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Mededeling aan PS over instemming provincie Flevoland op concept-definitief 
Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen. 

Kern mededeling: 

Zoals afgesproken bij de behandeling van het ontwerp-definitief Natura 2000-
beheerplan Oostvaardersplassen in de commissie duurzaamheid van 2 september 
2015, ontvangt u het antwoord van Gedeputeerde Staten aan het ministerie van 
Economische zaken. 

Mededeling: 

Tijdens de behandeling in de commissie duurzaamheid is naar voren gekomen dat 
Provinciale Staten van mening is dat het amendement 9b d.d. 2 juni 2014 van 
Provinciale Staten, door het ministerie van Economische Zaken onvoldoende is 
meegenomen in het concept-definitief Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplas
sen. Door de leden van de commissie is gevraagd de inhoud van de reactie van 
Gedeputeerde Staten aan het ministerie van Economische Zaken te delen. 
Als bijlage (#1794250) treft u de definitieve brief aan zoals die naar het ministe
rie is verzonden. In deze brief zijn de door u ingebrachte schriftelijke reacties 
meegenomen. 
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Geachte heer Hameleers, 

Op 13 juli j l . hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland het verzoek ontvangen om u te laten 
weten wat het standpunt van Gedeputeerde Staten is over de wijze waarop zienswijzen en eerdere 
inbreng van Provinciale Staten van Flevoland in het concept-definitief Natura 2000-beheerplan zijn 
verwerkt. 

Het standpunt van Gedeputeerde Staten is dat de zienswijzen op een voor de provincie Flevoland 
werkbare wijze zijn verwerkt in het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen. Ten aanzien van 
de inbreng van Provinciale Staten vinden wij het een gemiste kans dat u niets gedaan heeft met de 
motie die door Provinciale Staten is aangenomen en via de Gedeputeerde aan u kenbaar gemaakt is. 

We maken van de gelegenheid gebruik om de ambitie van de provincie Flevoland, zoals verwoord in 
ons coalitiekoord, bij u kenbaar te maken. "Wij geven er de voorkeur aan het beheer over de grote 
grazers over te nemen van het rijk, om te komen tot een eenduidige verantwoordelijkheid voor de 
beheer doelstellingen en -maatregelen. Wanneer het rijk dat niet mogelijk maakt, vinden we dat 
het rijk ook de kosten moet dragen die voortvloeien uit de extra afstemming tussen de rijks- en 
provinciale verantwoordelijkheden binnen het gebied." 

Er is een breed politiek draagvlak voor deze integrale verantwoordelijkheid van het natuurbeheer in 
de Oostvaardersplassen, in lijn met het decentralisatieakkoord. Gedeputeerde Staten wil de 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Natura 2000-beheerplannen op zich nemen. Daarbij 
is de provinciale inzet om op termijn tot een integraal beheerplan te komen voor de 
Oostvaardersplassen. Dit natuurlijk in samenwerking met Staatsbosbeheer. In onze Provinciale 
Staten ontstaat in toenemende mate ongenoegen over een gedeelde verantwoordelijkheid over 
twee overheden en de implicaties die dit kan hebben voor de politieke besluitvorming en de 
ontwikkeling van het gebied. 
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Wij zijn verheugd dat het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen naar een afronding van de 
vaststelling gaat. Graag ontvangen wij bericht van de definitieve afronding en vernemen wij hoe u 
de overdracht van verantwoordelijkheid van het Rijk naar de provincie wilt vormgeven. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris. de voorzitter. 

[|\f,̂ ,rs, T. van der 


