
Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl

 

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 

Onderwerp

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bezoekadres

Visarenddreef 1 

Lelystad

Staatsbosbeheer 

De heer 

Postbus 2   

3800 AA  AMERSFOORT 

*2210164*

1 maart 2018 1 - 2210164 

Wnb: ontheffing voor het bijvoeren van grote grazers in de 

Oostvaardersplassen   

Geachte heer 

Op 28 februari 2018 heeft u na overleg met Gedeputeerde Staten van Flevoland een ontheffing 

aangevraagd op grond van artikel 3.32 lid 2 Wet natuurbescherming voor het tijdelijke bijvoeren 

van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Wij hebben besloten om de grote grazers in de 

Oostvaardersplassen tijdelijk te laten bijvoeren. Dit om de dieren in deze extreem koude periode te 

ondersteunen. Wij nemen dit besluit ondanks dat deskundigen het afraden om bij te voeren en de 

huidige uitvoering van het vroeg reactief beheer zorgvuldig verloopt conform de afgesproken 

protocollen. Wij hebben Staatsbosbeheer verzocht om de ontheffing aan te vragen en het bijvoeren 

uit te voeren. Er is de afgelopen dagen een aantal keer bijgevoerd door particulieren, ondanks dat 

dit verboden is op grond van artikel 3.32 lid 1 Wet natuurbescherming. Het bijvoeren vindt nu 

illegaal plaats op plekken waar dit ongewenst is voor de dieren en er wordt voer gebruikt dat niet 

gezond is voor de dieren. Hierdoor komt het welzijn van de dieren in gevaar. 

Besluit 

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond van 

artikel 3.32 lid 2 Wet natuurbescherming voor het bijvoeren van grote grazers voor de periode vanaf 

1 maart 2018 tot 21 maart 2018 onder de volgende voorwaarden. 

1. Het bijvoeren gebeurt op locaties waar voldoende rust voor grote grazers aanwezig is.

2. Het bijvoeren wordt uitgevoerd door medewerkers van Staatsbosbeheer.

Bezwaar 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 

ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 

adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 

Bezwaar 

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 

weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 

ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 

voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de  

Voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 

voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 

behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 

het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 

dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 

bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 

een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 

tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 

ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 

ontvankelijk is.Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te 

slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het 

bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter. 

 

Proceskostenvergoeding 

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 

bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  

kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 

bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 

rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 

uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 

van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 

heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 

genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 

  


