te spelen op de huidige economische situatie. Die mogelijkheden liggen onder meer op het gebied van investeringen in duurzaamheid, het stimuleren van stikstofarm bouwen, renovatie, onderhoud en grootschalige bouwprojecten. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt daarom ook bij aan het versnellingspakket[footnoteRef:7] waartoe door het Kabinet is besloten. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn het langjarig perspectief op investeringen dat door het Rijk kan worden gehanteerd en het creëren van stabiele coalities met andere overheden en marktpartijen. Een positief neveneffect hiervan is dat anticyclisch investeren leidt tot langdurige rust binnen de gehanteerde bekostigingsstelsels. [7:  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 mei jl. inzake maatregelen doorbouwen tijdens de Coronacrisis, Kamerstuk 32847, nr. 650.] 




3. Woningbouw op rijksgronden

Nederland staat voor een omvangrijke woningbouwopgave, het woningtekort is met 3,8% historisch hoog. Als grote vastgoedorganisatie ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf het kabinet bij de realisatie van de kabinetsdoelen op dit thema. Zo worden op twee voormalige rijkslocaties woningen gebouwd (Valkenburg, Almere) en zijn er voor vijf woondeals concrete afspraken gemaakt over bijdragen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verkoop van kantoorgebouwen voor herontwikkeling tot woningen.



Via de motie Ronnes en Van Eijs (Kamerstuk 32847, nr. 616) is het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om een aanpak te realiseren waarbij rijksvastgoed een bijdrage levert aan de woningbouwproductie. Recent heb ik u met betrekking tot deze motie geïnformeerd over de mogelijkheden en intenties van deze bijdrage (verwijzing naar brief volgt).



Conclusie

Alles thans overziend kom ik na twee jaar ROP tot de conclusie dat de inzet van rijksvastgoed een zichtbare bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie en de woningbouwopgave. Het programma heeft geleid tot mooie resultaten in de projecten en 7 inzichten voor het opschalen en verbreden van de inzet van rijksvastgoed. Bovendien laat het zien dat er een brede potentie is om meer maatschappelijke meerwaarde met rijksvastgoed te creëren. Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de expertise om met de vastgoedportefeuille enerzijds en de sectoroverstijgende beleidsdoelen anderzijds integrale, gebiedsgerichte ontwerpen te maken om het maatschappelijk rendement te optimaliseren. Een bredere en meer structurele oriëntatie van rijksvastgoed op maatschappelijk rendement lijkt daarmee kansrijk. Dit vraagt wel om meer regie en het maken van zorgvuldige afwegingen over de inzet van rijksvastgoed.



Een belangrijke vervolgstap is om de potentie van het rijksvastgoed structureler te gaan benutten. De instelling van een DG-overleg Rijksvastgoed en beleid, dat sinds PM functioneert, is daar een belangrijke stap in. Hier kan worden bekeken waar verbrede (beleids)opdrachten met financiering kansrijk zijn. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf de intentie om tot een vaste (interdepartementale) procesgang voor kansrijke initiatieven te komen en daarover in overleg te treden met lokale en regionale overheden.



De potentiele rol van het rijksvastgoed bij maatschappelijke opgaven wordt ook onderschreven in de onlangs gepubliceerde definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI)[footnoteRef:8]. De brief kondigt aan dat het Rijk zal onderzoeken op welke wijze het Rijksvastgoed optimaal ingezet kan worden voor realisatie van de vier prioriteiten uit de NOVI. Eén van de instrumenten die in dit kader wordt verkend is de mogelijke totstandkoming van een Rijksontwikkelbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt met de lessen uit het Regionaal Ontwikkelprogramma en met de ervaring uit andere projecten die zich richten op maatschappelijk en economisch rendement actief bij aan dit onderzoek. [8:  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september jl. inzake de Definitieve Nationale Omgevingsvisie, Kamerstuk 34 682, nr. 53. ] 




	

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,













drs. R.W. Knops


Bijlage 1: Toelichting voortgang overige ROP-Projecten:



In 2019 bekrachtigden het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland een Manifest over het verduurzamen en verbeteren van ruimtelijke kwaliteit in diverse gebieden in Arnhem. In navolging daarvan is begonnen met ontwikkelen van een gebiedsvisie voor het Bestuurskwartier. Het doel van dit project is het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het Bestuurskwartier, waarbinnen belevings- en gebruikswaarde centraal staan in de publieke ruimte. De gebiedsvisie zal naar verwachting begin volgend jaar gereed zijn voor besluitvorming.



In het kader van het project Toekomstbestendig Grondgebruik Flevoland heeft het Rijksvastgoedbedrijf met diverse partners (o.a. partner x, partner y) een pilot ontworpen waarbij een nieuw type zonnepaneel wordt gecombineerd met akkerbouw. De doelstelling is om energieopwekking met zonnepanelen en ruimtegebruik efficiënter te maken. Ook wordt kennis opgedaan over de effecten van zonnepanelen op bodemkwaliteit en biodiversiteit. De uitvoeringsfase van de pilot staat gepland voor 2021. Daarnaast werkt het Rijksvastgoedbedrijf mee aan het ontwikkelen van een pilot waarbij agrarische ondernemers duurzame landbouwmethoden toepassen om kennis op te doen over de effecten van deze methoden op de bodemkwaliteit. Deze pilot gaat in JAAR van start. 



De provincie Noord-Brabant heeft met vier gemeenten het initiatief genomen om in het project WindA16 windturbines langs de A16 te plaatsen. Drie van deze windturbines zijn gepland op rijksgronden bij verzorgingsplaats Streepland. De gronden voor het deelproject windpark Streepland zijn in 2019 via een openbare toewijzingsprocedure uitgegeven aan een exploitant. Daarmee is de eerste openbare toewijzingsprocedure van rijksgronden voor windenergie succesvol afgerond. Nieuw bij dit project is een sociaal en financieel participatiemodel ontwikkeld door de provincie Noord-Brabant. De exploitant is momenteel bezig met het verkrijgen van de benodigde vergunningen en verwacht medio 2021 te starten met de bouwwerkzaamheden. Als de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn, worden de definitieve benodigde overeenkomsten met de exploitant afgesloten. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.



In 2019 ondertekenden vijf bestuurlijke partijen (Gemeente Utrecht, ProRail, de Nederlandse Spoorwegen, pensioenuitvoerder MN, a.s.r. real estate en het Rijksvastgoedbedrijf) de intentieverklaring voor het project de Tuinen van Moreelse in Utrecht voor het verder uitwerken van de gebiedsvisie, het integraal samenwerken en het hiermee bundelen van expertise op het gebied van ontwerp, vitaliteit, mobiliteit, klimaat en energie. Het beoogde resultaat is een verbetering van het groene leefklimaat rondom Utrecht Centraal Station. De opgedane ervaring met de Tuinen van Moreelse kunnen in de toekomst dienen als voorbeeld voor meerdere steden. De versterking van het groene leefklimaat zal immers, in het licht van het Klimaatakkoord, in de komende decennia voor de verder verdichtende grote steden steeds belangrijker worden. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Klokkenluider grazers in natuurgebieden
Datum: donderdag 21 januari 2021 08:42:56
Bijlagen: Reactie op vragen en antwoorden van LNV.docx

Dag ,
Hierbij nog een reactie van . Zij heeft het wat strakker geformuleerd.
Groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 20:34
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Klokkenluider grazers in natuurgebieden
Hi 
Nog in aanvulling op alles wat  je al gemeld heeft, hierbij mijn opmerkingen op de vragen en reactie van
LNV. Ik heb het even in een word document gezet omdat daar meer functies beschikbaar zijn,
Hartelijke groet

Van:  
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 10:22
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: Klokkenluider grazers in natuurgebieden
Dag ,
We spraken net even over dit mailtje. Evt problematiek komt waarschijnlijk bij  vandaan
en vervolgens bij  terecht. Kunnen wij LNV vandaag wat voeden met signalen waar zij mee
verder kunnen?
Dank en groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 09:55
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Klokkenluider grazers in natuurgebieden
Dag ,
Zie de mails hieronder ter verduidelijking. Ik heb in rood alvast wat opgeschreven. Fijn als je her en der wat kunt
verduidelijken of aanvullen.

Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: woensdag 20 januari 2021 08:32
To: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>
Subject: Klokkenluider grazers in natuurgebieden
Hoi  en ,
Het is waarschijnlijk dat er binnenkort weer media-aandacht komt voor grote grazers in natuurgebieden nav een
klokkenluider die stelt dat de NVWA niet zou optreden bij grazers in natuurgebieden omdat deze organisaties subsidie
van de overheid krijgen (zie de mail hieronder). Ik probeer met een aantal mensen vanuit DAD en de NVWA wat voor te
bereiden voor het geval er vragen vanuit de media of de kamer komen (volgende week is debat over de NVWA).
Zou één van jullie willen aansluiten bij dit groepje en zouden jullie alvast kunnen kijken naar de volgende vragen:
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Reactie op vragen en antwoorden van LNV

-voor intern beraad-



1. Welke organisaties die natuurgebieden beheren ontvangen subsidie van het Rijk?	Comment by Egmond, Marjolijn van: Ik vermoed dat de pijlen zich ook richten op Free en andere organisaties die natuurbegrazing als dienst leveren. Wellicht dat zij wel geld krijgen? Voor prtojecten? In ieder geval wordt Free ingehuurd door RWS

Staatsbosbeheer ontvangt geen beheersubsidie, alleen een bijdrage ter ondersteuning van de organisatie. Verder ontvangt alleen het Kroondomein een subsidie voor beheer van het Rijk, maar heeft die geen grote grazers in het wild lopen (buiten normaal vee op pachtboerderijen en wild). 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Staatsbosbeheer krijgt natuurlijk wel SNL- van de provincies

1. Welke gebieden waarin grote grazers lopen zijn eigendom van deze organisaties?	Comment by Egmond, Marjolijn van: Wat bedoel je hiermee? definieer?
Gaat dit alleen over runderen en paarden of ook over andere dieren zoals schapen en geiten 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Als LNV dit wil weten dan is dat uiteraard uit te zoeken maar die info heb ik niet zo

Heb ik nog geen overzicht van, jullie wel? Als het een opsomming wordt van 54 gebieden, dan misschien zones noemen, zoals langs de Rijn, Oostvaardersveld, eilanden, etc.. 

1. Hoe zit het met de eigendomsverhouding (en zorgplicht) van de gehouden grote grazers in natuurgebieden. Zijn die eigendom van de organisaties of zijn het “leenkoeien” of “leasekoeien” zijn van andere, particuliere, eigenaren of pachters.

Staatsbosbeheer heeft geen grote grazers in eigendom, alle dieren die vrij rondlopen zijn van Free Nature of ARK natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft op zeker 18 plaatsen in Nederland eigen dieren lopen, Het gaat om runderen, paarden, geiten en schapen. Daarnaast maakt Staatsbosbeheer gebruik van de diensten van derden voor begrazing. Dat kan op basis van een pachtcontract zijn (agrariërs) of op basis van een opdracht (bijvoorbeeld aan Free). Al deze dieren vallen onder de regels van de Wet dieren en dus onder het toezicht van de Minister/NVWA. De wet dieren kent een zorgplicht. Dit is een open norm en zal van geval tot geval in gevuld moeten worden. Overigens is het centrakle begrip in de Wet dieren “houder” en niet eigenaar. Dat hiefr niet dezelfde persoon te zijn. Deze partijen hebben ook de zorgplicht. De dieren in de OVP zijn officieel ‘wild’, hiervoor geldt geen zorgplicht.

1. Hebben jullie enige aanwijzing dat de NVWA niet of minder toezicht houdt/handhaaft in deze gebieden?

Er is wel een link met de dioxine gehaltes, die pas sinds kort aan het licht zijn gekomen. Dat wijst er wel op dat, ook gezien het kleine aantal dieren ten opzichte van de intensieve veehouderij, er in absolute termen niet veel toezicht/controle is.

Daar zou ik geen uitspraak over doen, dan zul je echt binnen de controles van de NVWA moeten of dat verhoudingsgewijs net zoveel vormt bij deze eigenaren als bij anderen.





- Welke organisaties die natuurgebieden beheren ontvangen subsidie van het Rijk?
Staatsbosbeheer ontvangt geen beheersubsidie, alleen een bijdrage ter ondersteuning van de organisatie. Verder
ontvangt alleen het Kroondomein een subsidie voor beheer van het Rijk, maar heeft die geen grote grazers in het wild
lopen (buiten normaal vee op pachtboerderijen en wild).

- Welke gebieden waarin grote grazers lopen zijn eigendom van deze organisaties?
Heb ik nog geen overzicht van, jullie wel? Als het een opsomming wordt van 54 gebieden, dan misschien zones noemen,
zoals langs de Rijn, Oostvaardersveld, eilanden, etc..

- Hoe zit het met de eigendomsverhouding (en zorgplicht) van de gehouden grote grazers in natuurgebieden. Zijn
die eigendom van de organisaties of zijn het “leenkoeien” of “leasekoeien” zijn van andere, particuliere,
eigenaren of pachters.

Staatsbosbeheer heeft geen grote grazers in eigendom, alle dieren die vrij rondlopen zijn van Free Nature of ARK
natuurontwikkeling. Deze partijen hebben ook de zorgplicht. De dieren in de OVP zijn officieel ‘wild’, hiervoor geldt geen
zorgplicht.

- Hebben jullie enige aanwijzing dat de NVWA niet of minder toezicht houdt/handhaaft in deze gebieden?
Er is wel een link met de dioxine gehaltes, die pas sinds kort aan het licht zijn gekomen. Dat wijst er wel op dat, ook
gezien het kleine aantal dieren ten opzichte van de intensieve veehouderij, er in absolute termen niet veel
toezicht/controle is.
Groetjes,

Van:  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 17:04
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: gesprek 21-12-20
Ha ,
Hier even een update over de NVWA-zaak en wat ik tot nu toe heb kunnen achterhalen. Ik probeer ervoor te zorgen dat
er in ieder geval donderdag wat Q&As op papier heb die we kunnen gebruiken.
Groetjes,

Aanleiding

In december heeft zich bij  een klokkenluider gemeld met schokkende beelden
en feiten over hoe binnen een aantal “natuurgebieden” in Nederland grote grazers worden
gehouden en behandeld (zie voor details de mail hieronder). Suggestie is dat de NVWA niet zou
optreden omdat deze organisaties subsidie van de overheid krijgen.  heeft met
deze klokkenluider gesproken. De klokkenluider heeft aangegeven om de komende tijd in
gesprek te gaan met een aantal media en via die weg het vraagstuk op de agenda te zetten.
Actie vanuit ons

Het enige wat wij kunnen doen is ons voorbereiden op de media-aandacht en mogelijke
kamervragen. Dat moet ism DAD en NVWA. Ik neem hiervoor contact op met wat mensen
van DAD en NVWA en we zullen ons dan alvast voorbereiden op mogelijke vragen. Ik zal
ook  erbij betrekken.
Ik heb al contact opgenomen met , zodat hij ook alvast op de hoogte is. Daar
was hij blij mee. Hij zal meelezen en meedenken over mogelijke vragen die vanuit de
media kunnen komen.
Als de klokkenluider het debat over de NVWA wil aangrijpen dan zou hij eind deze week of
uiterlijk maandag naar de media moeten stappen, we hebben dus deze week om ons zo
goed mogelijk voor te bereiden.

Mail van 11 december van  aan 

Bij mij heeft zich een klokkenluider gemeld met zelfs voor een harde jongen als mij ronduit
schokkende beelden en feiten over hoe binnen een aantal “natuurgebieden” in Nederland grote
grazers zorg wordt onthouden , worden gedood voor de slacht op een verschrikkelijke manier
(video) , worden gevangen op een zowel voor mens als dier levensgevaarlijk ondeskundige
manier, dieren in vieze modderplaatsen en maanden niet uitgemeste stallen en hokken worden
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gehouden tot de knie in de stront, dieren worden geschoten in het land maar dan niet worden
opgehangen om te verbloeden maar wel als natuurvlees worden verkocht, maar ook dieren
worden geslacht welke eerst met ketamine zijn verdoofd en in de consumptie komen. Het niet
naleven van de oormerkplicht is daarbij de kleinste misstand. Maar bijvoorbeeld ook de
destructiewet wordt overtreden door koppen van grote grazers te begraven en ze na een aantal
maanden als kale schedel met hoorns weer op te graven om als wandversiering te worden
verkocht (je kan het vlees er sneller afkoken)
We hebben het dus concreet over;

· Dieren met warm weer opsluiten in
gebouwen/vangkralen met onvoldoende eten en
drinken en dagen geen toezicht

· Dieren langere in de eigen mest huisvesten
· Dieren met veel stress op een onjuiste en met voor

het dier gevaarlijk materiaal proberen te vangen
(ondeskundig handelen)

· Dieren op een onjuiste en met veel lijden doden
· Niet voldoen aan destructiewet
· Niet/onvoldoende naleven I&R
· Vlees met daarin verdovingsmiddel in

consumptieketen brengen.
Deze klokkenluider wil niet naar de NVWA aangezien de NVWA dierenartsen zijn inziens
onvoldoende optreden terwijl ze er langs lopen .
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

https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


Reactie op vragen en antwoorden van LNV 
-voor intern beraad- 
 

- Welke organisaties die natuurgebieden beheren ontvangen subsidie van het Rijk? 
Staatsbosbeheer ontvangt geen beheersubsidie, alleen een bijdrage ter ondersteuning van de 
organisatie. Verder ontvangt alleen het Kroondomein een subsidie voor beheer van het Rijk, maar 
heeft die geen grote grazers in het wild lopen (buiten normaal vee op pachtboerderijen en wild).  

- Welke gebieden waarin grote grazers lopen zijn eigendom van deze organisaties? 
Heb ik nog geen overzicht van, jullie wel? Als het een opsomming wordt van 54 gebieden, dan 
misschien zones noemen, zoals langs de Rijn, Oostvaardersveld, eilanden, etc..  

- Hoe zit het met de eigendomsverhouding (en zorgplicht) van de gehouden grote grazers in 
natuurgebieden. Zijn die eigendom van de organisaties of zijn het “leenkoeien” of 
“leasekoeien” zijn van andere, particuliere, eigenaren of pachters. 

. Staatsbosbeheer heeft op zeker 18 plaatsen in Nederland eigen dieren lopen, Het gaat om 
runderen, paarden, geiten en schapen. Daarnaast maakt Staatsbosbeheer gebruik van de diensten 
van derden voor begrazing. Dat kan op basis van een pachtcontract zijn (agrariërs) of op basis van 
een opdracht (bijvoorbeeld aan Free). Al deze dieren vallen onder de regels van de Wet dieren en 
dus onder het toezicht van de Minister/NVWA. De wet dieren kent een zorgplicht. Dit is een open 
norm en zal van geval tot geval in gevuld moeten worden. Overigens is het centrakle begrip in de 
Wet dieren “houder” en niet eigenaar. Dat hiefr niet dezelfde persoon te zijn.  

- Hebben jullie enige aanwijzing dat de NVWA niet of minder toezicht houdt/handhaaft in 
deze gebieden? 

Daar zou ik geen uitspraak over doen, dan zul je echt binnen de controles van de NVWA moeten of 
dat verhoudingsgewijs net zoveel vormt bij deze eigenaren als bij anderen. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: vraag mbt uitnemen paarden en runderen uit natuurgebieden
Datum: woensdag 31 maart 2021 17:03:16
Bijlagen: image001.png

image002.jpg

Prima, tot morgen.

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: " @minlnv.nl>
Datum: 31-03-2021 13:35 (GMT+01:00)
Aan: " @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: vraag mbt uitnemen paarden en runderen uit natuurgebieden

Ja doen we!
Bel jij mij?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
Team Dierenwelzijn
------------------------------------------------------------------------------------------
M: 06 

@minlnv.nl

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 12:22
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: vraag mbt uitnemen paarden en runderen uit natuurgebieden
Dag ,
Dat is fijn, zullen we dan 11.30 doen?

Vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06-  | @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen

 

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 11:47
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Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Re: vraag mbt uitnemen paarden en runderen uit natuurgebieden
Beste ,
Prima om even te bellen. Ik begrijp de dilemma’s.
Ik zou morgen ergens tussen 10 en 12 kunnen. Komt dat uit?
Groeten, 

Op 30 mrt. 2021 om 16:27 heeft 
@staatsbosbeheer.nl> het volgende geschreven:


Beste ,
Een aantal jaar geleden hebben we weleens contact gehad over het transporteren van koniks uit
de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland.
Ik mail je met een andere, Staatsbosbeheer-brede vraag, waar ik graag met je over zou sparren.
Ik had  al aan de telefoon en hij dacht dat jij ons misschien verder kan helpen.
Het gaat over het afvoeren van runderen en paarden uit onze gebieden die niet voor
consumptie kunnen worden aangeboden. Een deel van de dieren uit onze gebieden bevat een te
hoog dioxine-gehalte om voor consumptie naar het slachthuis afgevoerd te kunnen worden. Dit
leidt tot het probleem dat dieren niet ‘welkom’ zijn op een slachthuis. We zoeken een manier
om deze dieren op een qua dierenwelzijn zo goed mogelijke manier uit te nemen. Graag zou ik
je de situatie telefonisch uitleggen met de vraag of je mee wil denken hoe hier mee om te gaan.
Hoor graag van je. Alvast bedankt. Je kunt mij bellen of je telefoonnummer mailen, dan bel ik
jou.

Vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06- @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
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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 Nederlands English
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Van:
Aan: @staatsbosbeheer.nl"
Onderwerp: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 29 april 2021 14:40:29
Bijlagen: Conceptantwoorden v2

Het+onrechtmatig+doden+van+konikpaarden+en+heckrunderen+in+de+Oostvaardersplassen.docx

Beste  en ,
Er zijn kamervragen gesteld over de Oostvaardersplassen. Ik heb samen met WJZ en met input
van de Provincie Flevoland een concept-beantwoording gemaakt. Ik ben van plan ze vanmiddag
de lijn in te doen.
Hierbij nog even naar jullie ter check en ter info. Als jullie nog grote fouten zien graag zo snel
mogelijk reactie, dan kan ik het nog aanpassen.
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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2021Z06906

(ingezonden 23 april 2021)

 

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd gedurende de procedures. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn.	Comment by Auteur: Check bij provincie/SBB of dit klopt? [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2: Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. Deze soorten zijn exoten die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft uitvoering van het Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027[footnoteRef:3]. Dit managementplan is in 2020 door Staatsbosbeheer vastgesteld. Met het managementplan wordt invulling gegeven aan het door de provincie Flevoland vastgestelde beleidskader beheer Oostvaardersplassen.	Comment by Auteur: Klopt dit? [3:  Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027 https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads] 




Hierbij hecht ik eraan te melden dat konikspaarden alleen worden gedood in het kader van het vroeg reactief beheer, dat wil zeggen in het geval van zieke of kreupele dieren, om onnodig lijden te voorkomen. Voor heckrunderen vind er naast afschot in het kader van het vroeg reactief beheer ook afschot plaats in het kader van populatiebeheer.



Er is dus zowel voor de edelherten als voor de heckrunderen en konikspaarden geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op de vraag 2.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.	Comment by Auteur: Check bij de provincie/SBB of dit klopt.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een vergunning of ontheffing om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft invulling van het  managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het managementplan. Het managementplan is de invulling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van een externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. 

Tegen die achtergrond zie ik geen aanleiding voor een controle met welk instrument dan ook. 



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



Het handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) oordeelt daarom in haar besluit op het handhavingsverzoek dat voor het afschot van heckrunderen en konikpaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een geweer met (geluid)demper een opdracht nodig is op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming in combinatie met toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Voor het doden van de runderen en paarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor reactief afschot van de edelherten, waarin dit reactief beheer ook voor de konikpaarden en heckrunderen was geregeld, op 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is inmiddels een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood 

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied, moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie is in een vergevorderd stadium met het verlenen van een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer, waarmee voor de resterende looptijd van het afschot de toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. Staatsbosbeheer gaat pas verder met het afschot als de opdracht verleend is.



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd gedurende de procedures. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn.	Comment by Auteur: Check bij provincie/SBB of dit klopt? [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2: Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. Deze soorten zijn exoten die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft uitvoering van het Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027[footnoteRef:3]. Dit managementplan is in 2020 door Staatsbosbeheer vastgesteld. Met het managementplan wordt invulling gegeven aan het door de provincie Flevoland vastgestelde beleidskader beheer Oostvaardersplassen.	Comment by Auteur: Klopt dit? [3:  Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027 https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads] 




Hierbij hecht ik eraan te melden dat konikspaarden alleen worden gedood in het kader van het vroeg reactief beheer, dat wil zeggen in het geval van zieke of kreupele dieren, om onnodig lijden te voorkomen. Voor heckrunderen vind er naast afschot in het kader van het vroeg reactief beheer ook afschot plaats in het kader van populatiebeheer.



Er is dus zowel voor de edelherten als voor de heckrunderen en konikspaarden geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op de vraag 2.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.	Comment by Auteur: Check bij de provincie/SBB of dit klopt.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een vergunning of ontheffing om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft invulling van het  managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het managementplan. Het managementplan is de invulling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van een externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. 

Tegen die achtergrond zie ik geen aanleiding voor een controle met welk instrument dan ook. 



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



Het handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) oordeelt daarom in haar besluit op het handhavingsverzoek dat voor het afschot van heckrunderen en konikpaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een geweer met (geluid)demper een opdracht nodig is op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming in combinatie met toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Voor het doden van de runderen en paarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor reactief afschot van de edelherten, waarin dit reactief beheer ook voor de konikpaarden en heckrunderen was geregeld, op 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is inmiddels een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood 

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied, moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie is in een vergevorderd stadium met het verlenen van een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer, waarmee voor de resterende looptijd van het afschot de toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. Staatsbosbeheer gaat pas verder met het afschot als de opdracht verleend is.



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org



Van:
Aan: @staatsbosbeheer.nl"
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 29 april 2021 15:44:03
Bijlagen: Conceptantwoorden v2

Het+onrechtmatig+doden+van+konikpaarden+en+heckrunderen+in+de+Oostvaardersplassen.docx

Hoi ,
Ik denk dat  nog even met de juristen van SBB dit moet kortsluiten, ik heb wel een
opmerking geplaatst bij de status van heckrunderen en konikspaarden. Zijn dat niet gehouden
dieren ipv exoten? Of zijn ze wild verklaard omdat ze in de OVP leven?
Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: donderdag 29 april 2021 14:40
To: @minlnv.nl>;
' @staatsbosbeheer.nl' < @staatsbosbeheer.nl>
Subject: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Beste  en ,
Er zijn kamervragen gesteld over de Oostvaardersplassen. Ik heb samen met WJZ en met input
van de Provincie Flevoland een concept-beantwoording gemaakt. Ik ben van plan ze vanmiddag
de lijn in te doen.
Hierbij nog even naar jullie ter check en ter info. Als jullie nog grote fouten zien graag zo snel
mogelijk reactie, dan kan ik het nog aanpassen.
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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2021Z06906

(ingezonden 23 april 2021)

 

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd gedurende de procedures. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn.	Comment by Author: Check bij provincie/SBB of dit klopt? [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2: Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. Deze soorten zijn exoten die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft uitvoering van het Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027[footnoteRef:3]. Dit managementplan is in 2020 door Staatsbosbeheer vastgesteld. Met het managementplan wordt invulling gegeven aan het door de provincie Flevoland vastgestelde beleidskader beheer Oostvaardersplassen.	Comment by Author: Zijn dit niet officieel gehouden dieren?	Comment by Author: Klopt dit? [3:  Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027 https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads] 




Hierbij hecht ik eraan te melden dat konikspaarden alleen worden gedood in het kader van het vroeg reactief beheer, dat wil zeggen in het geval van zieke of kreupele dieren, om onnodig lijden te voorkomen. Voor heckrunderen vind er naast afschot in het kader van het vroeg reactief beheer ook afschot plaats in het kader van populatiebeheer.



Er is dus zowel voor de edelherten als voor de heckrunderen en konikspaarden geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op de vraag 2.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.	Comment by Author: Check bij de provincie/SBB of dit klopt.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een vergunning of ontheffing om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.	Comment by Author: Ja, ….?



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft invulling van het  managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het managementplan. Het managementplan is de invulling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van een externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. 

Tegen die achtergrond zie ik geen aanleiding voor een controle met welk instrument dan ook. 	Comment by Author: Dit komt mij ietwat direct over. Is dit deel nodig? 



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



Het handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) oordeelt daarom in haar besluit op het handhavingsverzoek dat voor het afschot van heckrunderen en konikpaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een geweer met (geluid)demper een opdracht nodig is op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming in combinatie met toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Voor het doden van de runderen en paarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor reactief afschot van de edelherten, waarin dit reactief beheer ook voor de konikpaarden en heckrunderen was geregeld, op 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is inmiddels een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood 

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied, moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie is in een vergevorderd stadium met het verlenen van een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer, waarmee voor de resterende looptijd van het afschot de toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. Staatsbosbeheer gaat pas verder met het afschot als de opdracht verleend is.



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd gedurende de procedures. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn.	Comment by Author: Check bij provincie/SBB of dit klopt? [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2: Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. Deze soorten zijn exoten die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft uitvoering van het Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027[footnoteRef:3]. Dit managementplan is in 2020 door Staatsbosbeheer vastgesteld. Met het managementplan wordt invulling gegeven aan het door de provincie Flevoland vastgestelde beleidskader beheer Oostvaardersplassen.	Comment by Author: Zijn dit niet officieel gehouden dieren?	Comment by Author: Klopt dit? [3:  Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027 https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads] 




Hierbij hecht ik eraan te melden dat konikspaarden alleen worden gedood in het kader van het vroeg reactief beheer, dat wil zeggen in het geval van zieke of kreupele dieren, om onnodig lijden te voorkomen. Voor heckrunderen vind er naast afschot in het kader van het vroeg reactief beheer ook afschot plaats in het kader van populatiebeheer.



Er is dus zowel voor de edelherten als voor de heckrunderen en konikspaarden geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op de vraag 2.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.	Comment by Author: Check bij de provincie/SBB of dit klopt.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een vergunning of ontheffing om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.	Comment by Author: Ja, ….?



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft invulling van het  managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het managementplan. Het managementplan is de invulling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van een externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. 

Tegen die achtergrond zie ik geen aanleiding voor een controle met welk instrument dan ook. 	Comment by Author: Dit komt mij ietwat direct over. Is dit deel nodig? 



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



Het handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) oordeelt daarom in haar besluit op het handhavingsverzoek dat voor het afschot van heckrunderen en konikpaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een geweer met (geluid)demper een opdracht nodig is op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming in combinatie met toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Voor het doden van de runderen en paarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor reactief afschot van de edelherten, waarin dit reactief beheer ook voor de konikpaarden en heckrunderen was geregeld, op 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is inmiddels een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood 

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied, moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie is in een vergevorderd stadium met het verlenen van een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer, waarmee voor de resterende looptijd van het afschot de toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. Staatsbosbeheer gaat pas verder met het afschot als de opdracht verleend is.



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Van:
Aan: "
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 29 april 2021 15:53:43

Super, bedankt!

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:53
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Dag ,

, hfd juridische zaken bij Staatsbosbeheer, komt voor 17.00 uur met een reactie,
Groet,

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:44
Aan: @minlnv.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Hoi ,
Ik denk dat  nog even met de juristen van SBB dit moet kortsluiten, ik heb wel een
opmerking geplaatst bij de status van heckrunderen en konikspaarden. Zijn dat niet gehouden
dieren ipv exoten? Of zijn ze wild verklaard omdat ze in de OVP leven?
Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: donderdag 29 april 2021 14:40
To: @minlnv.nl>;
' @staatsbosbeheer.nl' < @staatsbosbeheer.nl>
Subject: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Beste  en ,
Er zijn kamervragen gesteld over de Oostvaardersplassen. Ik heb samen met WJZ en met input
van de Provincie Flevoland een concept-beantwoording gemaakt. Ik ben van plan ze vanmiddag
de lijn in te doen.
Hierbij nog even naar jullie ter check en ter info. Als jullie nog grote fouten zien graag zo snel
mogelijk reactie, dan kan ik het nog aanpassen.
Groetjes,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
E: @minlnv.nl
M: 06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

269
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



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

https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 29 april 2021 17:34:38
Bijlagen: Conceptantwoorden v2

Het+onrechtmatig+doden+van+konikpaarden+en+heckrunderen+in+de+Oostvaardersplassen mve.docx

Hi
Op verzoek van  heb ik naar de beantwoording van de Kamervragen gekeken en hierbij stuur ik mijn op- en
aanmerkingen op het concept. Als dit nog tot vragen leidt, bel gerust, het is ingewikkelde materie,
Met vriendelijke groet

Staatsbosbeheer
Directie Bestuur en Strategie | Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 | 3800 AA Amersfoort
M 06-

Van:  
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:51
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:44
Aan: @minlnv.nl>; 

@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Hoi ,
Ik denk dat nog even met de juristen van SBB dit moet kortsluiten, ik heb wel een opmerking geplaatst bij de status
van heckrunderen en konikspaarden. Zijn dat niet gehouden dieren ipv exoten? Of zijn ze wild verklaard omdat ze in de
OVP leven?

Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: donderdag 29 april 2021 14:40
To: @minlnv.nl>;
' @staatsbosbeheer.nl' < @staatsbosbeheer.nl>
Subject: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Beste  en ,
Er zijn kamervragen gesteld over de Oostvaardersplassen. Ik heb samen met WJZ en met input van de Provincie
Flevoland een concept-beantwoording gemaakt. Ik ben van plan ze vanmiddag de lijn in te doen.
Hierbij nog even naar jullie ter check en ter info. Als jullie nog grote fouten zien graag zo snel mogelijk reactie, dan kan ik
het nog aanpassen.
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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2021Z06906

(ingezonden 23 april 2021)

 

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. gedurende de procedures. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn.	Comment by Auteur: Check bij provincie/SBB of dit klopt? [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2: Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De paarden en runderen in Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien het ze soorten zijn exoten verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. 	Comment by Auteur: Nee daar wordt nu juist al jaren over geprocedeerd mede tegen de Staat bijv. in 2015 en 2017

De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht op basis van artikel 3.18 Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen. Deze opdracht is inmiddels door Gedeputeerde Staten verleend. 	Comment by Auteur: Je kan de gele passage hier ook schrappen omdat dit onder 10 prima uitgelegd staat. En de passage dat je de paarden alleen maar dood als ze lijden, voegt niet zoveel toe. 

De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft uitvoering van het Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027[footnoteRef:3]. Dit managementplan is in 2020 door Staatsbosbeheer vastgesteld. Met het managementplan wordt invulling gegeven aan het door de provincie Flevoland vastgestelde beleidskader beheer Oostvaardersplassen. [3:  HYPERLINK "file:///\\\\c1122p0519.cicwp.nl\\8142-Userdata_P$\\GerritsenSF\\CW000100\\Autoherstel\\Outlook\\Managementplan%20Oostvaardersplassen%202020-2027%20https:\\www.staatsbosbeheer.nl\\over-staatsbosbeheer\\dossiers\\oostvaardersplassen-beheer\\links-en-downloads" ] 








Hierbij hecht ik eraan te melden dat konikspaarden alleen worden afgeschoten gedood om onnodig lijden te voorkomen in het kader van het vroeg reactief beheer, dat wil zeggen in het geval van zieke of kreupele dieren, om onnodig lijden te voorkomen. Voor heckrunderen vind er naast afschot in het kader van het voorkomen  van onnodig lijden vroeg reactief beheer ook afschot plaats in het kader van populatiebeheer.	Comment by Auteur: Er zijn er wel 180 in het slachthuis gedood



Er is dus zowel voor de edelherten als voor de heckrunderen en konikspaarden geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. Het ontbrak voor de heckrunderen en konikpaarden aan de toestemming om dat doden met een geweer met demper te mogen doen.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.	Comment by Auteur: Dit is juist voor de Oostvaardersplassen. Mevrouw Vestering bedoeld dit breder in Flevoland waar er de afgelopen jaren nog wel eens besluiten van GS (buiten de OVP) zijn vernietigd zijn door de rechter. Ik ga er vanuit dat de minister daar geen weet van heeft en dat ook niet hoeft te weten. Je zou in die zin hierop kunnen antwoorden



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op de vraag 2.	Comment by Auteur: Ook dit is breder bedoeld dan de OVP, zie opmerking bij punt 4



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.	Comment by Auteur: Check bij de provincie/SBB of dit klopt.	Comment by Auteur: Ook breder dan OVP, In de OVP is ooit wel eens gestart met afschot bij mijn weten, dat is ook niet verboden. Als het bevoegd gezag of de rechter erom vroeg is altijd stilgelegd en alle besluiten blijken achteraf in stand te blijven waarmee het afschot in ieder geval niet heeft geleid toto het onnodig doden van dieren. 



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een vergunning of ontheffing om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.	Comment by Auteur: Ja, ….?	Comment by Auteur: Er bestaat geen vergunning om dieren te doden in het kader van de Wnb. Dat mag of op basis van een ontheffing, een vrijstelling of een opdracht



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft invulling van het  managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het managementplan. Het managementplan is de invulling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van een externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. . Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. 

Tegen die achtergrond zie ik geen aanleiding voor een controle met welk instrument dan ook. 



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



EenHet handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) oordeelt daarom in haar besluit op het handhavingsverzoek dat voor het afschot van heckrunderen en konikpaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een geweer met (geluid)demper een opdracht nodig is op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming in combinatie met toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Voor het doden van de runderen en paarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor reactief afschot van de edelherten, waarin dit reactief beheer ook voor de konikpaarden en heckrunderen was geregeld, op 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is inmiddels een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood. Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied, moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie heeft inmiddels is in een vergevorderd stadium met het verlenen van een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee voor de resterende looptijd van het afschot de toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. Staatsbosbeheer gaat pas verder met het afschot als de opdracht verleend is.



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te makenIk heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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2021Z06906

(ingezonden 23 april 2021)

 

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. gedurende de procedures. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn.	Comment by Auteur: Check bij provincie/SBB of dit klopt? [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2: Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De paarden en runderen in Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien het ze soorten zijn exoten verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. 	Comment by Auteur: Nee daar wordt nu juist al jaren over geprocedeerd mede tegen de Staat bijv. in 2015 en 2017

De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht op basis van artikel 3.18 Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen. Deze opdracht is inmiddels door Gedeputeerde Staten verleend. 	Comment by Auteur: Je kan de gele passage hier ook schrappen omdat dit onder 10 prima uitgelegd staat. En de passage dat je de paarden alleen maar dood als ze lijden, voegt niet zoveel toe. 

De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft uitvoering van het Managementplan Oostvaardersplassen 2020-2027[footnoteRef:3]. Dit managementplan is in 2020 door Staatsbosbeheer vastgesteld. Met het managementplan wordt invulling gegeven aan het door de provincie Flevoland vastgestelde beleidskader beheer Oostvaardersplassen. [3:  HYPERLINK "file:///\\\\c1122p0519.cicwp.nl\\8142-Userdata_P$\\GerritsenSF\\CW000100\\Autoherstel\\Outlook\\Managementplan%20Oostvaardersplassen%202020-2027%20https:\\www.staatsbosbeheer.nl\\over-staatsbosbeheer\\dossiers\\oostvaardersplassen-beheer\\links-en-downloads" ] 








Hierbij hecht ik eraan te melden dat konikspaarden alleen worden afgeschoten gedood om onnodig lijden te voorkomen in het kader van het vroeg reactief beheer, dat wil zeggen in het geval van zieke of kreupele dieren, om onnodig lijden te voorkomen. Voor heckrunderen vind er naast afschot in het kader van het voorkomen  van onnodig lijden vroeg reactief beheer ook afschot plaats in het kader van populatiebeheer.	Comment by Auteur: Er zijn er wel 180 in het slachthuis gedood



Er is dus zowel voor de edelherten als voor de heckrunderen en konikspaarden geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. Het ontbrak voor de heckrunderen en konikpaarden aan de toestemming om dat doden met een geweer met demper te mogen doen.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.	Comment by Auteur: Dit is juist voor de Oostvaardersplassen. Mevrouw Vestering bedoeld dit breder in Flevoland waar er de afgelopen jaren nog wel eens besluiten van GS (buiten de OVP) zijn vernietigd zijn door de rechter. Ik ga er vanuit dat de minister daar geen weet van heeft en dat ook niet hoeft te weten. Je zou in die zin hierop kunnen antwoorden



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op de vraag 2.	Comment by Auteur: Ook dit is breder bedoeld dan de OVP, zie opmerking bij punt 4



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.	Comment by Auteur: Check bij de provincie/SBB of dit klopt.	Comment by Auteur: Ook breder dan OVP, In de OVP is ooit wel eens gestart met afschot bij mijn weten, dat is ook niet verboden. Als het bevoegd gezag of de rechter erom vroeg is altijd stilgelegd en alle besluiten blijken achteraf in stand te blijven waarmee het afschot in ieder geval niet heeft geleid toto het onnodig doden van dieren. 



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een vergunning of ontheffing om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.	Comment by Auteur: Ja, ….?	Comment by Auteur: Er bestaat geen vergunning om dieren te doden in het kader van de Wnb. Dat mag of op basis van een ontheffing, een vrijstelling of een opdracht



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. De opdracht van de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen betreft invulling van het  managementplan Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het managementplan. Het managementplan is de invulling van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van een externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. . Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. 

Tegen die achtergrond zie ik geen aanleiding voor een controle met welk instrument dan ook. 



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het beheer op aantallen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.



EenHet handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) oordeelt daarom in haar besluit op het handhavingsverzoek dat voor het afschot van heckrunderen en konikpaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een geweer met (geluid)demper een opdracht nodig is op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming in combinatie met toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.

Voor het doden van de runderen en paarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor reactief afschot van de edelherten, waarin dit reactief beheer ook voor de konikpaarden en heckrunderen was geregeld, op 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is inmiddels een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood. Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied, moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie heeft inmiddels is in een vergevorderd stadium met het verlenen van een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee voor de resterende looptijd van het afschot de toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. Staatsbosbeheer gaat pas verder met het afschot als de opdracht verleend is.



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te makenIk heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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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

https://www.staatsbosbeheer.nl/colofon#anchor_1466497623428
https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838


Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Datum: donderdag 29 april 2021 19:36:11
Bijlagen: DOMUS-21125515-v3-

Beantwoording_schriftelijke_vragen_van_het_lid_Vestering_(PvdD)_over_het_onrechtmatig_doden_van_konikpaarden_en_heckrunderen_in_de_Oostvaardersplassen.DOCX

Dankjewel , volgens mij heb ik alles u goed overgenomen (ondertussen had ik ook nog contact met de Provincie, dus een
aantal antwoorden zijn weer net wat anders). Hopelijk zo akkoord.
Groetjes,

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 17:35
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Hi
Op verzoek van  heb ik naar de beantwoording van de Kamervragen gekeken en hierbij stuur ik mijn op- en aanmerkingen op het
concept. Als dit nog tot vragen leidt, bel gerust, het is ingewikkelde materie,
Met vriendelijke groet

Staatsbosbeheer
Directie Bestuur en Strategie | Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 | 3800 AA Amersfoort
M 06-

Van:  
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:51
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:44
Aan: @minlnv.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Hoi ,
Ik denk dat  nog even met de juristen van SBB dit moet kortsluiten, ik heb wel een opmerking geplaatst bij de status van
heckrunderen en konikspaarden. Zijn dat niet gehouden dieren ipv exoten? Of zijn ze wild verklaard omdat ze in de OVP leven?
Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: donderdag 29 april 2021 14:40
To: @minlnv.nl>; ' @staatsbosbeheer.nl'
< @staatsbosbeheer.nl>
Subject: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Beste  en ,
Er zijn kamervragen gesteld over de Oostvaardersplassen. Ik heb samen met WJZ en met input van de Provincie Flevoland een
concept-beantwoording gemaakt. Ik ben van plan ze vanmiddag de lijn in te doen.
Hierbij nog even naar jullie ter check en ter info. Als jullie nog grote fouten zien graag zo snel mogelijk reactie, dan kan ik het nog
aanpassen.
Groetjes,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
E: @minlnv.nl
M: 06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Disclaimer Nederlands English
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https://www.staatsbosbeheer.nl/english/colophon#anchor_1467800372838

		

		









		Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Cluster Soorten

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001858272854000

T	070 379 8911 (algemeen)
F	070 378 6011 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lnv

Behandeld door
dr. A.J. van der Graaf 

T	070 379 6695
a.vandergraaf@minlnv.nl



		



		Ons kenmerk 

DGNVLG-S / 21125515

Uw kenmerk

2021Z06906

Bijlage(n)









		> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag



		



		de Voorzitter van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA  DEN HAAG



		



		Datum

		



		Betreft

		Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen







		Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Cluster Soorten



		



		Ons kenmerk

DGNVLG-S / 21125515





















Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien exoten/verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): @ Sjoukje/Marjolein: Qua behandeling gelijk, maar hoe moeten we ze nu noemen?



De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Ik ben niet op de hoogte van alle procedures, dat is ook niet mijn rol.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een ontheffing, vrijstelling of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het Ministerie van LNV heeft hierin geen controlerende rol.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past binnen het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): Lijkt veel op de statenmededeling



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor het doden van de heckrunderen en konikpaarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor het reactief beheer van edelherten, konikpaarden en heckrunderen 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is sindsdien een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. 



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.

14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien exoten/verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): @ Sjoukje/Marjolein: Qua behandeling gelijk, maar hoe moeten we ze nu noemen?



De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Ik ben niet op de hoogte van alle procedures, dat is ook niet mijn rol.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het verstrekken van een ontheffing, vrijstelling of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het Ministerie van LNV heeft hierin geen controlerende rol.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past binnen het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): Lijkt veel op de statenmededeling



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor het doden van de heckrunderen en konikpaarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor het reactief beheer van edelherten, konikpaarden en heckrunderen 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is sindsdien een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie wordt gelegaliseerd. 



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.

14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen - ter interen meningsvorming-
Datum: vrijdag 30 april 2021 08:47:39
Bijlagen: DOMUS-21125515-v3-

Beantwoording_schriftelijke_vragen_van_het_lid_Vestering_(PvdD)_over_het_onrechtmatig_doden_van_konikpaarden_en_heckrunderen_in_de_Oostvaarderspl
mve.DOCX

Beste ,
Dit is een grote verbetering, ik heb nog een paar puntjes op de i gezet zodat het juridisch nog iets beter klopt, zie bijlage.
Het heikele punt is de bewering dat het tot augustus 2020 wel geregeld was. 

Desgevraagd geeft de jurist van de provincie aan
dat zijn persoonlijk mening . In de toelichting worden de
paarden en runderen wel genoemd maar in de daadwerkelijk tekst van het besluit staan ze niet. 

. Ik vind 
Hartelijke groet

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 19:36
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
CC: @staatsbosbeheer.nl>; 

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Dankjewel , volgens mij heb ik alles u goed overgenomen (ondertussen had ik ook nog contact met de Provincie, dus een aantal antwoorden zijn weer
net wat anders). Hopelijk zo akkoord.
Groetjes,

Van: @staatsbosbeheer.nl> 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 17:35
Aan: @staatsbosbeheer.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Hi
Op verzoek van  heb ik naar de beantwoording van de Kamervragen gekeken en hierbij stuur ik mijn op- en aanmerkingen op het concept.
Als dit nog tot vragen leidt, bel gerust, het is ingewikkelde materie,
Met vriendelijke groet

Staatsbosbeheer
Directie Bestuur en Strategie | Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 | 3800 AA Amersfoort
M 06-

Van:  
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:51
Aan: @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: FW: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen

Van: @minlnv.nl] 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:44
Aan: @minlnv.nl>; @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Hoi ,
Ik denk dat  nog even met de juristen van SBB dit moet kortsluiten, ik heb wel een opmerking geplaatst bij de status van heckrunderen en konikspaarden.
Zijn dat niet gehouden dieren ipv exoten? Of zijn ze wild verklaard omdat ze in de OVP leven?

Met vriendelijke groet,

From: @minlnv.nl> 
Sent: donderdag 29 april 2021 14:40
To: @minlnv.nl>; ' @staatsbosbeheer.nl'
< @staatsbosbeheer.nl>
Subject: Beantwoording kamervragen Oostvaardersplassen
Beste  en ,
Er zijn kamervragen gesteld over de Oostvaardersplassen. Ik heb samen met WJZ en met input van de Provincie Flevoland een concept-beantwoording
gemaakt. Ik ben van plan ze vanmiddag de lijn in te doen.
Hierbij nog even naar jullie ter check en ter info. Als jullie nog grote fouten zien graag zo snel mogelijk reactie, dan kan ik het nog aanpassen.
Groetjes,
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien exoten/verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): @ Sjoukje/Marjolein: Qua behandeling gelijk, maar hoe moeten we ze nu noemen?	Comment by Egmond, Marjolijn van: Het ligt eerder in de rede dat ze verwilderd zijn dan exoten, in de basis zijn het nl. gewoon runderen en paarden en die komen al heel lang in Nederland voor. Juridisch maakt het niet uit. Dus als je volledig wilt zijn  kun je opnemen dat het ”juridisch gezien verwilderde deren of exoten zijn”, eventueel met de voetnoot dat dit onderscheid niet uitmaakt voor het van toepassing zijnde wettelijk regime.



De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Ik ben niet op de hoogte van alle procedures, dat is ook niet mijn rol.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het geven van een vrijstelling danwel het verstrekken van een ontheffing, vrijstelling of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen en de biodiversiteit te vergroten.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het Ministerie van LNV heeft hierin geen controlerende rol.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past binnen het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): Lijkt veel op de statenmededeling



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor het doden van de heckrunderen en konikpaarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor het reactief beheer van edelherten, konikpaarden en heckrunderen 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is sindsdien een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  	Comment by Egmond, Marjolijn van: Dit is echt onjuist, ik weet dat het in de statenmededeling staat maar ik (en dat is ook de persoonlijk mening van de jurist van de provincie) lezen dit niet in de oude ontheffing. Die was echt beperkt tot het afschot van de edelherten. Ik adviseer dringend om deze zin te schrappen, het voegt niet zoveel toe en als iemand de oude ontheffing leest, kan grote vraagtekens zetten bij de juistheid van deze bewering. Waarom de provincie dit er toch heeft ingezet weet ik niet.	Comment by Egmond, Marjolijn van: Zo is het zeker al sinds 2010 geregeld en waarschijnlijk eerder ook maar over die ontheffingen beschik ik niet.

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie en omdat er een concreet zicht op legalisatie was. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie is wordt gelegaliseerd. 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Is bij de Kamer bekend wat dit is?



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.

14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien exoten/verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): @ Sjoukje/Marjolein: Qua behandeling gelijk, maar hoe moeten we ze nu noemen?	Comment by Egmond, Marjolijn van: Het ligt eerder in de rede dat ze verwilderd zijn dan exoten, in de basis zijn het nl. gewoon runderen en paarden en die komen al heel lang in Nederland voor. Juridisch maakt het niet uit. Dus als je volledig wilt zijn  kun je opnemen dat het ”juridisch gezien verwilderde deren of exoten zijn”, eventueel met de voetnoot dat dit onderscheid niet uitmaakt voor het van toepassing zijnde wettelijk regime.



De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Ik ben niet op de hoogte van alle procedures, dat is ook niet mijn rol.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het geven van een vrijstelling danwel het verstrekken van een ontheffing, vrijstelling of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen en de biodiversiteit te vergroten.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het Ministerie van LNV heeft hierin geen controlerende rol.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past binnen het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): Lijkt veel op de statenmededeling



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor het doden van de heckrunderen en konikpaarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor het reactief beheer van edelherten, konikpaarden en heckrunderen 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is sindsdien een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  	Comment by Egmond, Marjolijn van: Dit is echt onjuist, ik weet dat het in de statenmededeling staat maar ik (en dat is ook de persoonlijk mening van de jurist van de provincie) lezen dit niet in de oude ontheffing. Die was echt beperkt tot het afschot van de edelherten. Ik adviseer dringend om deze zin te schrappen, het voegt niet zoveel toe en als iemand de oude ontheffing leest, kan grote vraagtekens zetten bij de juistheid van deze bewering. Waarom de provincie dit er toch heeft ingezet weet ik niet.	Comment by Egmond, Marjolijn van: Zo is het zeker al sinds 2010 geregeld en waarschijnlijk eerder ook maar over die ontheffingen beschik ik niet.

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie en omdat er een concreet zicht op legalisatie was. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie is wordt gelegaliseerd. 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Is bij de Kamer bekend wat dit is?



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.

14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD) over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen op 23 april 2021 onder nummer 2021Z06906.








Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




2021Z06906



1 

Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? 1)



Antwoord

Ja, ik ken dit bericht.



2 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?



Antwoord

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere procedures geweest inzake het beheer van de edelherten in de Oostvaardersplassen. In alle gevallen waar het het doden van dieren betrof, is het afschot gelijk stil gelegd als dit door het bevoegd gezag of de rechter is gevraagd. In september 2020 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland voldoende onderbouwd heeft dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied en dat het afschot daarmee rechtmatig is[footnoteRef:1]. Recent is deze uitspraak bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland wat betreft de ontheffing en vergunning voor het afschot van edelherten in het kader van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 [footnoteRef:2]. Tegen deze achtergrond zie ik geen aanwijzingen dat het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig zou zijn. [1:  ABRvS 16 september 2020, zaaknr. 201909163/1/A3]  [2:  Rechtbank Midden-Nederland, 26 april 2021, zaaknr. UTR 20/2494, ECLI:NL:RBMNE:2021:1691.] 




In het bericht waar u naar verwijst gaat het om het afschot van konikpaarden en heckrunderen. De konikpaarden en de heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn juridisch gezien exoten/verwilderde dieren die niet vallen onder de beschermingsregimes voor soorten op grond van de Wet natuurbescherming. Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en is tevens opgenomen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Het verminderen van het aantal heckrunderen en paarden past daarbinnen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen aparte toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): @ Sjoukje/Marjolein: Qua behandeling gelijk, maar hoe moeten we ze nu noemen?	Comment by Egmond, Marjolijn van: Het ligt eerder in de rede dat ze verwilderd zijn dan exoten, in de basis zijn het nl. gewoon runderen en paarden en die komen al heel lang in Nederland voor. Juridisch maakt het niet uit. Dus als je volledig wilt zijn  kun je opnemen dat het ”juridisch gezien verwilderde deren of exoten zijn”, eventueel met de voetnoot dat dit onderscheid niet uitmaakt voor het van toepassing zijnde wettelijk regime.



De heckrunderen en paarden zijn niet onrechtmatig gedood zijn. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is wel gebleken dat  er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper.



3. 

Bent u ervan op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor het beheer van soorten. Ik vertrouw erop dat de provincies hierin zorgvuldig handelen. Ik ben niet op de hoogte van alle procedures, dat is ook niet mijn rol.



4 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?



Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 3.



5 

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?



Antwoord

In alle gevallen is het beheer van de grazers stil gelegd op het moment dat een handhavingsverzoek binnenkwam.



6 

Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?



Antwoord

Bij het geven van een vrijstelling danwel het verstrekken van een ontheffing, vrijstelling of opdracht om dieren te doden door het bevoegd gezag dient altijd zorgvuldig te worden gehandeld.



7 

Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland? 



Antwoord

Ik ben me ervan bewust dat de meningen over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen sterk uiteenlopen. Ik ben van mening dat de provincie Flevoland hierin zorgvuldig handelt. Het terugbrengen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen komt voort uit het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Dit beleidskader is tot stand gekomen op basis van het advies van de externe adviescommissie Van Geel. De maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied te herstellen en de biodiversiteit te vergroten.



8 

Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?



Antwoord

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincies in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Het Ministerie van LNV heeft hierin geen controlerende rol.



9 

Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?



Antwoord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn al vele jaren het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen in de Oostvaardersplassen. Bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen toetst Gedeputeerde Staten of voldaan is aan de eisen op grond van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding ook hier anders mee om te gaan dan bij andere provincies. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk gaat en dat de basis voor het afschot op een goede manier geregeld wordt.



10 

Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?



Antwoord

Het verminderen van het aantal heckrunderen en konikpaarden past binnen het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Omdat heckrunderen en konikpaarden geen beschermde diersoorten zijn in de zin van de Wet natuurbescherming, is er op grond van de Wet natuurbescherming geen toestemming (ontheffing of opdracht) nodig voor het doden van deze dieren. De dieren zijn dus niet onrechtmatig gedood.	Comment by Graaf, dr. A.J. van der (Sandra): Lijkt veel op de statenmededeling



Een handhavingsverzoek bracht aan het licht dat er geen toestemming was verleend voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper. Omdat toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen gekoppeld kan worden aan een ontheffing of een opdracht en de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt voor het verstrekken van een ontheffing voor een niet-beschermde diersoort, kan toestemming voor het gebruik van het geweer met (geluid)demper alleen in combinatie met een opdracht van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van de konikpaarden en heckrunderen.



Voor het doden van de heckrunderen en konikpaarden met gebruik van geweer met demper was een hiaat ontstaan doordat de oude ontheffing voor het reactief beheer van edelherten, konikpaarden en heckrunderen 15 augustus 2020 was afgelopen. Voor de edelherten is sindsdien een nieuwe ontheffing van kracht die nodig is omdat het edelhert een beschermde diersoort is die niet zonder ontheffing of opdracht mag worden gedood Hierin is ook toestemming gegeven voor het gebruik van het geweer met demper.  	Comment by Egmond, Marjolijn van: Dit is echt onjuist, ik weet dat het in de statenmededeling staat maar ik (en dat is ook de persoonlijk mening van de jurist van de provincie) lezen dit niet in de oude ontheffing. Die was echt beperkt tot het afschot van de edelherten. Ik adviseer dringend om deze zin te schrappen, het voegt niet zoveel toe en als iemand de oude ontheffing leest, kan grote vraagtekens zetten bij de juistheid van deze bewering. Waarom de provincie dit er toch heeft ingezet weet ik niet.	Comment by Egmond, Marjolijn van: Zo is het zeker al sinds 2010 geregeld en waarschijnlijk eerder ook maar over die ontheffingen beschik ik niet.

Om heckrunderen en/of konikpaarden te mogen afschieten met een geweer met (geluid)demper in het geval van een kreupel of zieke dier en om heckrunderen te mogen afschieten in het kader van het beheer van de populatie in het gebied,  moet Staatsbosbeheer toestemming hebben voor het gebruik van deze middelen op grond van de Wet natuurbescherming op basis van een opdracht van GS aan Staatsbosbeheer voor het beheer van de populaties van deze dieren. Deze opdracht is inmiddels verstrekt.



11 

Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?



Antwoord

Een bij de OFGV ingediend handhavingsverzoek is door de OFGV afgewezen omdat Staatsbosbeheer heeft toegezegd geen gezonde heckrunderen te zullen afschieten totdat daarvoor een opdracht is verleend door de provincie en omdat er een concreet zicht op legalisatie was. De Provincie heeft inmiddels een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer gegeven, waarmee  toestemming wordt gegeven om de heckrunderen en konikpaarden te doden met gebruikmaking van het geweer met geluiddemper en de situatie is wordt gelegaliseerd. 	Comment by Egmond, Marjolijn van: Is bij de Kamer bekend wat dit is?



12 

Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?



Antwoord

Zoals toegelicht in mijn antwoord op vragen 2 en 10 is er geen sprake van het onrechtmatig doden van dieren. 



13 

Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland?



Antwoord

De overeenkomst tussen het rijk en het college van Gedeputeerde Staten heeft geen betrekking op de bevoegdheden tot het verlenen van ontheffingen, opdrachten of toestemmingen om van het geweer gebruik te maken.

14 

Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?



Antwoord

Dat heb ik hierbij gedaan.







1) Het Parool, 23 april 2021, 'Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten' (https:// www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/)
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Onderwerp: memo en verzoek aan LNV mbt doden paard en rund
Datum: donderdag 20 mei 2021 13:18:23
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
memo voor LNV paard en rund dioxines en slacht.docx

Dag , en a,
Enige tijd geleden hadden we contact over de problematiek rondom het doden van paarden en runderen uit
natuurgebieden die niet geschikt zijn voor consumptie.
Je verzocht me toen de omvang van de problematiek en de vraag in een notitie op te nemen. Bij deze die
notitie.
Ik hoop dat je hiermee de situatie binnen het ministerie kunt bespreken en/ of mij verwijzen naar de juiste
personen/ afdelingen.
Ik hoor graag van je. Alvast bedankt.

Vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 
Flevoland | Kitsweg 1 | 8218 AA Lelystad
M 06-  | @staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl | www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
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Notitie: Doden van dieren uit natuurgebieden die niet geschikt zijn voor consumptie

20 mei 2021 

Susan Bonekamp (06-15054539 en s.bonekamp@staatsbosbeheer.nl)



Inleiding



Het afgelopen jaar is geconstateerd dat op diverse plekken in het land het vlees van paarden en runderen die jaarrond in natuurgebieden leven, niet voldoet aan de Europese normen voor dioxines die gelden voor consumptie. 



Het beeld is divers weten we na een aantal steekproeven. In sommige gebieden zijn de dieren ‘schoon’, en in andere gebieden is het vlees van alle dieren of een deel van de dieren niet geschikt voor consumptie. 



Deze notitie richt zich op het probleem rondom het doden van de dieren die niet geschikt zijn voor consumptie. Deze dieren mogen volgens de huidige regelgeving niet gedood worden op het slachthuis. Het afgelopen jaar is een uitzondering gemaakt voor paarden, waarvan de merries wel geschikt waren voor consumptie maar de oudere hengsten niet. Omdat de paarden in harems leven, en het scheiden van groepsleden tot veel stress bij de dieren leidt,  is er vanuit dierenwelzijn voor gekozen, en ook toestemming voor gegeven door de NVWA, om de oudere hengsten samen met de overige dieren uit de harem als sociale groep naar het slachthuis te brengen en daar te laten doden. 



Staatsbosbeheer is in de meeste gebieden niet toegerust om dieren in deze aantallen in het veld te doden en we vinden het ook maatschappelijk onwenselijk. Dierenartsen die door Staatsbosbeheer worden ingeschakeld willen dit ook niet uitvoeren in deze aantallen is onze ervaring. Slachthuizen zijn gespecialiseerd in het zo diervriendelijk mogelijk doden van deze dieren.



Verzoek 

Wij verzoeken het ministerie van LNV om het mogelijk te maken dieren uit natuurgebieden die niet geschikt zijn voor consumptie toch op een slachthuis te laten doden waarna ze voor destructie moeten worden afgevoerd. 



Nadere informatie

Hoeveelheid dieren 

Gemiddeld genomen gaan er jaarlijks zo’n 345 paarden weg uit de gebieden van Staatsbosbeheer waarvan er zo’n 175 niet geschikt zijn voor consumptie. 

Er gaan zo’n 235 runderen weg waarvan er ca 190 niet geschikt zijn voor consumptie.

In totaal gaat het dus om gemiddeld 365 dieren per jaar die niet geschikt zijn voor consumptie en afgevoerd moeten worden voor destructie. 



NB bij bovenstaande aantallen:

· Niet in alle gebieden is al getest dus de hoeveelheid ‘dieren ongeschikt voor consumptie’ kan nog toenemen;

· De aantallen zijn gemiddelden en fluctueren door de jaren heen. 

· Er zijn naast Staatsbosbeheer ook andere (terreinbeherende) organisatie die grote herbivoren inzetten voor het beheer van hun gebieden die mogelijk hetzelfde probleem gaan krijgen of al hebben. Bovengenoemde aantallen geven dus geen dekkend beeld voor het hele land. 



		Overzicht slachthuizen waar dieren op dit moment heen gaan:

· Kroon vlees in Groningen;

· Kamminga's Slachtbedrijf B.V. in Surhuisterveen;

· Diepeveen in Herveld; 

· Worst in Nijkerk;

· Hooymans in Kerkdriel;

· Ameco in Apeldoorn;

· Gosschalk in Epe; 

· Vion in Tilburg.









Notitie: Doden van dieren uit natuurgebieden die niet geschikt zijn voor consumptie 
20 mei 2021  

 (06-  en @staatsbosbeheer.nl) 
 
Inleiding 
 
Het afgelopen jaar is geconstateerd dat op diverse plekken in het land het vlees van paarden en 
runderen die jaarrond in natuurgebieden leven, niet voldoet aan de Europese normen voor dioxines die 
gelden voor consumptie.  
 
Het beeld is divers weten we na een aantal steekproeven. In sommige gebieden zijn de dieren ‘schoon’, 
en in andere gebieden is het vlees van alle dieren of een deel van de dieren niet geschikt voor 
consumptie.  
 
Deze notitie richt zich op het probleem rondom het doden van de dieren die niet geschikt zijn voor 
consumptie. Deze dieren mogen volgens de huidige regelgeving niet gedood worden op het slachthuis. 
Het afgelopen jaar is een uitzondering gemaakt voor paarden, waarvan de merries wel geschikt waren 
voor consumptie maar de oudere hengsten niet. Omdat de paarden in harems leven, en het scheiden van 
groepsleden tot veel stress bij de dieren leidt,  is er vanuit dierenwelzijn voor gekozen, en ook 
toestemming voor gegeven door de NVWA, om de oudere hengsten samen met de overige dieren uit de 
harem als sociale groep naar het slachthuis te brengen en daar te laten doden.  
 
Staatsbosbeheer is in de meeste gebieden niet toegerust om dieren in deze aantallen in het veld te 
doden en we vinden het ook maatschappelijk onwenselijk.  die door Staatsbosbeheer 
worden ingeschakeld willen dit ook niet uitvoeren in deze aantallen is onze ervaring. Slachthuizen zijn 
gespecialiseerd in het zo diervriendelijk mogelijk doden van deze dieren. 
 
Verzoek  
Wij verzoeken het ministerie van LNV om het mogelijk te maken dieren uit natuurgebieden die niet 
geschikt zijn voor consumptie toch op een slachthuis te laten doden waarna ze voor destructie moeten 
worden afgevoerd.  
 
Nadere informatie 
Hoeveelheid dieren  
Gemiddeld genomen gaan er jaarlijks zo’n 345 paarden weg uit de gebieden van Staatsbosbeheer 
waarvan er zo’n 175 niet geschikt zijn voor consumptie.  
Er gaan zo’n 235 runderen weg waarvan er ca 190 niet geschikt zijn voor consumptie. 
In totaal gaat het dus om gemiddeld 365 dieren per jaar die niet geschikt zijn voor consumptie en 
afgevoerd moeten worden voor destructie.  
 
NB bij bovenstaande aantallen: 

- Niet in alle gebieden is al getest dus de hoeveelheid ‘dieren ongeschikt voor consumptie’ kan 
nog toenemen; 

- De aantallen zijn gemiddelden en fluctueren door de jaren heen.  
- Er zijn naast Staatsbosbeheer ook andere (terreinbeherende) organisatie die grote herbivoren 

inzetten voor het beheer van hun gebieden die mogelijk hetzelfde probleem gaan krijgen of al 
hebben. Bovengenoemde aantallen geven dus geen dekkend beeld voor het hele land.  

 
Overzicht slachthuizen waar dieren op dit moment heen gaan: 

-  
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