Geachte leden van de Commissie

Het beleid in de Oostvaardersplassen staat op het punt om een andere koers in te slaan. Wat u ook besluit, het zal
uitgevoerd worden door Staatsbosbeheer. En daar knelt volgens ons de schoen.
Want er is door de politiek al meerdere keren geprobeerd om verbeteringen te bewerkstelligen. We kennen allemaal
ICMO, ICMO2 en de evaluatie van 2008.
Daar kwam onvoldoende van terecht.
Boswachters en woordvoerders zeggen graag dat zij alleen “afgesproken beleid uitvoeren”. Maar in hun communicatie
geven zij vaak blijk van eigen opvattingen over het beheer van de Oostvaardersplassen. Dat klinkt dan meer naar de
groeperingen, die extreme opvattingen over rewilding propageren.
Ook in het Rapport Van Geel staan meerdere verwijzingen naar onvoldoende uitgevoerd beleid. Hier volgen er vier:
•

Pagina 21, Hoofdstuk Stand van Zaken en Ontwikkeling. Commissie Van Geel constateert dat de in 2015
afgesproken maatregelen over de Natura2000 doelen niet worden gerealiseerd.

•

Pagina 22, Hoofdstuk Stand van Zaken en Ontwikkeling. “Het heeft 6 jaar geduurd voordat er een beheersplan
was. --- Uitvoering urgente maatregelen traag op gang gekomen. --- De in 2008 voorgestelde maatregelen over
de achteruitgang van de doelsoorten zijn na 10 jaar nog steeds niet in uitvoering.”

•

Pagina 24, Hoofdstuk Maatregelen in het grasland-deel. Wéér roept Commissie Van Geel op tot het eindelijk
uitvoeren van de maatregelen uit het beheersplan van 2015.

•

Pagina 34, Hoofdstuk ICMO2 doelen grazers. “ICMO2 voorzag beschuttingsmogelijkheden in de Driehoek. Er is
wel met aanleg begonnen maar die is, acht jaar na de advisering, nóg niet gereed.”

Door dit soort voorbeelden, is bij velen een beeld ontstaan van een Staatsbosbeheer, dat naar eigen inzicht het
democratisch besloten beleid slechts gedeeltelijk, of soms zelfs helemaal niet uitvoert. De redenen waarom
Staatsbosbeheer dit doet, blijven in het verborgene. Maar dat de politieke beleidsvormer hiermee wordt geschoffeerd,
is duidelijk.
Hoewel Staatsbosbeheer een zelfstandige organisatie is, is Provincie Flevoland leidend in het beleid. U mag verwachten
dat het beleid stipt wordt uitgevoerd. Wij vragen u daarom het volgende:
1. Maak voor het uitvoeren van het nieuwe beheer, een halfjaarlijks plan met concrete doelen dat aan
Staatsbosbeheer wordt opgelegd.
2. Voer een maandelijkse voortgangs-evaluatie van deze doelen uit.
3. Voer een jaarlijkse eindrapportage uit aan de Minister van LNV.
4. Bij wederom ernstig in gebreke blijven, moet een advies aan de Minister van LNV tot het trekken van personele
consequenties, niet worden geschuwd.

Dank voor uw aandacht.

