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Statencommissie Duurzaamheid  
17 mei 2017  

 
Voortgangsrapportage Nieuwe 

Natuur en  
Vooruitblik Tussenevaluatie  
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Bespreekpunten 

 

1. Voortgang programma Nieuwe Natuur en verwachtingen t.a.v. 
realisatieovereenkomsten.  

2. Uitdagingen en dilemma’s 
3. Uitvoerbaarheid en programmavermogen 
4. Vooruitblik tussenevaluatie/heroverweging einde 2017  
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Planning  

 

 VORAP in Commissie 17 mei 2017  
 Tussenevaluatie/VORAP in Commissie 20 december 2017 en januari 

2018 in PS 
 Doel: Eind 2019 (5 jaar na het toewijzingsbesluit) realisatie van alle 

projecten gestart. 
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Nieuwe natuur = experimenteren met nieuwe 
werkwijze 
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Grootste uitdagingen  

• Open karakter van besluitvorming 
• Wennen aan nieuwe rollen en verantwoordelijkheden  
• Wegvallen DLG, provincie die van zich af organiseert  
• Ontwikkelkracht/expertise/doorzettingsvermogen 

initiatiefnemers 
• Afhankelijkheid projecten van publiek-publieke afstemming 
• Daadwerkelijke Levensvatbaarheid projecten 
• Nieuwe dilemma’s: oprekken van de grenzen van Natuur               
• Gaandeweg leren hoe met systeemverandering om te gaan 
• Lessen: verwachtingen, verantwoordelijkheden en 

randvoorwaarden aan de voorkant duidelijker maken 
 

 

 



6 

Nieuwe Natuur = heralloceren gronden OVW 



2016 Beoordeling 
voortgang 

2017  

Kop Horsterwold Intentie-overeenkomst Realisatie-overeenkomst ++ In uitvoering 

G38 Intentie-overeen-komst 
 

Realisatie-overeenkomst ++ In uitvoering 

Harderbroek Harderbos 
verbonden 

Intentieovereenkomst 
 

Realisatie-overeenkomst ++ Uitgevoerd 

Swifterpark Intentieovereenkomst 
 

Realisatie-overeenkomst ++ Voorbereiding Uitvoering 

Luierpark Intentie-overeenkomst Realisatie-overeenkomst ++ In uitvoering 

M2 meter Natuur Intentie-overeenkomst Overeenkomst over pilot ++ Pilot gestart 

Gouden Randen Pampush Intentie-overeenkomst + 2e helft 2017 

Urkerveld Intentie-overeenkomst 2e helft 2017 

Oostvaardersplassen (3 
projecten) 

Intentie-overeenkomst + 2e helft 2017 

Schokland Intentie-overeenkomst + 1 augustus 2017 

Noorderwold Intentie-overeenkomst + Medio 2017 (1e fase) (vervolgfasen 
later) 

Eemvallei-Zuid  Intentie-overeenkomst + 1 juli 2017 (Middengebied later) 
 

Voedselbossen Eemvallei Intentie-overeenkomst + 1 juli 2017 

Speelwildernis Intentie-overeenkomst +/- ? 

Pioniernatuur Intentie-overeenkomst +/- ? 

NLR Intentie-overeenkomst +/- ? 

Oostkant Dronten Intentie-overeenkomst +/- Einde 2017 

Kroonbos Intentie-overeenkomst 
 

_ Wordt niet gerealiseerd 
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Eemvallei/Noorderwold = meervoudig complex 
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Sturen op Maatschappelijke energie= hoe doe je 
dat?  

 



12 

Verschillende rollen tegelijkertijd aan de orde 
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Dilemma’s en leerpunten 
• Sturen op maatschappelijke energie levert dilemma’s op 
• Ruimte laten aan maatschappelijk initiatief verenigen met 

verantwoording afleggen 
• Hoe verschil, variëteit en maatwerk borgen 
• Op welke grond komen we tot afwegingen: level playing field 

creeren.Tegelijkertijd maatwerk nodig.    
• Transparant maken: Wat wel toestaan, wat niet en waarom 
• Kortom: Uitdaging = dynamiek te verbinden met waarden van          

rechtmatigheid, rechtsgelijkheid en verantwoording  
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Stand programmavermogen  

 In realisatieovereenkomst vastgelegd: ca. € 20,9 mln. 

 Nog beschikbaar € 88,3 mln. (€ 73,5 mln. in grond en € 14,8 mln. in geld).  

 Waarvan €31,7 mln van de provincie (€16,9 mln in grond, € 14,8 mln in geld) 

 Op basis van PS-besluit nog in totaal € 84,2 mln. Definitief aan projecten toe 
te kennen.  

 De buffer bedraagt € 4,1 mln (4,7% van nog toe te kennen middelen). 

 
Conclusies:  
• Financieel toereikend: wat financieel is toegewezen is ook beschikbaar 
• Daarnaast dynamiek in programmavermogen (door ontwikkeling 

grondprijzen). Effect op doelbereik.  
• Voorlopige conclusie: programmavermogen toereikend om de nieuwe ha te 

realiseren. Er wordt nu getaxeerd.   
 

• Prognose gezien projectvoortgang: heroverwegingsruimte beperkt 
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Vooruitblik Tussenevaluatie/ 
Heroverweging per 1 november 2017 
 

• IJkpunt is 1 november  
• Duidelijkheid over 

realisatieovereenkomsten/businesscases = 
financiële haalbaarheid 

• Duidelijkheid over benodigd programmavermogen 
voor grond 
 

In december behandeling in Cie Duurzaamheid over 
evt. resterende ruimte.  
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In welke gevallen heroverwegen? 
1. projecten met r-ovk 
2. projecten zonder r-ovk maar met verplichtingen/afspraken 
3. projecten zonder r-ovk maar wel voldoende voortgang én 

reëel perspectief op start realisatie 2019 
- Voldoende ontwikkelkracht 
- Voldoende draagvlak 
- (afspraken over) Grond op de juiste plek 
 
4. projecten zonder r-ovk met onvoldoende voortgang,  en te 
weinig perspectief op start realisatie 2019 
 
Voorstel: alleen in situatie 4. heroverwegen 
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Hoe om te gaan met evt. ruimte die binnen 
programma ontstaat? 

1. Heralloceren binnen bestaande programma   
Intensiveren/Extra impuls deels gehonoreerde projecten (met 
gedeeltelijke toewijzing of voor extra kwaliteit)  

 
2. Reservebank  
 
3. Anders? 
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Reservebank 

 
 

 

Score 
op 
meetlat 
2014 

Omvang Huidige situatie 

Airport Garden City OMALA 
en SFL 

20 ha Oorspronkelijke voorstel zal moeten 
worden herijkt op actuele 
ontwikkelingen 

Winst voor 
weidevogels en 
wintergasten 
- Zwarte Hoek 
- Ettenlandse veld  

NM 41 ha Inhoudelijk gemakkelijk te realiseren. 
Risico = gebrek aan draagvlak in 
omgeving.  

Natuur en Bedrijf 
(familie Crijns) 

Familie 
Crijns 

58 ha Niet meer realiseerbaar door inzet 
Tarpanweg voor Oostkant Dronten 

Kuinderbos SBB 30 ha Lage score op meetlat. Gemakkelijk 
te realiseren 
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Vertrekpunten heroverweging 

- Stand per 1 november 2017 is maatgevend 
- Heroverwegingsruimte wordt bepaald door: 
 * projecten die definitief eindstreep niet kunnen halen 
 * ontwikkeling programmavermogen irt daadwerkelijk    
   benodigde middelen voor de projecten 
- Projecten die de eindstreep niet kunnen halen is naar 

verwachting beperkt.  
- Eind 2017 nadere keuzes nodig hoe met eventuele ruimte om 

te gaan.  
- Mogelijkheden reservebank = beperkt  
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Vragen? 
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