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Vraag:
Wat hebben de bewoners aan de komst van de Wisenten?

Als de Wisenten los mogen lopen na de evaluatie, krijgen we dan niet dezelfde
taferelen?
Als het antwoord is dat de evaluatie dat moet gaan bepalen, waarom is deze visie
neergelegd? Welke zekerheid krijgen wij dat wij dan wél betrokken worden bij
het besluit? Welke afwegingen bepalen een go/no go voor het verder uitbreiden
van het leefgebied van de Wisent (en daarmee ons leefgebied verder te
beperken?)
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Wat betekent dat voor het dorp?

Waarom is er met dit geluid niets gedaan? Hoe worden de bewoners tegemoet gekomen? Is er
wel draagvlak voor de kosten die zij moeten betalen?

Tegen welke prijs van leefbaarheid en woongenot voert SBB dit project door?
Wie houdt toezicht op de toeristen die buiten de excursies om komen kijken? Wanneer loopt het
de spuigaten uit? Wanneer is het te veel?

Wisenten Pagina 2

Tot hoelang duurt de quarantaine periode? Is dit nog steeds het uitgangspunt?

Hoeveel handhavingscapaciteit is er beschikbaar bij de gemeente en bij SBB? Is er ruimte voor
opschaling wanneer het uit de hand dreigt te lopen?

Waarom is de dorpsraad niet actief benaderd? Waarom zijn een aantal bewoners die gevraagd
waren om bij de projectgroep betrokken te worden, niet benaderd? Hoe zien jullie de toekomst
hierin? Hoe realistisch is dat?

Hoe is deze beslissing tot stand gekomen? Hoe is de gemeente Apeldoorn daarin betrokken
geweest?

Waarom is nu Koeflesch wel ingerasterd? Dit is ook niet afgesproken omdat dit een drinkven gaat
worden die dicht tegen de weg aan staat en dus zichtbaar vanaf de Burelhul is.

Wanneer is dit de bedoeling? Waarom is nu het terrein gesloten? Er s

Dit staat haaks op eerder genoemd dat er BOA's van gemeente en SBB ingezet zouden
worden. Hoe zit het nu?
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Wat is er met deze vaststelling gedaan dat er twee verschillende verhalen zijn?
Wat is nu het verhaal? Wat zijn de plannen? Waar wil SBB uiteindelijk heen? Is er een kans dat
Gerritsfles wordt omhekt?
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Is er nu een onderzoek naar de effecten er van? Wat is de verwachting van de excursies? Wat is de
verwachting op het aantrekken van zwerfbezoek?

Toch weer een blik BOA's open trekken? Wat is de laatste stand van zaken? Hoe ziet het
handhavingsplan eruit? Met hoeveel uren, welke opdrachten en welke handhavende
mogelijkheden?

Waar is dit projectplan incl integraal project communicatieplan?

We nemen aan dat dit niet meer zo is?
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Welke oplossingen zijn er te bedenken dat de bewoners van de Gerritsfles ook hun eigen rondje
kunnen blijven lopen, ondanks de hekken.

Wat is het resultaat van het 'nadenken' hierover? Zijn alle bewoners gerritsfles er mee eens?
Kan er een scenario zijn waardoor ook bewoners/bezoekers complex via die zijde Radio
Kootwijk moeten verlaten?
Wat is er met deze opmerking gedaan? Is er terugkoppeling geweest naar deze twee
bewoners?
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Niet? Geen boetes? Hoe voorkom je dan ongewenste situaties terwijl het blik met BOA's gesloten
blijft? Hoe monitor je pro-actief de leefbaarheidssituatie ipv alleen reactief reageren op klachten
van bewoners?

Waarom is er geen vergunning nodig voor het uitzetten van een diersoort in een natura2000
gebied? Is het een herintroductie of een introductie? Bij een herintroductie zijn toch allerlei
onderzoeken en vergunningen nodig? Het klinkt onlogisch gezien het gehele proces van het
bestemmingsplan over elk kikkertje, salamandertje en fietspaadje.

Is dit nog actueel? Kan dit ook gaan gebeuren? Zo nee, kunnen die afspraken ook vastgelegd
worden?

Welke monitoring op leefbaarheid? Parkeren, rondjes rijden en punt van de sterrenkijker als
uitkijkpunt wisenten gebruiken? Is dit overigens ook formeel de bedoeling? Komen er
uitkijkpunten zoals in Kraansvlak?

Wie verantwoord de activiteiten naar de bewoners, naar de afspraken in het convenant, het
bestemmingsplan en hoe staat dat in verhouding tot elkaar?

Deze is geweest met een grote onrust in het dorp.Alle vragen die toen gesteld zijn, zijn ook nu
weer te verwachten.
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Hoe ziet dat monitoringsplan eruit? Is dit een randvoorwaarde voor de komst van de Wisent?

Hoe ziet het geaccordeerde calamiteitenplan eruit? Wanneer wordt dit gedeeld met het hele
dorp? Is dit een randvoorwaarde voor de komst van de Wisenten?
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