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De Commissie van Geel, die de opdracht heeft om te komen tot een conceptbeleidskader beheer Oostvaardersplassen, heeft Gedeputeerde Staten een brief
gestuurd over de planning van haar werkzaamheden. Gedeputeerde Staten informeren met deze statenmededeling Provinciale Staten over deze brief.
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De Commissie van Geel heeft Gedeputeerde Staten een brief gestuurd over de
voortgang van haar werkzaamheden. De commissie geeft aan dat zij verwacht in
maart 2018 een conceptbeleidskader en advies op te leveren aan Gedeputeerde
Staten. De behandeling in de commissie Duurzaamheid en Provinciale Staten
vindt aansluitend plaats conform de planning van de vergaderingen van Provinciale Staten.

Meijer, A.M.

In juli stelde Provinciale Staten de procesaanpak vast voor het uitvoeren van het
Initiatiefvoorstel voor het beheer van de Oostvaardersplassen. De aanstelling van
deze externe begeleidingscommissie van deskundigen maakt deel uit van de
aanpak. De commissie gaat in gesprek met partijen en stelt een concept voor een
nieuw beleidskader voor beheer van de Oostvaardersplassen op.
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Geachte leden van

GS,

Hierbij informeer ik u tussentijds over de werkzaamheden van de Externe begeleidingscommissie
beheer Oostvaardersplassen die door uw college is ingesteld.

jl. en nadat uw college de
overige leden van de begeleidingscommissie d.d. L4 november had benoemd, kon onze commissie
aan de slag. Daarop vooruitlopend is de eerste vergadering van de commissie voorbereid en is deze
gehouden op L4 november, gevolgd door een tweede vergadering op 27 november jl.
Na vergadering van de Statencommissie Duurzaamheid van 23 oktober

Tijdens die vergaderingen hebben wij de opdracht van onze commissie besproken en de
consultatiegesprekken met deskundigen, belanghebbenden en andere stakeholders voorbereid. De
gesprekken zijn gestart op 11 december. De gesprekken lopen door tot eind januarí 20L8. Het gaat
vooralsnog om circa 25 gesprekken die wij voeren met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de
twee betrokken gemeenten, het waterschap, organisaties op het vlak van natuur en natuurbeheer,
dierenwelzijn, recreatie en toerisme (ook bedrijfsleven) en deskundigen op het vlak van

natuurbeheer en wildbeheer.
Nadat de gesprekken zijn gevoerd, zullen wijop een zorgvuldige en afgewogen wijze komen met een
ontwerpbeleidskader en een advies, zoals in de opdracht aan de externe begeleidingscommissie is
verwoord. Wij willen hiervoor de maand februari gebruiken en een deel van maart.
Naast de gesprekken zal de commissie in januari eenmaal beraadslagen over voortgang en inzichten

die ontstaan.
ln februari zijn twee bijeenkomsten voorzien en in maart ook twee, een over het eerste concept van
het beleidskader en advies en een over de definitieve versîes van het beleidskader en het advies. Wij
verwachten thans dat in de laatste week van maart, in de week voor Pasen, wij ons advies aan uw
college zal uitbrengen. De kwaliteit en bruikbaarheid van het advies staan voor ons voorop en gaan
voor snelheid, zoals ook in de Statencommissie d.d. 23 oktober is verwoord. Mogelijk benaderen wij
in de periode februari/maart enkele deskundigen en stakeholders (nog eens) voor aanvullende
informatie en gedachtewisseling.

Wij zijn graag bereid desgewenst onze producten in de Statencommissie Duurzaamheid en mogelijk
ook Provinciale Staten toe te lichten.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.
Met vriendel ijke groet,
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