
 
 
Inspreektekst bij de vergadering van de Commissie Duurzaam, Provinciale Staten Flevoland, 26-9-2018 

 
 

Geachte leden van de Commissie Duurzaamheid, 
 
Wij lazen de brief van Prof. dr. Stout van de Universiteit van Utrecht, waarin hij vragen 
beantwoordt over reductie van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen  door middel 
van anticonceptie. 
Citaat uit deze brief: 
 
“U stelt de specifieke vraag: “Is het mogelijk om door middel van het toepassen van een 
beproefde methode van anticonceptie bij de grote grazers – Konik paarden en edelherten – te 
komen tot de vermindering van de aantallen Konik paarden en edelherten in 2018?”. Mijn 
antwoord hierop is kort; nee, dit is niet mogelijk”. 
 
Nee, natuurlijk kun je met anticonceptie de kuddes niet binnen 3 maanden terugbrengen tot het 
gewenste niveau! 
Dat is hetzelfde als aan uw buurtsuper vragen: “Ik wil voor 6 uur vanavond 5 hele walvissen. Kunt 
u die even leveren”? 
 
Volgens ons werd  prof. Stout door deze absurde vraagstelling gedwongen, om de mogelijkheid 
van reductie door anticonceptie met NEE te beantwoorden. 
Wil het college zich soms achter zijn wetenschappelijke rug  verschuilen, als er onvermijdelijk een 
storm van kritiek losbreekt bij een massaal afschot? 
 
Zo ga je niet met een vooraanstaand wetenschapper om, vinden wij. 
Daarom vragen wij u, om Gedeputeerde Staten nogmaals een advies te laten vragen aan 
Professor Stout. 
Maar nu geformuleerd met respect voor professor Stout’s  academische statuur. 
Namelijk:  
 
 “Is het mogelijk om de kuddes grote grazers in de Oostvaardersplassen door middel van 
anticonceptie tot het gewenste aantal terug te brengen? En zo ja, binnen welke termijn kan dit 
worden gerealiseerd?” 
 
En mócht dat wat langer duren dan 3 maanden, geachte Commissieleden. 
Wij vinden dat we dit na decennia door de mens veroorzaakte ellende, zeker aan deze dieren 
verplicht zijn. 
Een kwestie van respect, verantwoordelijkheidsgevoel en politieke wil. 
 
Dank u voor uw aandacht. 


