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*1631895* 
Onderwerp 

Terugkoppeling stuurgroep Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen  
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de Stuurgroep Natura 2000-beheerplan 
Oostvaardersplassen, waarin is besproken of het ontwerp-beheerplan ter visie 
kan worden gelegd. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Door middel van deze mededeling wordt u geïnformeerd over de wijze waarop 
gedeputeerde Gijsberts uw amendementen ten aanzien van de vaststelling van 
het ontwerp-Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen heeft ingebracht en de 
reactie hierop van het ministerie van EZ. 
 

Inleiding: 

Het Natura 2000-beheerplan is in opdracht van het ministerie van EZ opgesteld 
door DLG.  
De Staatssecretaris van EZ stelt het Natura 2000-beheerplan vast. De Staatsse-
cretaris heeft aangegeven dit alleen te doen nadat Gedeputeerde Staten van 
Flevoland heeft ingestemd. 
Op 2 juli 2014 heeft uw Staten besloten aan Gedeputeerde Staten voorwaarden 
mee te geven in de vaststellingsprocedure van het ontwerp-Natura 2000-
beheerplan Oostvaardersplassen (# 1593645). Tijdens de behandeling zijn twee 
amendementen door uw Staten aangenomen (#1630301 & #1630303). Deze voor-
waarden zijn door GS meegenomen in het besluit om in te stemmen met de 
vrijgave van het Natura 2000-beheerplan voor de tervisielegging (#1623117). 
Op 11 juli 2014 heeft de stuurgroep vergadering plaats gevonden waarin het 
besluit voorlag het concept-ontwerp Natura 2000-beheerplan vast te stellen en 
het vrij te geven voor de inspraak. 
 
Mededeling: 

In de stuurgroep vergadering van 11 juli 2014 is besloten om de Staatssecretaris 
positief te adviseren over de ter inzage legging van het ontwerp-Natura 2000-
beheerplan Oostvaardersplassen.  
Tijdens de stuurgroep vergadering zijn al de door uw Staten vastgestelde voor-
waarden ingebracht, besproken en met uitzondering van punt p uit amendement 
D overgenomen. 
 
De amendementen C en D (met uitzondering van amendement D punt p) zijn door 
het ministerie van EZ verwoord in de adviesnota bij het door de Staatssecretaris 
te nemen besluit voor vaststelling van het ontwerp-Natura 2000-beheerplan 
Oostvaardersplassen.  
 
Ten aanzien van amendement D punt p is door EZ aangegeven dat een motie van 
gelijke strekking onlangs is ingediend in de Tweede Kamer. Deze motie is niet 
aangenomen.  
 
Het vervolg 

Half september wordt het Natura 2000-beheerplan ter inzage gelegd. Dit zal 
worden gefaciliteerd met een informatiebijeenkomst op het stadhuis van Lely-
stad voor geïnteresseerden.  
Een ieder kan gedurende een periode van 6 weken zienswijzen indienen. 
In het najaar komt de stuurgroep informeel bij elkaar om elkaar te informeren 
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over de stand van zaken. 
Het ministerie van EZ zal reageren op deze zienswijzen en indien daar aanleiding toe is het beheer-
plan daar op aanpassen. De provincie wordt hierbij betrokken. 
Het definitieve Natura 2000-beheerplan wordt vervolgens vastgesteld door de Staatssecretaris, 
gehoord hebbende de provincie.  
Het definitieve Natura 2000-beheerplan wordt daarna ter inzage gelegd en staat dan open voor 
bezwaar en beroep.  
Onder verantwoordelijkheid van de provincie worden de Natura 2000-beheerplanmaatregelen 
uitgevoerd. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

nvt 
 
Verdere informatie 

      
# 1593645 Statenvoorstel voorwaarden bij vaststelling ontwerp-Natura2000-beheerplan Oost-

vaardersplassen 
# 1623117 instemming vrijgave voor inspraak ontwerp Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplas-

sen 
# 1630301 Amendement C - D66 -  Aangenomen - Voorwaarden bij Natura2000 beheerplan Oost-

vaardersplassen 
# 1630303 Amendement D - SGP - Aangenomen - Toevoegen extra beslispunten bij aanvullende 

voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura2000 
 
  

 


