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Onderwerp 

Eerste zeef projectideeën Nieuwe Natuur in Flevoland  
 
 
Doel van deze mededeling: 

U informeren over de voorgenomen werkwijze in de eerste zeef ('voorronde') van 
projectideeën voor het programma Nieuwe Natuur in Flevoland.  
 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de statenbehandeling van het Plan van Aanpak voor het programma Nieuwe 
Natuur in Flevoland heeft u aangegeven externe betrokkenheid bij de beoorde-
ling van projectideeën belangrijk te vinden. In de tweede zeef ('finale') denk ik 
aan een second opinion van een onafhankelijke deskundige, zoals het Planbureau 
voor de Leefomgeving. Deze mededeling gaat over de eerste zeef, waarbij ik 
Flevolandse externe deskundigen wil betrekken.  
 

Inleiding: 

Met de vaststelling van het Plan van Aanpak voor het programma Nieuwe Natuur 
in Flevoland op 16 oktober 2013 is het programma opengesteld. Het maakt diver-
se 'losse ideeën' van inwoners los, die op de website 
www.flevoland.nl/nieuwenatuur worden geplaatst. Daarnaast weten we dat 
gemeenten, terreinbeheerders en agrarische natuurverenigingen in alle zes 
gemeenten projectideeën voorbereiden. Dit gaat veelal om robuuste plannen van 
enkele tientallen tot honderden hectares natuur. Op 10 januari 2014 moeten de 
projectideeën worden aangemeld, waarna een eerste zeef zal plaatsvinden.Dit 
behoeven nog niet volledig uitgewerkte ideeën te zijn, maar volstaan kan worden 
met een beschrijving op hoofdlijnen en een beeld van hoe het idee zich verhoudt 
tot de twaalf criteria uit de meetlat.   
 
Mededeling: 

De eerste zeef, ook wel ‘voorronde’ genoemd, is vooral bedoeld om onhaalbare 
en onwenselijke ideeën uit te zeven. Onhaalbaar is bijvoorbeeld een idee dat 
veel meer hectares omvat dan er beschikbaar zijn of kunnen komen. Onwenselijk 
is bijvoorbeeld een idee voor snippergroen.  
 
In beginsel kunnen alle andere, in beginsel haalbare ideeën door richting de 
tweede zeef, ook wel ‘finale’ genoemd. In de beoordeling tijdens zeef 1 kunnen 
tips en aandachtspunten worden meegegeven, die door de initiatiefnemers bij de 
verdere uitwerking richting zeef 2 betrokken kunnen worden. Tips kunnen bij-
voorbeeld betrekking hebben op de soort natuur, faseringsmogelijkheden, finan-
ciële haalbaarheid of reductie van risico’s.  
 
We krijgen op dit moment via onze website ook veel ‘losse’ ideeën van inwoners 
binnen. Deze ideeën plaatsen we op het prikbord op de website, zodat indieners 
elkaar kunnen inspireren of tot samenwerking kunnen komen. Het betreft niet 
echt uitgewerkte projectideeën die op zichzelf voldoende substantie hebben om 
als projectidee beoordeeld te worden. Het lijkt nuttig om deze ideeën bij zeef 1 
te betrekken en bij de grotere projectideeën als tips mee te geven richting zeef 
1. Bijvoorbeeld:  
- Kunt u in uw idee voor boscompensatie ook de suggesties van luierbos en deco-
ratiebos betrekken? 
- We krijgen veel reacties waarin inwoners aangeven fietspaden en wandelpaden 
belangrijk te vinden. Wat doet u hiermee in uw projectidee? 
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- Veel mensen geven aan waterpartijen, kleine campings, B&B en horeca belangrijk te vinden. Ziet 
u hiervoor kansen in uw projectidee?  
 
De verwachting is dat er 15-20 grotere projectideeën ingediend zullen worden. In de beoordeling 
moet vanuit alle kijkrichtingen en relevante beleidsterreinen naar de projectideeën worden geke-
ken. Daarnaast moet worden gekeken of er een multiplier kan ontstaan en of opbrengstmaximalisa-
tie plaatsvindt. Het voornemen is om de beoordeling intern voor te bereiden (concept-
beoordelingsrapporten) en deze dan voor een reactie en ter aanvulling voor te leggen aan een 
aantal externe deskundigen.  
 
Deze betrokkenheid van externe deskundigen is bedoeld als extra check en als verrijking van ons 
eigen oordeel, maar tevens om Flevolandse partijen bij de projectideeën te betrekken. Het moeten 
bij voorkeur partijen zijn die niet zelf  projectideeën indienen. In de tweede zeef zullen we meer 
richting een onafhankelijke second opinion gaan, door een bureau zoals het Planbureau voor de 
Leefomgeving. 
 
Het voornemen is om binnen drie weken na de sluitingsdatum 10 januari  2014 ambtelijk concept-
beoordelingsrapporten gereed te hebben. Vervolgens wordt aan een groep externe deskundige 
gevraagd om binnen twee weken hun reactie te geven over deze concept-beoordelingsrapporten. 
We werken niet toe naar een eensluidend advies van externe deskundigen, maar winnen hun reac-
ties in. Die reacties voegen we als tips en aandachtspunten toe aan de beoordelingsrapporten, 
zodat een duidelijk beeld ontstaat welke punten de externe deskundigen aan onze beoordelings-
rapporten hebben toegevoegd. Deze reacties kunnen leiden tot aanpassing van de rapporten, maar 
het kan ook een aanvulling zijn.  
 
Externe deskundigen van de volgende organisaties worden benaderd, vanuit de benoemde experti-
se:  
- ecologie: KNAW 
- recreatie & toerisme: RECRON 
- landbouwbelangen: LTO Noord 
- waterhuishoudkundige aspecten: waterschap Zuiderzeeland 
- financiële haalbaarheid: RVOB of Rabo Vastgoed 
- brede blik: Nederland Boven Water 
- cultuurhistorie: Nieuwland Erfgoedcentrum 
- Koppelingsmogelijkheden met het rijksbeleid: Ministerie van EZ. 
 
Slagers moeten niet hun eigen vlees keuren. Daarom is er in bovenstaande opzet voor gekozen om 
de terreinbeheerders niet te betrekken in de beoordeling. Zij dienen immers zelf projectideeën in, 
of zijn betrokken bij projectideeën van anderen. In het Plan van Aanpak is er echter ook op gewe-
zen dat Staatsbosbeheer en het Flevo-Landschap – samen met de provincie - de gronden bezitten 
die in het programma Nieuwe Natuur worden ingebracht en dat daardoor altijd een coalitie met 
deze partijen nodig is. Daarom wordt voorgesteld dat deze twee terreinbeheerders in dezelfde fase 
als de externe deskundigen wordt gevraagd om ook op de ingediende projectideeën en de concept-
beoordelingsrapporten te reflecteren. Het ziet er naar uit dat de projectideeën die in voorberei-
ding zijn royaal meer hectares bevatten dan de circa 800 ha die we in het programma beschikbaar 
hebben. Staatsbosbeheer en het Flevo-Landschap kunnen in deze fase aangeven welke projecten 
hun prioriteit hebben. Dit kan helpen voorkomen dat richting de tweede zeef veel tijd en geld 
wordt gestoken in de verdere uitwerking van projectideeën waarvoor uiteindelijk geen draagvlak 
bestaat.  
 
De reacties worden verwerkt/ingevoegd in de beoordelingsrapporten, die op 11 maart in de GS-
vergadering worden besproken en vervolgens aan Provinciale Staten worden aangeboden. Oordeels-
vorming kan plaatsvinden in de vergadering van de Commissie Ruimte & Samenleving op  
2 april 2014, waarna besluitvorming kan plaatsvinden in de PS-vergadering van 16 april 2014.  
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Om Provinciale Staten de gelegenheid te geven om zich goed op deze oordeels- en besluitvorming 
voor te bereiden, wordt voorgesteld dat op 5 februari 2014 een presentatie wordt gegeven over de 
ontvangen projectideeën, waarna de commissie Ruimte & Leefomgeving (desgewenst) de statendag 
van 5 maart 2014 kan benutten om zelf initiatiefnemers te horen.   
 
Het vervolg 

In het Plan van Aanpak staat dat de sluitingsdatum voor de tweede zeef 31 juli 2014 is. Het lijkt 
nuttig om tijdens de eerste zeef te beoordelen of de 3,5 maand tussen de besluitvorming door 
Provinciale Staten op 16 april 2014 en de sluitingsdatum 31 juli 2014 een redelijke termijn is voor 
de initiatiefnemers, gelet op het werk dat nog verzet moet worden en de hoeveelheid tips en 
aandachtspunten die we meegeven. Als er nog veel werk te doen is, dan kan overwogen worden om 
de sluitingsdatum te verplaatsen tot na de eerste collegevergaderingen van de gemeenten na het 
zomerreces. De sluitingsdatum wordt dan vrijdag 29 augustus 2013. 
 
Mocht voor dat verlengde scenario worden gekozen, dan moet rekening worden gehouden met een 
maand tijd om tot eindbeoordeling te komen en vervolgens een maand voor een second opinion. Dit 
kan leiden tot besluitvorming over het statenvoorstel op 28 oktober 2014, wat kan leiden tot be-
sluitvorming in PS op 17 december 2014. Deze tweede zeef zal de komende maanden verder wor-
den uitgewerkt.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

- 
 
Verdere informatie 

- 
 
  


