
M
ed

ed
el

in
g 

 
  Mededeling 

 

  
   

 

*1642918* 
Onderwerp 

Voortgang programma Nieuwe Natuur  
 
 
Doel van deze mededeling: 

U te informeren over de invulling van de toezegging m.b.t. een second opinion 
programma Nieuwe Natuur en de algehele voortgang binnen het programma. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

R&L 162      
 

Inleiding: 

Op 18 juni jl. heeft gedeputeerde Appelman in de commissie Ruimte & Leefom-
geving een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van de toezegging 
om te onderzoeken of het Planbureau voor de Leefomgeving of een andere pro-
minente organisatie een rol kan spelen bij de second opinion op de projectvoor-
stellen Nieuwe Natuur. Nadat het planbureau aangaf deze opdracht niet uit te 
willen voeren, wegens interferentie met hun rol als verkenner van het natuur-
pact, heb ik u in de vergadering voorgesteld om een commissie van wijzen in te 
stellen o.l.v. een erkende onafhankelijke voorzitter waar verschillende discipli-
nes in zijn vertegenwoordigd. 
 
Mededeling: 

Inmiddels heeft de heer Co Verdaas, oud RO-gedeputeerde van provincie Gelder-
land en staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, de bereid-
heid uitgesproken om de commissie van wijzen voor te zitten. Daarbij zijn in 
coördinatie met de heer Verdaas de heer Sybe Schaap, mevrouw Ytje Feddes en 
de heer Ab van Luin gevraagd zitting te nemen in de commissie. De commissie 
wordt secretarieel ondersteund door een extern bureau waaraan de heer Verdaas 
is gelieerd. 
De commissie zal een integrale beoordeling geven van de binnengekomen pro-
jectvoorstellen die tot 1 september kunnen worden ingediend en een advies 
geven voor het vervolg van het programma. Dit advies kan vervolgens worden 
betrokken bij de behandeling in Provinciale Staten in het najaar van 2014.  
 
Op 31 augustus a.s. sluit de postbus projectvoorstellen programma Nieuwe Na-
tuur. Gelet op uw oproep om clustering en samenwerking te stimuleren tussen 
initiatiefnemers en om de partijen te ondersteunen bij het uitwerken van hun 
ideeën hebben zowel Dienst Landelijk Gebied als Antea Group veelvuldig experti-
se in kunnen zetten bij het planeconomisch en grafisch vormgeven van de diverse 
projectvoorstellen. Deze ondersteuning van de initiatiefnemers in de afgelopen 
periode leidt ertoe dat er naar verwachting circa 25 gebundelde projectvoorstel-
len in de postbus zullen zitten. 
 

Het vervolg 

In de aanloop naar de besluitvorming in uw Staten zullen twee initiatieven met 
betrekking tot het programma Nieuwe Natuur uitgevoerd worden die de burger-
betrokkenheid bij het programma en de projectvoorstellen zullen vergroten.   
Ten eerste zal het programma Nieuwe Natuur gedurende het komende kwartaal 
centraal staan in het wekelijkse item “Natuurlijk Flevoland” op Omroep Flevo-
land. In de eerste uitzending zal gedeputeerde Appelman een introductie geven 
op de programmatische aanpak (bottom-up) van het programma Nieuwe Natuur 
waarna in de weken tot aan de besluitvorming op 17 december elke week één of 
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meerder projectvoorstellen op locatie worden belicht (mede door de initiatiefnemers).  
 
Daarnaast is de ANWB enthousiast over de bottom-up werkwijze in het programma Nieuwe Natuur 
en over de wijze waarop we initiatieven proberen te combineren en ook actief contact houden met 
alle initiatiefnemers. De ANWB ziet een relatie met de eigen missie om meer handelingsperspectief 
bij de leden neer te leggen en ze te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Daarom wil men vanaf 
eind september de ANWB-leden uitnodigen een selectie projectvoorstellen aan te brengen (bv. een 
top 5 per polder). De ANWB zal in oktober haar leden vragen een voorkeur aan te vinken. De uit-
komst van de poll zal in november/december aan Provinciale Staten overhandigd worden. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t.      
 
Verdere informatie 

n.v.t.      
 
  

 


