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1.1 Aanleiding 
Het programma Nieuwe Natuur heeft in 2014 
diverse organisaties, particulieren en overheden 
geïnspireerd om ideeën uit te werken en inrich
tingsplannen voor Nieuwe Natuur in Flevoland te 
maken. Op basis van de heldere kaders en de 
vooraf meegegeven meetlat hebben uw Staten op 
17 december 2014 een groot deel van de project
voorstellen Nieuwe Natuur gehonoreerd en aange
geven dat de projectvoorstellen uitgewerkt mogen 
worden richting realisatie. 

NiGedeputeerde Staten hebben uw Staten de toezeg
ging gedaan de voortgang van het programma 

halfjaarlijks ter informatie aan uw Staten voor te 
leggen. Deze rapportage geeft inzicht in de 
voortgang en de activiteiten van het programma 
Nieuwe Natuur tot half juni 2015 op zowel program
ma- als projectniveau, inclusief financiële voort
gang, de verplichtingen met betrekking tot natuur
compensatie en de vastgestelde grondstrategie. 

1,2 Doel 
Doel van deze rapportage is u te informeren over 
de voortgang van het programma Nieuwe Natuur. 
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Op 17 december 2014 hebben uw Staten besloten 
over het toewijzingsvoorstel projectvoorstellen 
Nieuwe Natuur. Daarmee is duidelijk geworden welke 
Nieuwe Natuurprojecten verder uitgewerkt kunnen 
worden en waarvoor hectares grond en/of middelen 
beschikbaar zijn gesteld. 

rao l i te rmg projsctie^ciers 
Nieuwe Natuur 
Voor alle partijen die betrokken zijn bij het 
programma Nieuwe Natuur is vanaf januari 2015 
een nieuwe fase gestart. De gesprekken met de 

Url(erveld 
Nieuwe Natuur bi] Schol<land 
Ruimte en Luciit voor Natuur 
Oostl<ant Dronten 
* Landgoed Vossemeer 
* Landgoed Wildrijck 
Natuur op G38 
Swifterpark 
Oostvaardersplassengebied 
De Eemvallei 
* Voedselbossen 
* Oe Speelwildemis 
* Luierbos 
* Kroonbos 
Kop op tiet Horsterwold 
Geitenboerderi] met restaurant 
Noorderwold-Eemvallei 
* Vierlonte meter natuur 
* Pioniersnatuur Flevoland 
* Natuurboerderij de Vliervelden 
Harderbos en Harderbroel< verbonden 
Gouden randen langs de Pampusliout 

Gemeente UrW 
Gemeente Noordoostpolder 
NLR en Natuurmonumenten 
Gemeente Dronten 
Euforbia/Bureau Maris 
familie Riepma 
familie Barltema/G38 Advies 
Familie Van Dalen 
Staatsbosbetieer 
Staatsbosbelieer 
Urgenda en NMFF 
Ttieatergroep Groen Gras 
Tineke Ras 
Arie van der Atee 
Staatsbosbeheer 
Familie Verduijn 
Het Flevo-landschap en ERF 
Martine Dubois 
Alikernatuur voor allen - ANV Akkerwaard 
Tom Saat 
Natuurmonumenten 
Het Flevo-landschap 

Tabel 1.1 De gehonoreerde projecten op een rij 

Naast het toewijzen van projecten Nieuwe Natuur 
hebben uw Staten op 17 december 2014 in een breed 
aangenomen motie ook opgeroepen om door te gaan 
met het bottom-up proces. Er is een grote diversiteit 
van initiatieven binnengekomen en er bestaan 
verschillende initiatiefnemers. Het is juist dan de 
kunst om de verschillende projectvoorstellen als 
gezamenlijk programma tot uitvoering te brengen. 
Uw Staten hebben opgeroepen om een programmati
sche sturing te behouden, omdat anders het cement 
tussen de afzonderlijke initiatieven kan verdwijnen 
en de mogelijkheid wordt ontnomen om meerdere 
projecten samen op te werken tot meer dan de som 
der delen ('opwerkfabriek'). Ook zou aan initiatief
nemers die geen grond inbrengen een positie 
geboden moeten worden in het programma, omdat 
juist zij voor vernieuwing kunnen zorgen. 

individuele projectindieners zijn gestart met 
als eerste concrete doel om te komen tot een 
uitvoerbaar projectplan. De provincie faciliteert 
de projectindieners in hun nieuwe rol van 
projectleider. 

Accounthouders 
Om de projectleiders Nieuwe Natuur optimaal te 
faciliteren in het uitwerkingsproces naar een 
realisatieovereenkomst is een aantal accounthouders 
vanuit de provincie gekoppeld aan de projectleiders. 
In februari en maart 2015 hebben deze accounthou
ders zich bij de projectindieners geïntroduceerd en 
is het begeleidingsproces gestart. In de eerste 
ronde langs de projecten is het PS-besluit toege
licht en vertaald en geconcretiseerd naar het 
individuele projectvoorstel. 



Qua grootte, rijpheid en complexiteit verschillen de 
projectvoorstellen van elkaar. Om de projectleiaers 
optimaal te begeleiden en de ondersteuning op 
maat te kunnen leveren is een generiek stappenplan 
gemaakt dat met de projectleider wordt doorlopen 
teneinde het traject richting projectovereenkomsten 
te structureren. 

Een eerste stap is het komen tot een plan van aanpak 
waarbij het projectvoorstel geconcretiseerd wordt, 
in de vorm van bijvoorbeeld een inrichtingsontwerp, 
op basis waarvan afspraken gemaakt kunnen 
worden over (natuur)kwaliteit, (mede)gebruik en 
beheer. Ook belangrijk is het verkrijgen van inzicht 
in de manier waarop tot een sluitende business 
case gekomen kan worden en de stappen die 
genomen moeten worden om tot realisatie te 
komen, waaronder aanpak grondverwerving, 
benodigde vergunningen, eventuele bestemmings-

planwtjzigingen en diverse (voor)ondcrzoeken. 
ueze-activiteitensworaen in;een stappenplan 
opgenomen, waardoor zicht wordt verkregen op 
de werkzaamheden die moeten worden verricht en 
de volgorde waarin dit moet plaatsvinden. 
Het volledige stappenplan vormt de basis voor het 
maken van nadere afspraken over de benodigde 
bijstand/ondersteuning vanuit de provincie. 

Intentieovereenkomsten en vergoeding aanloop
kosten 
Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten 
een maximaal budget per project toegekend voor 
eventuele verwerving, inrichting en beheer. 
Afspraken over het beschikbaar stellen van deze 
financiële middelen en andere ondersteuning vanuit 
het programma Nieuwe Natuur worden vastgelegd 
in overeenkomstenV 

Reservering ha Reservering € 
Concree t p r o j e c t v o o r s t e l 

inventarisatie;tememen>stappen:ins; 
voorbereid in gsf ase ;en üdoortooptijd s: Ontwerp en innchtingsuitwerking Raming kosten en financienngs-

mogehjkheden 

Vastleggmgiwerkafsprakensi 
voorbereidingsfase o.b.v. stappenplan 

Vastlegging reservering 
:s provincie ̂  (capaciteit/€) 

Vastlegging resultaat na 
voorbereidingsfase 

T c a f r u S ^ k e ordening Definitief ontwerp Sluitende businesscase project 

GO/HO GO: Hebben v o o r b e r e i d i n g e n t o t gewens te resu l taa t g e l e i d ' 

;;;Ultvoermg:en;ptanningjBsFinanciering:;5s?555SS^^ gElgendomiensbeheep Financiering van Risico's en onvoorziene 
werkzaamheden werkzaamheden resultaat situatie na oplevering eigendom en beheer omstandigheden 

Afbeelding 2.1: Stappenplan fase voorbereiding uitvoering projecten 

I.v.m. de regelgeving voor staatssteun moet per project maatwerk worden geleverd met betrekking tot de afspraken over aard, 

hoogte en wijze van beschikbaar stellen van de eventuele provinciale bijdrage. 
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Bovenop de in dc tabel genoemde b 
dc provincie ccn bedrag beschikbaa 

ragen stelt 
'oor voorbe

reidingskosten die voorafgaand aan de realisatiefase 
worden gemaakt. Afspraken over deze provinciale 
bijdrage worden, voordat wordt gestart met de 
uitvoering van het stappenplan, vastgelegd in een 
intentieovereenkomst. De inhoud en omvang van een 
intentieovereenkomst zijn afhankelijk van de com
plexiteit van (de voorbereidende werkzaamheden 
van) het betreffende project of het projectcluster.^ 

In de intentieovereenkomst wordt vastgelegd welke 
voorbereidingskosten in aanmerking komen voor 
een vergoeding door de provincie vanuit het 
programma Nieuwe Natuur. Het kan hierbij gaan om 
ondersteuning bij het procesontwerp, het inrich
tingsontwerp, het verkrijgen van draagvlak, het 
opstellen van de business case of het uitvoeren van 
een vergunningenscan met betrekking tot het 
eigendom en/of gebruik van de gronden. Ook kunnen 
in de intentieovereenkomst afspraken worden 
vastgelegd over het beschikbaar stellen van capaci
teit in de vorm van menskracht/deskundigheid voor 
bijvoorbeeld archeologisch, aquatisch of bodem 
(voor)onderzoek, hulp bij bepalen van natuurkwali
teit en eventuele andere inhoudelijke aspecten. 

Platform Nieuwe Natuur 
Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten bij 
de besluitvorming over de projecten die binnen het 
programma Nieuwe Natuur naar de realisatiefase 
gebracht mogen worden, aangedrongen op het 
oprichten van een platform voor het programma 
Nieuwe Natuur. In de breed gesteunde motie gaven 
de Statenleden te kennen dat ze de dynamiek in 
het programma Nieuwe Natuur gefaciliteerd wilden 
zien middels een platform. Het platform Nieuwe 
Natuur is bedoeld voor de projectindieners om de 
onderlinge samenhang en samenwerking te stimule
ren, o.m. door informatie en ervaringen over het 
verder ontwikkelen en realiseren van de projecten 
te delen, deskundigen te raadplegen en afspraken 
vast te leggen. Het platform wordt gevormd door 
de projectindieners en gefaciliteerd door de 
provincie. Het platform kent een fysieke vorm 
(regelmatige bijeenkomsten, desgewenst op locatie) 
en een digitale vorm (een online community). 
Op 16 maart 2015 heeft gedeputeerde Jan-Nico 
Appelman in het Museumrestaurant Schokland het 
digitale platform Nieuwe Natuur gelanceerd. 

De maximale financiële vergoeding van de 
provincie voor in de intentieovcrec-nkomst 
vastgelegde voorbereidingskosten is 5 - van de 
toegekende inrichtingskosten. Het gaat hier 
om een additionele vergoeding, die met wordt 
onttrokken aan de aan het project toegekende 
middelen voor verv/erving, inrichting of 
beheer, maar uit resterende algemene pro-
grammamiddelen (waaronder ontvangen 
pachtinkomsten). Vooi bei eidineskosten 
waarover in de intentieovereenkomst geen 
afspraken zijn gemaakt komen niet in aanmer
king voor vergoeding vanuit de financiële 
middelen uit het programma Nieuwe Natuur'. 

Voor het projectcluster Noorderwold/Eemvallei worden met de betrokken projectindieners maatwerkafspraken gemaakt. 



Hel oig tale platform moot f ' tn belangrijke lo l gaan 
spelen b'i het delen van kennis en ervaringen die 
de projectindieners opdoen in de aanloop naar 
realisatie van hun natuurprojecten. Het platform is 
op dit moment primair ingericht voor de initiatief
nemers en initiatiefnemers hebben ruime mogelijk
heden om informatie te brengen en te delen. 
Daarbij kan er worden gekozen om de informatie te 
delen met alle initiatiefnemers of met groepen die 
kunnen worden geselecteerd. 

De digitale (web-based) ontmoetingsplaats voor 
projectindieners wordt aangevuld met het regelma
tig organiseren van fysieke bijeenkomsten. Hoe het 
digitale platform en de bijeenkomsten worden inge
vuld is mede afhankelijk van de behoefte van de 
projectindieners. De verwachting is dat het plat
form zich langzaam gaat vullen met voor projectin
dieners relevante informatie. De provincie heeft de 
afgelopen periode benut om informatie over 
projectaanpak en ondersteuning onder de aandacht 
te brengen van de projectindieners. Om in te 
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de 
dynamiek te behouden worden de parti jen die op 
de reservelijst staan betrokken bij zowel het 
fysieke als digitale platform. 

Uitvoering regierol 
De programmatische gebiedsprogramma's die nog 
vooral conceptueel van aard zijn, zoals Noorderwold/ 
Eemvallei en Oostkant Dronten, hebben meer nodig 
dan alleen een programma-breed platform. In deze 
trajecten zit vaak een aantal projectindieners die 
voor de realisatie afhankelijk zijn van elkaar. 

Voor projecten die gerealiseerd moeten worden in 
het gebied Noorderwold/Eemvallei wordt een 
speciale projectclusterbenadering gehanteerd. 
De uitdaging voor de initiatiefnemers is daarbij om 
tot één integraal plan te komen. Om dit proces te 
faciliteren heeft de provincie bureau P2manage-
ment ingeschakeld. Dit bureau is ervaren in het 
verbindend onderhandelen, gebaseerd op de Mutual 
Gains Approach (MGA). In de eerste week van mei 
heeft bureau P2 gesprekken gevoerd met de 
projectleiders van de projecten die in het gebied 
Oosterwold moeten worden gerealiseerd om alle 

projectinformatie tc inventariseren en in kaart tc 
brengen vvplke issues er spelen Eind jiin- volgt een 
gezamenlijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeen
komst wordt de feitel i jk beschikbare informatie 
met alle betreffende projectindieners en beslis
sende parti jen gedeeld en waar nodig aangevuld en 
worden de wederzijdse belangen met elkaar 
gedeeld. Vervolgens wordt gekeken waar meer
waarde kan worden gecreëerd, door verschillende 
opties te combineren en te onderzoeken hoe de 
meest kansrijke opties kunnen worden ingepast. Op 
basis hiervan zal een plan worden opgesteld waarin 
de samenwerkingsmogelijkheden zijn aangegeven. 

Voor het gebied Oosterwold (4.300 ha) is een 
intergemeentelijke slructuurvisic van kracht, die 
onder meer voorziet in de organische bouw van 
15.000 woningen, terwij l het gebied zijn groene 
en agrarische karakter bthoudt en verder ontwik
kelt. In hel Oosterwold wordt gestreefd naar ccn 
rijke variatie aan woon- en werkmilieus en 
voorzieningen in lage dichtheden. De ontwikkeling 
van Oosterwold is geen gedetailleerd uitbreidings
plan, maar een eenvoudig r aamwer k en een set 
van 10 spelregels die middels een bo:tom-up 
proces een organische ontwikkeling en een 
veelheid van par ticuliere initiatieven van onderop 
mogelijk maakt. Het R:jk. gemeenten Almere en 
Zeewolde, Staatsbosbeheer en Flevolandschap 
hebben in oe Intentieovereenkomst Uitwerking 
lAK programma Groenblauw een sot van afspraken 
gemaakt voor het ontwikkelen van een groen
blauw raamwerk, met een aantal prioritaire 
gebieden. De Eemvallei is een van deze prioritaire 
gebieden. Het hart van natuurontwikkeling kan 
worden gevormd door het weer zichtbaar maken 
van de Eemvallei in het landschap en de verbin
ding met de Hoge Vaart. De provincie is in 
gesprek met de stuurgroep Oosterwold over de 
wijze waarop de projecten Nieuwe Natuur 
ingepast kunnen worden in de gebiedsontwikke
ling Oosterwold en hoe hierbij maximale synergie 
behaald kan worden met de gemaakte afspraken 
in de intentieovereenkomst. 

10 



Voor projecten die aan de Oostkant Dronten 
worden uitgevoerd is een procesmanager aange
steld. Overeenkomstig het projectvoorstel van de 
gemeente Dronten wordt ingezet op een aanpak op 
basis van een programmatische aanpak waarin ook 
de landbouwstructuur wordt versterkt en ruimte 
worden geboden aan recreatieve ontwikkeling. 
Onder verantwoordelijkheid van gemeente Dronten 
en in samenwerking met betrokken gebiedspartijen 
(waaronder LTO) vindt in eerste instantie onder
zoek plaats naar de agrarische ruilbehoefte in het 
gebied. Op basis daarvan wi l de gemeente komen 
tot het vinden van een optimale inpassing vanuit 
programma Nieuwe Natuur om zowel de grondmobi
l i tei t op gang te helpen en tegelijk bij te dragen 
aan versterking van het natuurnetwerk. 
De verwachting is dat in dit najaar duidelijkheid 
ontstaat over de natuurlocatie. 

De gemeente Dronten zorgt voor de afstemming met 
de projectinitiatiefnemers van projectvoorstellen 
landgoed Vossemeer (8a) en Wildrijck (8b) 

fasering). In het eerste kwartaal van 2015 heeft 
hierover overlegistussen parti jen plaatsgevonden* 
Er is een t i jdel i jke werkorganisatie ingesteld die 
de business case uitwerkt ter bespreking in de 
Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed in 
september 2015. 

De in het kader van het voormalig OostvaardersWold 
verkregen gronden (inclusief BBL-ruilgrond) zijn 
beschikbaar voor het programma en voorzien voor 
een belangrijk deel in de benodigde dekking voor 
de te realiseren projecten. Deze eigendommen zijn 
in bezit van de provincie. Staatsbosbeheer en 
Flevo-landschap. 

Provincie Flevoland: 274 ha 

Staatsbobbeheei: 171 ha 

Flevo-landschap: 454 ha 

Totaal beschikbaar: 899 ha 

De procesmanager is bezig met het vastleggen van 
intenties, verantwoordelijkheden en rollen van de 
verschillende parti jen aan tafel. Dit zal moeten 
leiden tot een haalbaar en uitvoerbaar projectplan. 

Sc hckiand 
De gemeente Noordoostpolder heeft, gedragen 
door een groot aantal andere part i jen, een voorstel 
ingediend om aan de zuidkant van Schokland 
182 hectare grond als nieuwe natuur in te richten. 
Omdat waardevolle bodemwaarden bij dit wereld
erfgoed aan de oppervlakte dreigen te komen, 
is vernatting van dit gebied de beste keuze om 
verdere bodemdaling en verlies van bodemwaarden 
te voorkomen. Het gebied is dan echter niet langer 
geschikt voor het huidig agrarisch gebruik (hoewel 
agrarisch medegebruik mogelijk bl i j f t ) . In oktober 
2014 heeft het Ministerie van OC&W aangegeven 
dat inmiddels € 2,0 min cofinanciering gevonden is, 
maar het overige deel (ca. € 6 min) nog gevonden 
moet worden. Het Rijk heeft gemeente Noordoost
polder en provincie Flevoland verzocht de business 
case Schokland te verduidelijken (omvang gebied, 
medegebruiksmogelijkheden, benodigde budget, 

Een deel van de eigendommen kan rechtstreeks 
worden ingezet ten behoeve van het programma, 
gezien deze zich op een locatie bevinden van de 
gehonoreerde projectideeën. De overige gronden 
dienen te worden verkocht/geruild om daarmee 
middelen vr i j te maken voor de in het kader van de 
gehonoreerde projectideeën te verwerven gronden. 
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Overzicht financiële consequenties en dekking rangorde projectideeën 
Beschikbaar 

1 - iRestant budget €33;9^mIn 5.300,0CKD 
2 • Reeds gespaarde pachtink;omsten t/mi20t4 1.2PO.OCM5 

Vrij beschikbaar ^— 

€ 
6.500.000 

3, - fiJog,beschikbare.córnpensifiegelöeri € 8,400:0(KI 
A - ,Nc3g.af telossen boekwaarde grond € -3.200;oeK] 

totaal direct béschlkbaar ii:7öo.cx)ö 
4. - Waarde eigendommer5:.Prov-fSB8-i-SFL fgeveltaxatie*) .€ 94.10G.ÖCK] 

Totaal beschikbare dekking £ 105.S(X).CKH) 

Benodigd Afgerond 
• - \/,er\¥erylngskostén € S4300.Q00 
- Inrfchtmgskostën 12.300.000 

. - Behseerkosten € 4.500.000 
Totaal benodigd budget rangorde lOl.iOO.WO 

Saldo (+/+ = buffer) £ 4.7OO.DO0 

Gezien de huidige eigendomsverhoudingen is 
daarbij medewerking van de partners noodzakelijk. 
Bij de totstandkoming van de realisatieovereenkom
sten is een belangrijke randvoorwaarde dat mede
werking aanwezig is en daarmee zekerheid bestaat 
over de beschikbare dekking. 

Het vigerend Rijksbeleid bepaalt dat rijksgronden 
slechts ten behoeve van rijksopgaven ingezet of 
vervreemd mogen worden. Mede vanwege de 
decentralisatie van het natuurbeleid overweegt het 
Rijk ook decentrale overheden opdrachtgever voor 
het Rvb te laten worden voor projecten die voort
vloeien uit het gedecentraliseerde beleid. Provincie 
Flevoland is aangewezen als pilotprovincie en het 
programma Nieuwe Natuur als een geprioriteerd 
project. 
Het Rijksvastgoedbedrijf is door de provincie 
Flevoland, Staatsbosbeheer en Stichting Flevo-land
schap uitgenodigd mee te werken aan de uitvoering 
van het programma Nieuwe Natuur. Gezamenlijk 
gaan de vier partijen de uitvoeringsfase vormgeven. 
Tot het moment waarop deze voortgangsrapportage 
is opgesteld (mei 2015) hebben zich vooralsnog 
geen grondtransacties voorgedaan. 

2.4 VerpHchtiiigen natuurcomi 
Onderdeel van het programma Nieuwe Natuur is de 
realisatie van in totaal 365,5 hectare natuurcom

pensatie. Deze verplichtingen zijn door uw Staten 
gehonoreerd in de projecten Oostvaardersplassen, 
Horsterwold, Eemvallei en Noorderwold en zullen 
doorgelegd worden in de realisatieovereenkomsten 
met Staatsbosbeheer en Stichting Flevo-landschap. 

2,5 Finandële voortgang programma 
Bij de vaststelling van het programma Nieuwe Natuur 
in december 2014 is een actualisatie van 
beschikbare middelen ('programmakapitaal') voor de 
uitvoering van het programma gepresenteerd. Naast 
de provinciale middelen (incl. grond) bestaat dit uit 
de gronden van Staatsbosbeheer en Flevolandschap 
die in het kader van het voormalig OostvaardersWold 
zijn verkregen. De partijen zetten dit kapitaal 
gezamenlijk in ter realisatie van het programma, 
(zie ook financieel overzicht) 
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Gemeente Urk heeft een eigen natuurcompensatie-
opgave vanwege de realisatie van een woningbouw
locatie. De gemeente beraadt zich nog over de 
wijze waarop deze opgave kan worden gekoppeld 
aan het uitgewerkte projectidee Urkerveld. 

Projectleider Staatsbosbeheer neemt deel aan de 
gesprekken die aan de grondtafel worden gevoerd 
met het Rijksvastgoedbedrijf, o.a. over de aankoop 
van het perceel tussen A6/Hollandse Hout en de 
overdracht van grond van de provincie aan Staatsbos
beheer ten behoeve van de kavels aan de Ibisweg. 

De inrichting van de kavels rond de Ibisweg en 
Trekweg is nog niet verder uitgewerkt. Staatsbos
beheer kiest ervoor dat de inrichting past binnen 
de ideeën over het Masterplan dat opgesteld gaat 
worden in het kader van de business-case Nationaal 
Park Oostvaardersplassen. Nu blijkt dat het opstel
len van het Masterplan nog enige tijd vraagt, zal 
Staatsbosbeheer binnenkort starten met het 
opstellen van de bestekken en het plan van aanpak 
dat als basis dient voor de intentieovereenkomst. 
Het gehonoreerde onderdeel van het project 
Oostvaardersplassen van dhr. Dijkshoorn, het vellen 
van delen van de wilgenrand langs de Oostvaarders
dijk en de Knardijk, is inmiddels uitgevoerd. 

In navolging op de informatiebijeenkomst van 
10 december 2014 heefl de gemeente Dronten 

diverse individuele gesprekken gevoerd met 
inwoners uit het gebied. De informatie die hierbij is 
opgehaald, wordt meegenomen in het vervolgpro
ces. Diverse gesprekken zijn met gemeente Dronten 
gevoerd om een adequate invulling te vinden voor 
de specifieke ondersteuningsbehoefte van de 
gemeente. De gemeente heeft aangegeven onder
steuning te willen in het proces rond kavelruil en 
het overall proces en in de vorm van een land
schapsarchitect. Voor het proces rond kavelruil is 
inmiddels ondersteuning gevonden. 

Met indiener is een groot aantal gesprekken 
gevoerd en de intentieovereenkomst voor het 
project "Natuur op G38" is in concept gereed. 
Recent heeft RVB aangegeven in principe geen 
grond aan indiener te verkopen, maar bereid is de 
gronden te verkopen aan de provincie op basis van 
een gewijzigde bestemming. Dat vraagt om een 
herziening van de uitgangspunten van het project
voorstel en de businesscase waarbij indiener 
uitging van het rechtstreeks in eigendom verkrijgen 
van de benodigde gronden. 



Een aantal gesprekken is gevoerd met de indiener 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft 
aangegeven in eerste instantie behoefte te hebben 
aan een overzicht van de benodigde vergunningen 
en ontheffingen. De provincie heeft dit overzicht 
laten opstellen en gedeeld. Natuurmonumenten 
werkt nu aan een plan van aanpak voor het vervolg. 
Dit plan van aanpak zal de basis zijn voor de 
intentieovereenkomst. 

Gesprekken zijn gevoerd met indiener Stichting 
Flevo-landschap en gemeente Almere. Uitgezocht 
wordt hoe e.e.a. in te passen is in de verdere 
gebiedsontwikkeling in de omgeving. 

Afgelopen maanden is gewerkt aan draagvlak bij de 
omgeving en het passend maken van de business 
case aan het toegezegde in het PS voorstel. 
In kaart 's gebracht welke vergunningen nodig zijn, 
gestreefd wordt naar het sluiten van een intentie
overeenkomst na de zomer 2015. 



Met zowel Staatsbosbeheer en Flevo-landschap als 
de indieners van de projectvoorstellen Eemvallei en 
Noorderwold, als de indieners van projectinitiatieven 
die binnen de gebiedsontwikkeling een plek moeten 
krijgen, zijn gesprekken gevoerd. Voor alle hieron
der genoemde indieners geldt dat randvoorwaarde 
voor de verdere projectontwikkeling is dat er 
duidelijkheid over locatie en beschikbare hectares 
komt. Hiervoor zetten de provincie, SBB en SFL een 
zgn. verbindende verkenner in. Dit proces wordt 
beschreven in hoofdstuk 2.2. 

Bij de planuitwerking van het project is gebleken 
dat er nadere bepalingen zijn ten aanzien van de 
verkoopmogelijkheden van de gronden. De directie 
van NLR beraadt zich op welke consequenties dat 
heeft op de vervolgaanpak programma Nieuwe 
Natuur. Eén van de ideeën die hierbij wordt over
wogen is het komen tot een integrale gebiedsvisie 
waarin de diverse ontwikkelingen met betrekking 
tot het NLR-terrein in beeld worden gebracht. 

De planuitwerking hiervoor is vergevorderd. 
Gestieefd wordt naar het sluiten van een realisatie-
overeenkomst nog voor de zomer van 2015. 
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