
Geachte Statenleden, 
 
Tijdens de behandeling van het Programma Nieuwe Natuur in de commissie Ruimte en 
Leefomgeving op 2 april j.l., vroegen verschillende fracties aandacht voor draagvlak bij 
omwonenden voor de projecten. Wij kregen het idee dat er t.a.v. onze projecten rond het 
Voorsterbos mogelijk een scheef beeld ontstaan is. Met dit schrijven wil ik graag een enkele 
opmerking maken over de samenwerking met omwonenden van het Voorsterbos. 
 
Afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten samen met inwoners en ondernemers van de vier 
omliggende dorpen Kraggenburg, Ens, Marknesse en Vollenhove het Toekomstbeeld 
Voorsterbos gemaakt. Daarbij zijn ook specifieke groepen als basisscholen, 
mountainbikeclubs, kunstenaars en onze vrijwillers betrokken. Op ideeënavonden in de vier 
dorpen hebben ca 200 mensen actief meegedacht, via huis-aan-huis bladen zijn de inwoners 
op de hoogte gehouden en via een interactieve website kon iedereen het proces volgen en 
opmerkingen meegeven. Bestuursleden van de Dorpsbelangen en Ondernemersverenigingen 
hebben zelfs meebeslist: zij hebben samen met Natuurmonumenten de inhoud van het 
Toekomstbeeld bepaald. Dit hele proces is voorjaar 2013 afgesloten met een Voorsterbos 
Beleefdag, waar ruim 1000 mensen op afkwamen. De vier dorpen waren actief betrokken bij 
de organisatie van de dag. De reacties van bewoners en bedrijven in de vier dorpen over 
zowel proces als resultaat zijn enthousiast. En nu nog zijn kleinere groepen actief die samen 
met ons een mountainbikeroute gerealiseerd hebben, een kinderspeelplek ontwerpen etc. 
Daarnaast laten we ons adviseren door een netwerk van lokale ambassadeurs die goed 
geworteld zijn in de samenleving van de Noordoostpolder. 
 
Dit alles is ook steeds uitgebreid gecommuniceerd via onder andere de huis-aan-huis bladen. 
Ik hoop ook u met dit schijven een beeld te geven van hoe wij afgelopen jaren in de 
Noordoostpolder gewerkt hebben aan het betrekken van mensen bij onze gebieden en onze 
projecten. Natuurlijk blijven we bij de uitwerking van nieuwe projecten nauw samenwerken 
met de omgeving. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid een verdere toelichting te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jos Bisschops 
Natuurmonumenten 
Interim Regiodirecteur Overijssel en Flevoland 
 
c.c. Gedeputeerde Programma Nieuwe Natuur, dhr J.N.J Appelman 


