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Anticonceptie kan! Het krijgt groen licht van de rapporteurs ( bijlage 1)
Het GnRH vaccin kan direct bij alle GG worden ingezet.
Onder begeleiding van een dierenarts als cascade gebruikt.
Staatsbosbeheer mag dat niet ontkennen.
Zowel PZP vaccin als GnRH vaccin kan gebruikt worden bij heckrunderen, Konikpaarden
en herten. Pzp kan mits geregistreerd ingezet worden!
Vergunning aanvragen is net als even naar het toilet gaan, dat doe je gewoon!
Na 1 jaar inzetbaar. Het vaccin kan zelfs in NL gemaakt worden.
Het wordt al gebruikt in Europa en is dus toelaatbaar zie de brief van de minister (bijlage
2/ 3)

Let op PZP en GnRH voldoen aan zeer strenge voorwaarden.
1) Eisen door commissie van geel gesteld aan een correct anticonceptie mechanisme.
2) Aangevuld met eisen in het beleidskader van de provincie.
3) Alsook randvoorwaarde die Natura 2000 stelt.
Minpunten accentueren terwijl deze producten goedgekeurd zijn geeft verkeerde
voorlichting

Op praktisch gebied, juridisch gebied en op financieel gebied kan AC ingezet worden.
De methodes van toedienen zijn goed te doen zowel bij de paarden als heckrunderen via
de vangkraal. De herten zijn een uitdaging. Voerplekken kunnen een uitkomst bieden wat
darten vergemakkelijkt. Zo wordt er in de VS al 15 jaar gedart bij herten.

Tijdsduur
Men kan de GG jaarlijks behandelen. Of het eerst jaar tweemaal.
In beide gevallen gebeurt er het eerste jaar niks. Het 2de jaar komen er nog kleintjes.
Het 3de jaar valt het stil.

Staatsbosbeheer gaf aan juridisch zwak te staan als het om anticonceptiegebruik voor
grote grazers gaat. Omdat ze geen ‘’ cascade’’ mogen gebruiken.
De door de universiteit aangewezen dierenartsen, met noodzakelijke kunde over dit
onderwerp mogen, wettelijk direct ‘’ cascades’’ ( dwz niet geregistreerd middel ) inzetten.
Bv de cascade GnRH-vaccin. Dit middel wordt ook gebruikt in de vee-industrie.
Dieren die dit toegediend krijgen worden geconsumeerd.
Het ministerie kan dus moeilijk zeggen dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid.
Beste statenleden u mag straks beslissen. 
U kan kiezen elk jaar afschot omdat dat averechts werkt of anticonceptie.
Het is een zwaarwegend rapport geschreven door diverse doctores en vijf professoren.
De taak van Gedeputeerde Staten is beslissingen voorbereiden.
Het achterhouden van gepaste informatie zowel in krantenberichten als in het
statenvoorstel doet het rapport en de conclusie geen recht en het misleidt statenleden.
Kritiek mogen zij leveren op zo’n zwaar stuk. Maar het moet minstens van dezelfde 
kwaliteit zijn. Met de daarbij verplichte gegronde argumentatie om hen enigszins serieus te 
nemen.
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