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INLEIDING 
In het 1e Voortgangsbericht Open Planproces Natuur in Flevoland bent u 
geïnformeerd over de aanpak van het planproces. Na een algemene oriëntatie is 
een groot aantal informele gesprekken gevoerd met betrokkenen van zeer 
uiteenlopende achtergrond. Ook staat er nog een behoorlijk aantal gesprekken 
op de agenda. Aan de oproep aan belanghebbenden om zich te melden voor een 
gesprek, hebben diverse personen en organisaties gehoor gegeven en daar 
wordt zo goed als mogelijk gevolg aan gegeven.  
De volgende stap in het Open Planproces is een aantal werkgroepbijeen-
komsten in december en januari te plannen, waar meer in de diepte bij speciale 
thema’s wordt stilgestaan. Voorzien is in een bijeenkomst van experts, een 
bijeenkomst van grondeigenaren en een bijeenkomst van mensen met verschil-
lende ideeën over op te zetten ontwikkelingen voor Natuur in Flevoland.  
Uiteindelijk is het doel om in januari 2013 een grote bijeenkomst te organise-
ren om alles bij elkaar te brengen en wellicht conclusies te kunnen trekken.  
De data voor de bijeenkomsten worden nu gepland en uitnodigingen zullen 
worden verstuurd naar degenen waarvan duidelijk is dat zij bij de doelgroep 
horen. Deelnemers met ideeën over Natuur in Flevoland kunnen zich voor de 
3e bijeenkomst aanmelden. Daarvan zal een geschikt aantal deelnemers met het 
oog op een werkbare bijeenkomst worden uitgenodigd.  
De bijeenkomsten zijn besloten.  

ALGEMENE IMPRESSIE TOT DUSVER 
In dit 2e Voortgangsbericht geef ik een aantal impressies dat ik inmiddels heb 
opgedaan. Mijn oriëntatie is in hoog tempo verlopen. Ik heb heel veel stukken 
gelezen en met veel, zeer uiteenlopende mensen gesproken: lokaal, provinciaal,  
rijksniveau, bestuurlijk, ambtelijk, politiek, voorstanders en tegenstanders en 
alle kleuren daar tussenin, direct belanghebbenden en belanghebbenden op 
grotere afstand. Dat heeft in sterke mate aan mijn huidige impressies bijgedra-
gen, en ik ben ook van plan dat nog voort te zetten.  

Ik wil niet verhelen dat ik veel verwarring heb waargenomen, veel spanningen 
ook. Het Oostvaarderswold heeft als begrip een sterke lading gekregen, waarbij 
voor- en tegenstanders zich sterk hebben vastgebeten in een bepaald standpunt, 
en dat niet alleen op provinciaal niveau maar ook landelijk.  



 

 

 

 

 

 

 

De val van het college van GS over het Oostvaarderswold is een illustratie van 
die spanningen. Maar tegelijkertijd heb ik ook de contouren gezien van 
mogelijke ontwikkelingsrichtingen.  

Van groot belang is mijns inziens hoe je naar de zaak kijkt. Natuur roept als 
onderwerp altijd zeer uiteenlopende vragen op. Sommigen dwepen er mee, 
anderen zegt het niet zoveel. En daarbinnen heb je ook nog veel verschillende 
opvattingen. Sommige natuurliefhebbers willen echt een zo puur mogelijke 
natuur waarin geen concessies worden gedaan op natuurwaarden. Anderen zijn 
ook zeer gesteld op natuur maar hebben geen bezwaar tegen menging met 
andere functies. Niemand is echt tegen natuur maar soms wel tegen natuur-
ontwikkeling in of nabij gelegen gebieden waar men ook andere dingen doet of 
wil doen. Of men legt geheel andere accenten. De vraag is ook: wat verstaan 
we precies onder natuur en in welke mate en tegen welke kosten respectievelijk  
ten koste van wat zetten we in op natuur. Hoe dichterbij het komt bovendien 
(fysiek en in de tijd), des te scherper worden de opvattingen. 

Soms lopen de opvattingen langs politieke scheidslijnen maar vaak gaan ze 
daar dwars doorheen. Dat geldt ook voor de opvattingen onder de bevolking, 
waarbij eveneens geen duidelijke indeling naar groepen is te maken  
(jong-oud, arm-rijk, stad-platteland, etc.) als het om natuur gaat.  

 

 

Ik heb dit alles inmiddels gezien bij mijn contacten in Flevoland. Flevoland is 
een bijzonder deel van ons land. Ik herinner mij nog goed hoe ik 35 jaar 
geleden de toenmalige minister van VRO, Hans Gruijters vergezelde toen hij 
de allereerste paal sloeg in Almere. Ik was toen hoofd van de Afdeling  
Groeikernen van het ministerie. Lelystad en Almere waren groeikernen.  
De Rijksdienst IJsselmeerpolders was verantwoordelijk voor de gehele ontwik-
keling en er waren nog volop plannen voor het inpolderen van de Markerwaard 
en het daar aanleggen van een tweede nationale luchthaven. Kenmerk van het 
gebied was: ruimte; ruimte voor ambities en ruimte voor ontwikkelingen.  
Dat was uniek in Nederland en is nog steeds kenmerk van het gebied.  
 
Maar de ontwikkelingen zijn anders gelopen dan toen was gedacht. Lelystad is 
niet de grote centrale kern geworden en de Markerwaard is opengebleven. 
Almere is heel erg fors gegroeid, veel sterker dan voorzien. Het gebied is 
letterlijk en figuurlijk anders komen te liggen.  



 

 

 

 

 

 

 

Het is nu een integraal onderdeel van het noordelijk deel van de Randstad en 
speelt een belangrijke rol in de daar nog steeds actuele expansie. Omdat het 
gebied ruimte geeft en in te richten is, biedt het unieke kansen en geweldige 
uitdagingen.  

De stad Almere is daarbij een belangrijke factor, met grote potenties om te 
wonen en te werken. Twee grote natuurgebieden hebben veel betekenis en de 
landbouwgrond behoort tot de beste van dit land.  

Almere blijft groeien, misschien niet zo sterk als wel eens is gedacht maar wel 
gestaag, en dat groeit de provincie in. Daar hoort groen bij, parken die over-
gaan in grootschaliger natuur. Groen waar men kan recreëren maar ook kan 
verblijven en zelfs wonen. Dan heb je de economische bedrijvigheid en de 
landbouw die zich daar in kunnen voegen. Omdat het gebied voller en voller 
wordt, zullen daarbij conflicten ontstaan die vroeger afwezig waren dankzij de 
overdaad aan ruimte. Ik zie daarbij op basis van wat ik tot nu toe gelezen en 
gehoord heb, een aantal telkens terugkerende thema’s opdoemen, inhoudelijke 
dilemma’s en meer procedurele thema’s. 

Ik noem bijvoorbeeld: 
- de positie van dit gebied in de Randstad 
- de verstedelijking in relatie tot het platteland 
- innovatieve mogelijkheden voor natuur en recreatie 
- de waarde van verbindingen tussen natuurgebieden 
- optimale benutting van landbouwgrond. 

En procedureel: 
- veranderen of behouden? 
- alles in één keer of gefaseerd? 
- flexibiliteit of vastigheid? 

 

 

Dilemma’s zijn kenmerkend voor deze thema’s. Je kunt er ook op geheel 
verschillende wijze naar kijken, accenten kunnen op zeer uiteenlopende wijzen 
geplaatst worden. Maar het bijzondere van het gebied is, dat het gebied voor 
het aanpakken van de ook hier aan de orde zijnde dilemma’s nog de ruimte 
heeft. Dat onderscheidt het van een groot deel van de rest van Nederland.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Wat me verder sterk is opgevallen is, ik gaf het al aan, de grote spanning die  
de discussie hierover beheerst. Als onbevooroordeelde buitenstaander ben ik 
enigszins verbaasd over de grote sense of urgency die ik in de planontwikke-
ling van het Oostvaarderswold zag. Dat heeft ook in de hand gewerkt dat het 
een symbool werd: je bent er voor of je bent er tegen.  

Standpunten zijn daardoor verhard en de opties voor alternatieven zijn minder 
geworden. Iedereen had er ook een uitgesproken mening over, maar ik heb in 
de rijke documentatie naar verhouding niet veel echte meningsuitwisseling 
gezien. Dat geldt wederom op en tussen alle bestuurlijke niveaus en ook tussen 
alle betrokkenen.  

Waar ik naar zou willen kijken is, of er mogelijkheden zijn om tegemoet te 
komen aan de wens om natuur te hebben, maar zonder de eis dat dat van 
vandaag op morgen allemaal in zijn optimale vorm moet zijn gerealiseerd. 
Daarbij zoek ik naar een aantal ankerpunten: wat is er? Almere is er, de groei 
van Almere is ook zeker en dat gaat ten koste van landbouwgrond.  
Maar ondertussen zijn er ook waardevolle natuurgebieden.  
Er bestaan bovendien eisen om natuurverlies ten gevolge van ontwikkelingen 
te compenseren. En last but not least: er is al voor een fors bedrag grond 
verworven die je natuurlijk weer kunt verkopen maar dat levert wel schade op. 
Hoeveel schade, dat zullen we nog eens nader moeten uitrekenen maar onge-
twijfeld gaat het om aanzienlijke bedragen. Je kunt dat natuurlijk afschrijven 
maar dat is lastig aan de samenleving uit te leggen. Daarnaast zoek ik naar 
bruikbare uitgangspunten en kijkrichtingen, waarbij ik de hele bandbreedte van 
opties zou willen verkennen. Het Oostvaarderswold had bijvoorbeeld als 
kenmerk dat die natuur de vorm had van een zeer stevige verbinding tussen 
twee natuurgebieden. Maar als men die verbindingseis nuanceert of zelfs laat 
vallen, komen er weer andere opties (territoriaal of in de tijd) in beeld.  

Vanzelfsprekend moeten er keuzes gemaakt worden, en kun je kool en geit niet 
oneindig sparen. Je kunt niet in een beperkt gebied alles tegelijk doen.  
Maar wie weet zijn er mogelijkheden die vanuit een bepaald belang dan 
misschien niet optimaal zijn maar wel aanvaardbaar. Door de oogharen zie ik 
inmiddels een aantal mogelijkheden opdoemen dat verder in het proces 
ongetwijfeld nog uitgebreid ter discussie komt. De voor- en nadelen hiervan 
zijn redelijk in kaart te brengen, wat ook de verdere discussie ten goede komt. 
Dit gaan we de komende weken doen. 

HET VERVOLG 
De maand november staat nog in het teken van het voeren van informele 
gesprekken. In die maand zal ook duidelijk worden wat op zowel provinciaal 
als landelijk niveau politiek besloten gaat worden als het gaat om dit onder-
werp. In december vinden dan de drie of vier werkgroepbijeenkomsten plaats. 
Begin november gaat een speciale website de lucht in waarmee meer  
informatie over het Open Planproces Natuur in Flevoland beschikbaar komt.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Overzicht gevoerde/nog te voeren gesprekken (in willekeurige volgorde) 

- Provincie Flevoland  
- Staatsbosbeheer 
- Dienst Landelijk Gebied 
- Flevo-landschap 
- LTO-Noord 
- EL&I 
- Woordvoerders Natuur Tweede Kamer fracties  
- Landschapsbeheer Flevoland 
- Planbureau voor de Leefomgeving 
- Natuur en Milieu Federatie Flevoland 
- Vogelwacht  
- WNF 
- Gemeente Almere 
- Gemeente Zeewolde 
- Gemeente Lelystad  
- Waterschap Zuiderzeeland 
- Diverse agrariërs  
- Diverse experts  
- Vertegenwoordigers particuliere initiatieven 
- Natuurmonumenten 
- ARK 
- ANWB  
- ICMO  
- KvK, Gooi-, Eem- en Flevoland 
- Gemeente Dronten  

 
Wanneer u graag in aanmerking wilt komen voor een gesprek, dan kunt u 
contact opnemen met Eline van Valkenburg, telefoon: 06 22468048 
of via e-mail eva@tg.nl. 


