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Onderwerp 

Voortgang Nationaal Park Oostvaardersplassen en omgeving  

 

Kern mededeling: 

Op 28 mei 2014 heeft uw Staten het Initiatiefvoorstel van de GroenLinks fractie 

aangenomen om het college van Gedeputeerde Staten op te dragen:  

1 ) Uiterlijk eind derde kwartaal 2014 bij het Ministerie van Economische Zaken 

de status van Nationaal Park aan te vragen voor het gebied Oostvaardersplassen 

en omgeving;  

2) Samen met de relevante partijen een businessplan op te stellen en deze 

uiterlijk 1e kwartaal 2015 ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale 

Staten.  

Langs deze weg informeert Gedeputeerde Staten u over de voortgang van deze 

opdracht. 

 

Mededeling: 

1) De aanvraag aanwijzing Nationaal Park zal in 2015 plaats vinden: 

Er is ambtelijk afgestemd met het ministerie van EZ hoe een aanvraag voor 

aanwijzing Nationaal Park er uit moet zien. In het verleden was deze procedure 

gedetailleerd beschreven in de regeling aanwijzing Nationale Parken. Dit onder-

deel van de regeling is geschrapt. Zowel de provincie als het ministerie zijn 

beide van mening dat een verzoek voorzien moet zijn van een motivatie waaruit 

de haalbaarheid en meerwaarde van de status Nationaal Park af te leiden is. 

Afgesproken is dat in samenspraak het verzoek wordt opgesteld. Het ministerie 

ziet de business case als een belangrijke bijlage bij dat verzoek. Dit betekent dat 

de aanvraag pas ingediend kan worden als er een (concept) business case ligt. Dit 

verklaart waarom de aanvraag nu nog niet is ingediend en daardoor op dit punt 

afwijkt van de door u gestelde periode. 

 

Op donderdag 27 november is tijdens de begrotingsbehandeling in de tweede 

kamer het amendement Jacobi/van Veldhoven aangenomen. Dit amendement 

beoogt middelen vrij te maken voor het opzetten en implementeren van een 

nieuwe standaard voor nationale parken.  

Samen met Staatsbosbeheer en het ministerie wordt bekeken of dit amendement 

gevolgen heeft voor de aanvraag voor de Oostvaardersplassen als Nationaal Park. 

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat zij niet gaat treden in de bevoegdhe-

den van de provincies  De insteek is dat het Nationaal Park Oostvaardersplassen 

voorbeeldgebied wordt bij de uitwerking van een nieuw ‘standaard’ voor Natio-

nale Parken door het ministerie van EZ. 

 

2) De business case zal in het eerste kwartaal 2015 in een beeldvormende ronde 

worden voorgelegd: 

Voor de zomer is ambtelijk samen met Staatsbosbeheer gestart met de voorbe-

reidingen van het project. In de zomerperiode is een extern projectmanager 

gecontracteerd. Eind oktober heeft de eerste stuurgroepvergadering plaats 

gevonden (gemeente Almere, gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en provincie 

Flevoland).  

In de regio is heel veel belangstelling voor het versterken van de toeristisch 

recreatieve mogelijkheden van de Oostvaardersplassen en omgeving. De status 

Nationaal Park wordt door alle betrokkenen gezien als een kans om hier een 

extra impuls aan te geven. Vanuit dit besef is door de stuurgroep gesignaleerd 

dat het behouden en versterken van draagvlak zeer belangrijk is. Dat vraagt om 

betrokkenheid van de omgeving bij de business case. Investeren in draagvlak 

door betrokkenheid vraagt tijd.  
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De ambitie is om voor de Provinciale Staten verkiezingen in een beeldvormende ronde u een con-

cept business case voor te leggen. Deze zal op dat moment nog niet voorzien zijn van een intentie-

verklaring van de stuurgroep, noch van een position paper van marktpartijen. Beide documenten 

zijn bedoeld om betrokken partijen moreel te binden aan het Nationaal Park. 

 

Inmiddels is er veel werk verzet. Diverse beschrijvende teksten zijn gemaakt, de ankerwaarden van 

het gebied zijn in ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan een gevoeligheidsanalyse voor de relatie 

natuur/recreatie en landschap/recreatie. Als onderdeel van de business analyse is een SWOT uitge-

voerd. In de maand februari zal op basis van deze producten het concept voor het Nationaal Park 

Oostvaardersplassen worden opgesteld. Aansluitend wordt een organisatiestructuur opgesteld met 

een bijpassend financieringsplaatje. 
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