
Hoe	  gaat	  het	  met	  het	  bezwaar	  ?	  	  

Fase	  1.	  De	  negeer-‐strategie	  

1 juni 2020 verstuurd de werkgroep deze mail naar de griffie Provincie 
Flevoland  

Goedemorgen, via de plaatselijke media heb ik begrepen dat het beleid van 
de OVP weer afschot is in plaats van anticonceptiegebruik. Het gaat om een 
x aantal dieren kunnen hebben , gaat het over dat aantal heen wordt het 
afgeschoten. Kan ik concluderen dat anticonceptie van de baan is?  
Graag zou ik de volledige uitleg van de nieuwe keuze willen lezen en het 
plan welk beleid nu gehanteerd gaat worden. Met uiteraard de daarbij 
horende wetenschappelijke inzichten om dat te verantwoorden. Ik vermoed 
dat het ergens op de site staat. Helaas kan ik dat niet vinden. Zou u mij een 
linkje kunnen sturen ?  

* De werkgroep heeft uit de media mogen halen dat anticonceptie niet doorgaat  
Provincie schept verwarring 

————————————- 

2 juni 2020 verstuurd de griffie Provincie Flevoland deze mail naar de 
werkgroep  

Beste Anita,  
op 27 mei jl. heeft Provinciale Staten een besluit genomen om geen vervolg 
te geven aan het literatuuronderzoek anticonceptie en daarmee geen 
wijzigingen in het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen aan te brengen. 
Via de link https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/
Provinciale- Staten/2020/27-mei/15:30 kun je de vergadering terugluisteren 
(agendapunt 8b). Bij dit agendapunt staan ook alle documenten die hierbij 
gebruikt zijn. 

* Provincie gaat terug naar beleidskader 2018 provincie vraagt zelf onderzoek aan en 
neemt positieve uitkomst 2020 niet over. Provincie schept verwarring 
——————————————————- 
3 juli 2020 verstuurd de werkgroep een aangetekend bezwaar naar 
Provincie Flevoland  
——————————————————- 

22 juli 2020 verstuurd Team Oostvaardersplassen dit naar de werkgroep  



Geachte mevrouw Reerink, 
Hierbij informeren wij u dat wij uw brief van 2 juli jl. aan Gedeputeerde Staten 
van Flevoland over ‘omschrijving en reden bezwaar op besluit’ op 6 juli jl. 
hebben ontvangen. Wij nemen uw brief in behandeling. 

* uw brief ontvangen dat noemen wij het bezwaar. Provincie schept verwarring 
——————————————————- 

26 augustus 2020 verstuurd de werkgroep dit naar projectteam 
Oostvaardersplassen  

Beste	  projec+eam	  Oostvaardersplassen	  ,	  
helaas	  hee5	  de	  werkgroep	  nog	  geen	  reac8e	  op	  het	  bezwaar	  via	  deze	  mail	  
mogen	  ontvangen.	  Graag	  ontvang	  ik	  de	  reac=e	  op	  het	  bezwaar	  via	  deze	  mail	  
als	  ook	  via	  de	  post.	  Zodat	  wij	  in	  vakan=e=jd	  bij	  afwezigheid,	  kunnen	  reageren	  
en	  de	  mogelijkheid	  hebben	  te	  reageren	  als	  het	  antwoord	  via	  de	  post	  
onverhoopt	  niet	  aankomt.	  

* nog geen reactie op het bezwaar  32 dagen stilte. De wet is 6 weken na het eerste 
antwoord kan er niet meer gereageerd worden.   
——————————————————-	  

Face	  2.	  verwar	  dompel	  onder	  in	  administra8eve	  -‐	  strategie	  -‐	  	  
9	  september	  2020	  Team Oostvaardersplassen deze mail naar de werkgroep 

Geachte mevrouw Reerink,	  
Allereerst ons excuus dat het antwoord op uw brief van 2 juli jl. zo lang op 
zich laat wachten.In uw brief maakt u bezwaar op het besluit van 
Gedeputeerde staten van 26 mei. In de GS-besluitenlijst van die dag is geen 
besluit gevonden die over anticonceptie gaat. Ook niet in andere 
besluitenlijsten rondom deze datum.	  Op 27 mei is onderwerp anticonceptie 
in Provinciale Staten behandeld en heeft daarover besluitvorming 
plaatsgevonden. Over deze behandeling in Provinciale Staten bent u 
geïnformeerd, vanuit de griffie van Provinciale Staten en vanuit het team 
Oostvaardersplassen op uw e-mail aan gedeputeerde Rijsberman. Uit uw 
reactie wordt het niet duidelijk of u daar dan aan refereert.  
Daarom is het ons uiteindelijk niet duidelijk geworden waar u op doelt in 
uw brief om een passend antwoord te geven. Is het akkoord voor u dat we 
telefonisch contact opnemen voor afstemming?	  

* die dag is geen	  besluit 4 besluit data’s terug te lezen in het bezwaar. Provincie 
schept verwarring.   



* bent u geïnformeerd ? Maw ga terug naar 2 juni daar staat ga terug naar 2018 
maw vergeet uitkomst onderzoek 2020 ! Provincie schept verwarring 

* Uit uw reactie wordt het niet duidelijk Provincie schept verwarring 
* telefonisch  Alles zwart op wit want via een gesprek ligt niets vast. Provincie 

schept verwarring wellis nietes  
——————————————————-	  
10 september 2020 verstuurd de werkgroep deze mail naar het 
projectteam Oostvaardersplassen  

Beste team Oostvaardersplassen, 

om kort te gaan komt ons bezwaar hier op neer : dat u op geen enkele 
wijze laat meewegen dat de provincie Flevoland de Universiteit Utrecht 
gevraagd heeft zich over deze materie te buigen en uitsluitsel te geven of 
anticonceptie voor de grote grazers een mogelijkheid is waarin men zich 
dient te verdiepen.  
Alsof deze uitnodiging vanuit de Provincie Flevoland aan de Universiteit 
Utrecht en hun antwoorden daarop ( het wetenschappelijk 
onderzoeksrapport genaamd '  literatuuronderzoek anticonceptie ‘ uit 
2020  waar diverse doctores en vijf professors op relevante vakgebieden 
over schrijven )  zonder pardon in de prullenmand mag verdwijnen. 
En dat u gewoon de situatie van 2018, waarin wordt gezegd dat 
anticonceptie niet een werkbaar alternatief is, nog eens naar voren haalt 
als uw huidige standpunt niet tegenstaande wat de Universiteit Utrecht u 
heeft geschreven;  namelijk dat anticonceptie zeer wel mogelijk is!   
Ps gelieve antwoord op ons bezwaar en geen administrative wirwar op 
details van de brief zoals bijvoorbeeld de verschillende besluit- data’s 
( terug te vinden in ons bezwaar ) of bv postzegels.  
Vermelding briefwisseling is via internet:  FB , twitter , website te lezen om 
de achterban op de hoogte te houden & voor de transparantie.   
Hierbij een foto van het bezwaar 3 juli verzonden. 
Plus twee foto’s van de aankomst van het bezwaar via post app.  

Diervriendelijke groet.   


