SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Reset Oostvaardersplassen
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement
van Orde stellen de fracties van CDA, SGP en VVD de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten n.a.v. de recente berichtgeving rond Oostvaardersplassen o.a. op Omroep
Flevoland Omroep Flevoland - Nieuws - Staatsbosbeheer schoot afgelopen winter 157 edelherten af
in plaats van 1.400
Na afloop van een relatief zachte winter maakt Staatsbosbeheer de balans op en constateert dat de
reset als opdracht van Provinciale Staten om te komen tot 500 edelherten weer niet is gelukt. I.p.v.
1400 edelherten, zijn er maar 157 afgeschoten. Het is om die reden dat bovenstaande politieke
partijen zich afvragen welke opties er nu nog open liggen. De volgende vragen willen we daarom
graag beantwoord zien:
1. Kan het college van GS inzicht geven, hoe de teleurstellende afschotgegevens
geïnterpreteerd moeten worden. Is er in OVP binnen de bestaande mogelijkheden echt een
uiterste inspanning gepleegd om tot resultaat te komen?
2. Heeft SBB voldoende jaagcapaciteit beschikbaar om te voldoen aan het minimaal benodigde
afschot in de winterperiode?
3. Houdt SBB bij de planning voldoende rekening met mogelijke wisselende omstandigheden
die het afschot kunnen beïnvloeden?
4. Wetend dat er in andere natuurgebieden in Nederland (Amsterdamse Waterleiding Duinen,
Veluwe) ook afgelopen winter resultaten zijn geboekt, valt er te leren van het beheer in
dergelijke gebieden? Worden ervaringen over en weer uitgewisseld met de instanties die in
deze gebieden het beheer uitvoeren?
5. Is het college van GS bereid om te onderzoeken of en welke alternatieve jachtmethoden
ingezet kunnen worden om de komende winter wel tot succesvolle resultaten te komen?
6. Ziet het college in de achterblijvende cijfers van de afgelopen winters reden om het
vastgestelde en ingezette beleid bij te stellen om zo de doelstellingen van de reset alsnog te
halen? Zo ja, op welke manier wordt PS daarbij betrokken?
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