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Betreft Advies Beheer Oostvaardersplassen 

Geachte heer Hofstra, 

Op 25 april j l . heeft u het Advies Beheer Oostvaardersplassen van de Commissie-
Van Geel in ontvangst genomen. Provinciale Staten zijn voornemens om in jul i 
a.s. een besluit te nemen over de adviezen uit het rapport. In de voorbereiding 
heeft het college van Gedeputeerde Staten daartoe de nota 'Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen' opgesteld. Uit ambtelijke contacten tussen de provincie en 
mijn departement heb ik begrepen, dat het College van Gedeputeerde Staten 
graag hoort hoe ik aankijk tegen het te doorlopen proces en of ik een rol zie voor 
het Rijk. 
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In mijn antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Weverling 
en Futselaar (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, nr. 1387 en nr. 2188) heb 
ik aangegeven, dat ik niet vooruit wil lopen op de besluitvorming door Provinciale 
Staten. Als de besluitvorming leidt tot uitvoeringsacties waarvoor mijn 
medewerking nodig is, dan ga ik daarover graag met u in gesprek. Mogelijke 
aanpassingen in het beleid zal ik toetsen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving. Het rapport van de Commissie-Van Geel zie ik als een onafhankelijke 
review op basis waarvan het college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid 
heeft het beheer van de grote grazers te wijzigen. 

Ik ondersteun overigens de aanbeveling van de Commissie-Van Geel om een 
complete en wetenschappelijke review uit te voeren, nadat de maatregelen met 
betrekking tot het Natura 2000-plan in uitvoering zijn genomen, al dan niet in 
combinatie met mogelijke uitvoeringsacties als gevolg van de besluitvorming door 
Provinciale Staten. 

Ik wens u veel wijsheid toe in de voorbereiding naar de besluitvorming over het 
advies van de Commissie-Van Geel. 

Met vriendelijke groet, 

Carola &>ctiötrren 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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