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Geacht college. 

Eerder dit jaar startte u een open planproces over natuurontwikkeling in Flevoland. De 
heer R. Bekker bracht daarvoor een advies aan u uit. Onlangs stuurde u een openbare 
schriftelijke mededeling aan Provinciale Staten over de voorbereiding van het programma 
Nieuwe Natuur in Flevoland (*1493178*) . Met deze brief geven wij onze zienswijze 
daarop. 

De heer R. Bekker besteedde in zijn advies aandacht aan alle wensen, ideeën en 
belangen van terreineigenaren en -beheerders in het gebied. Het advies had een brede 
opzet en bood ruimte aan vele mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor natuur in 
Flevoland. Eén van die ontwikkelingsrichtingen zou het realiseren van nieuwe natuur 
tussen Schokland en het Ketelmeer kunnen zijn. Dat project heeft de heer Bekker ook 
letterlijk in zijn advies genoemd. 

Het viel ons op dat u in de Mededeling vrijwel uitsluitend schrijft over natuur dichtbij de 
grote stedelijke concentraties. De ontwikkeling van natuur bij Schokland lijkt daardoor 
buiten beeld te raken. Uiteraard begrijpen wij dat beleefbare en functionele natuur 
meestal goed past in een omgeving met veel bewoners. Wij begrijpen ook dat er 
duidelijke kansen liggen voor natuurontwikkeling bij Almere en Lelystad. Wij laten u 
echter ook graag zien dat het gebied bij Schokland goede mogelijkheden biedt voor 
beleefbare en functionele natuur. Schokland trekt namelijk nu ook al veel bezoekers uit 
stedelijke gebieden. Het voormalige eiland Schokland is vanwege zijn unieke verhaal een 
bijzonder gebied met een uitzonderlijke bekendheid. Het bestaande gebied van en rond 
dit voormalige eiland heeft al een duidelijke recreatieve functie en wordt al goed gebruikt 
door toeristen en recreanten. Bovendien zijn de ecologische waarden al hoog (EHS-
gebied nabij Natura 2000-gebied). Ons voorstel is om het gebied ten zuiden van 
Schokland te ontwikkelen tot natuur met recreatie. 



Dit voorstel zou een impuls voor de natuurwaarden kunnen betekenen omdat deze kavels 
het EHS-gebied (Schokland) verbindt met het Natura 2000-gebied (Ketelmeer). 
Bovendien verbindt het cultuurhistorische en recreatieve gebied Schokland met de 
recreatieve dijkzone van Noordoostpolder. Kortom, wij denken dat natuurontwikkeling op 
deze plaats een goed project zou zijn voor het programma Nieuwe Natuur in Flevoland. 
Een project dat past bij het advies van de heer R. Bekker en aansluit op de doelen die u 
zich met dit programma stelt. Daarom verzoeken wij u nadrukkelijk om in uw 
programma ook ruimte te houden voor dit project. 

Wij hopen op een succesvolle samenwerking om de natuur in Flevoland te versterken. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
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