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Onderwerp 

Mededeling Nieuwe Natuur 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Informatie te verstrekken over de binnengekomen reacties van partijen op de 
uitkomsten van het open planproces Nieuwe Natuur in Flevoland. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t. 
 

Inleiding: 

Naar aanleiding van de presentatie van de heer Bekker van zijn eindrapport en 
het advies over het vervolg op 6 februari, is er een aantal reacties binnengeko-
men ten behoeve van het vervolg in het kader van het programma Nieuwe Natuur 
en de standpuntbepaling van uw Staten op 27 februari a.s. In deze mededeling 
wordt u geïnformeerd over deze reacties. 
 
Mededeling: 

Reacties zijn binnengekomen van de gemeente Almere, Lelystad en Staatsbosbe-
heer. 
 
De gemeente Almere verzoekt ons om u te informeren over het feit dat zij bezig 
zijn met een verkenning naar een natuurverbinding tussen de Oostvaardersplas-
sen en het Horsterwold in en om Oosterwold. Tevens worden wij gevraagd om 
thans geen besluiten te nemen over de afwikkeling en alle ruimte open te hou-
den voor een oplossing op basis van deze verkenning. Het verzoek van de ge-
meente Almere sluit naar mijn mening aan bij de lijn van het college om nu een 
standpunt aan u te vragen over een richting en daarna gesprekken te voeren met 
een aantal partijen. Mochten Provinciale Staten de voorgestelde richting onder-
schrijven, dan stellen wij ons voor dat de verkenning binnen de gemeente Almere 
onderdeel kan uitmaken van de afwegingen rond de verdere uitwerking van een 
programma nieuwe natuur.  
 
De gemeente Lelystad vraagt aandacht voor natuurontwikkeling in en om Lely-
stad, bijvoorbeeld het Oostvaardersveld en het bijbehorende natuuractiviteiten-
centrum. Wij stellen ons voor dat, mochten Provinciale Staten de voorgelegde 
richting onderschrijven, deze signalen meegenomen worden in de afwegingen 
rond de verdere uitwerking van een programma nieuwe natuur.  
 
Staatsbosbeheer vraagt om rekening te houden met hun privaatrechtelijke posi-
tie en wil vanuit die positie graag meedenken over oplossingen. Hierbij vragen zij 
wel aandacht voor afwikkeling van gemaakte afspraken in relatie tot hun  
financiële positie en gaan zij in op de invulling van de natuurcompensatie.  
 
De reactie van Staatsbosbeheer bevestigt het eerder door de heer Bekker aanbe-
volen moratorium. Tijdens dit moratorium zal uitgebreid stilgestaan moeten 
worden bij de positie van partijen zoals Staatsbosbeheer in relatie tot onder 
andere de natuurcompensatie en de door hun verworven gronden. 
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Het vervolg 

Na 27 februari zullen met verschillende partijen gesprekken worden gevoerd, ook in het kader van 
de uitwerking die hierna volgt. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

-- 
 
Verdere informatie 

- brief Lelystad (bijgevoegd, HB#1463391) 
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Onderwerp 
Reactie Lelystad op advies 'Open Planproces Natuur in Flevoland' 

datum 

dossiernummer 

pr-nummer 

Geachte college, 

Op 30 mei 2012 heeft provinciale staten opdracht gegeven tot het organiseren van een open 
Planproces Natuur in Flevoland. Dit heeft geleid tot een eindrapport dat recent door prof. mr. Roel 
Bekker werd afgerond. 

Ons college heeft kennis genomen van het rapport. Het is ons daarbij opgevallen dat het advies zich 
lijkt te concentreren op natuur in en rondom Almere. Die focus heeft ons verrast en is wat ons betreft 
veel te beperkt. Met name omdat het rapport juist het beter benutten van de bestaande natuur in 
Flevoland als rode draad lijkt te nemen. 

Er is heel veel natuur in Flevoland. Een belangrijk deel daarvan ligt op grondgebied van gemeente 
Lelystad, met ook een recreatieve functie. Als het gaat om het beter benutten van de bestaande 
natuur begrijpen we niet waarom de Oostvaardersplassen zelf, het internationale natuurgebied waar 
het allemaal om begon, nauwelijks meer aan bod komt in de rapportage. Toch is daar nog grote winst 
te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de totstandkoming van het Oostvaardersveld (natuur etalagegebied 
van de Oostvaardersplassen) en het bijbehorende natuuractiviteitencentrum (NAC) nabij Lelystad. 
Beide projecten zijn bedoeld om de beleving van het beperkt toegankelijke natuurgebied te 
verbeteren. 

Het stemt ons tot tevredenheid dat de MarkenA/adden wordt benoemd. Wij willen TBES (Toekomst 
Bestendig Ecologisch Systeem), waarvan Markenwadden onderdeel is, graag gezamenlijk met Rijk en 
Provincie verder mogelijk maken. 
Wel menen we dat ook dit project nog steeds naar verhouding te veel 
onderbelicht blijft in het advies ten opzichte van het dichterbije natuur 
rondom de stad Almere. Een schoon en gezond Markermeer is en blijft van 
groot belang voor de hele Metropoolregio en dient naar onze mening ook in 
dat licht worden bezien. 
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Wij vertrouwen erop hiermee de positie van gemeente Lelystad duidelijk te hebben gemaakt en dat de 
gezamenlijk ingeslagen weg uiteindelijk zal leiden tot een verdere verbetering van de groenblauwe 
natuur in Flevoland. Wij verzoeken u deze brief met spoed door te geleiden voor de vergadering van 
provinciale staten op 27 februari. 

Hoogachtend, 

Het college van de gemeente Lelysta 

de secretaris, de b 

M. 
Ir. N. Versteeg Î CM 

Horselenberg 




