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Doel van deze mededeling: 

Afdoening van de toezegging om inzichtelijk te maken dat het eindrapport Open 
Planproces Natuur in Flevoland voldoet aan de motie d.d. 30 mei 2012 (nr. 19). 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens de opinieronde over Nieuwe Natuur van 27 februari 2013 en 20 maart 
2013 is door de fractie van D66 gevraagd inzichtehjk te maken hoe het eindrap
port van de heer Bekker voldoet aan de motie Open Planproces. 

Inleiding: 

Door het college is, op basis van de motie van Provinciale Staten van 30 mei 
2012, opdracht gegeven tot het organiseren van een Open Planproces Natuur in 
Flevoland onder leiding van de heer Bekker. Op 6 februari 2013 is het rapport 
Natuur in Flevoland gepresenteerd aan uw Staten. Van de zijde van D66 is ge
vraagd om inzichtelijk te maken hoe het eindrapport voldoet aan de motie Open 
Planproces d.d. 30 mei 2012. 
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Mededeling: 

In de motie Open Planproces worden vier procesvereisten genoemd: 
a. Alle belanghebbende partijen participeren in het proces. 

In bijlage 2 van het eindrapport is een overzicht van alle gesprekpartners 
opgenomen. Inmiddels hebben Staatsbosbeheer, Stichting Het Flevo
landschap, LTO Noord en de gemeenten aangegeven goed betrokken te 
zijn geweest bij het proces. 

b. Er wordt gekomen tot een sluitende businesscase binnen de financiële 
kaders, voorkomen dient te worden dat een extra rekening komt voor de 
inwoners van Flevoland. 
In paragraaf 6.3 van het eindrapport heeft de heer Bekker de financiële 
kansen en bedreigingen voor de mogehjk geachte scenario's financieel 
verkend. Op basis daarvan is hij gekomen tot de voorgestelde strategie 
voor natuur in Flevoland, welke past binnen de gestelde kaders. 

c. Bestaande grondposities binnen en buiten Flevoland worden ingezet. 
In de voorgestelde strategie wordt uitgegaan van alle grondposities. 
Daarbij noemt hij als aandachtspunt de compensatieopgave daarbij is 
nodig dat er afspraken worden gemaakt met zowel Staatsbosbeheer als 
Stichting Het Flevo-landschap over de inzet van natuur. Hij geeft daarbij 
in overweging om gebruik te maken van kavelruil. 

d. PS worden regelmatig geïnformeerd en uiterlijk november 2012 zal GS 
de uitkomst van het open planproces in een voorstel voorleggen aan PS. 
De heer Bekker heeft gedurende het proces vijf voortgangsberichten uit
gegeven. Daarnaast heeft hij op 12 december 2012 in een panoramaron
de PS geïnformeerd over de voortgang en proces, waarbij hij heeft aan
gegeven dat de eindrapportage begin februari 2013 zal plaatsvinden. 
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Ten aanzien van de kaders die meegegeven zijn in de motie wordt het volgende opgemerkt: 

a. In het eindrapport en het advies van de heer Bekker zijn diverse natuurinitiatieven in over
leg met gebiedspartijen ingewonnen. Deze initiatieven heeft hij gerubriceerd en gewogen, 
en heeft daarmee een eerste aanzet gepleegd voor het programma Nieuwe Natuur. 
Gelet op enerzijds bestuurlijke rust in het gebied te bewerksteUigen en anderzijds Provin
ciale Staten principiële keuzes te laten maken over het wel of niet doorzetten van de ver
bindingsfunctie heeft hij een moratorium voor de komende vijf jaar geadviseerd. 

b. Met betrekking tot de randvoorwaarden dat natuur, stad en landbouw elkaar versterken 
stelt hij voor om voor het programma Nieuwe Natuur aan te sluiten bij de vier kijkrichtin
gen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Vitale, beleefbare, functionele en inpasbare 
natuur is het kader om een nieuwe visie op de natuurontwikkehng in Flevoland vorm te ge
ven. 
Binnen het programma Nieuwe Natuur wordt nadrukkelijk de focus gelegd op het beleef-
baar maken van natuur en natuurontwikkehng dichtbij grotere stedelijke concentraties. 

c. Met betrekking tot het overleg met de overheden is op te merken dat er divers overleg met 
het Rijk heeft plaatsgevonden. Het rapport en het advies zijn in hjn met het natuurakkoord 
en spelen optimaal in op de nieuwe bevoegdheden van de provincie. 

Het vervolg 
N.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer 
N.v.t. 

Verdere informatie 
N.v.t. 


