
 
 

PERSBERICHT/bekendmaking  -  2-10-2018 
 

Advies afschot edelherten Oostvaardersplassen niet onafhankelijk? 
 
Bij de presentaties van de diverse rapporten over uitplaatsen, anticonceptie of afschot van de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen aan Provinciale Staten Flevoland (26-9 jl.), heeft de NWDenktank helaas onregelmatigheden  
geconstateerd. 
 

• De presentatie van het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden werd ontsierd door een speechje 
met de privé-inzichten van voorzitter Jan Staman. Daarbij stak hij zijn afkeer van zorg voor de grote grazers 
niet onder stoelen of banken. Ook sprak hij zijn bewondering uit voor het oude “Natuurlijke Processen”- 
beleid. Het oude beleid, dat decennia lang tot zoveel kaalslag, dierenleed en maatschappelijke onrust leidde. 
(link Video vergadering prov Staten Flevoland 26-9, speechje voorz RVD Jan Staman) . 

 

• Voorzitter RVD Jan Staman blijkt als penningmeester aan de Stichting Natuurlijke Processen  verbonden te 
zijn geweest. Deze stichting propageert het oude “Natuurlijke Processen”-beleid. Hoewel hij zijn positie 
volgens de RVD neergelegd heeft (onbevestigd), heeft hij tot op heden verzuimd dit op de website van de St. 
Natuurlijke Processen aan te laten passen.  (link naar website St. Natuurlijke Processen)  

 

• De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft  een lid dat een functie bij St. Aap bekleedt. Deze organisatie 
heeft zich via hun deelname aan de zgn.  “Dierencoalitie” sinds jaar en dag positief uitgelaten over het oude 
“Natuurlijke Processen”- beleid. 
 

• De Raad voor Dierenaangelegenheden telt   2 leden die functies bekleden bij de Dierenbescherming , die een 
standpunt inneemt dat zéér overeenkomt met het oude “Natuurlijke Processen”-beleid.  

 

• Ook de adviezen van de Universiteit Wageningen (WUR) worden door deze schijn van 
belangenverstrengelingen geraakt.  Maar liefst 7 leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn 
immers werkzaam bij de WUR.   

 
Het genoemde Natuurlijke Processen-beleid omvat o.a. het “ideaal”, waarbij de grootte van de populaties grote 
grazers wordt bepaald door hoeveel van hen de winterse uithongering tussen de hekken overleven. 
Dit beleid heeft Provinciale Staten Flevoland op 11 juli 2018 nu juist bij meerderheid vervangen door een nieuw, 
meer humaan beleid. 
 
Door de direct of indirect betoonde steun aan dit “Natuurlijke Processen”- beleid, is ons insziens de 
onafhankelijkheid van de adviezen van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de WUR (“afschot edelherten, 
uitplaatsen konikpaarden”) ernstig gecompromitteerd. 
 
Het enige advies waar wij geen schijn van belangenverstrengeling in hebben kunnen ontdekken, is het advies van 
prof dr. Tom Stout van de Universiteit van Utrecht. 
Wij adviseren Provinciale Staten Flevoland en Gedeputeerde Hofstra dan ook, om de inzichten van prof. Stout 
leidend te maken. 
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