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Onderwerp 

Voorbereiding realisatie projectplannen Nieuwe Natuur  
 
Kern mededeling: 

U te informeren over de aanpak van de fase voorbereiding realisatie projectplan-
nen Nieuwe Natuur. 
 
Mededeling: 

De bottom-up aanpak van het programma Nieuwe Natuur heeft vorig jaar een 
rijke oogst van natuurinitiatieven opgeleverd, die door clustering en samenwer-
king zijn teruggebracht naar een groot aantal concrete inrichtingsplannen voor 
nieuwe natuur in Flevoland. Op basis van de heldere kaders en de vooraf meege-
geven meetlat hebben uw Staten een groot deel van de plannen op 17 december 
2014 gehonoreerd. 
 
In een bottom-up proces, waarbij een grote diversiteit van initiatieven binnen-
komt en er verschillende initiatiefnemers zijn, is het de kunst om de verschillen-
de projectvoorstellen als gezamenlijk programma tot uitvoering te brengen. De 
commissie Verdaas heeft geconstateerd dat vanuit het programma Nieuwe Na-
tuur nieuwe energie is ontstaan en er positief over natuur wordt gepraat.  
Uw Staten omarmen het advies van de commissie om een programmatische 
sturing te behouden, omdat anders het cement tussen de afzonderlijke initiatie-
ven kan verdwijnen en de mogelijkheid wordt ontnomen om meerdere projecten 
samen op te werken tot meer dan de som der delen (‘opwerkfabriek’). 
In een motie is door u opgeroepen om:  

a. de gehonoreerde plannen adequaat te begeleiden richting realisatie en 
de regierol op te pakken zodat haalbaarheid en uitvoerbaarheid van pro-
jectplannen programmatisch kunnen worden gestuurd. Vanuit deze regie-
rol dient een aantal uitwerkingskaders te worden geborgd om tot het 
sluiten van overeenkomsten te kunnen overgaan: 

- Financiële haalbaarheid, inclusief risicoanalyse 
- Planologische haalbaarheid 
- Zorgvuldig communicatietraject met de omgeving 
- Een concrete uitvoeringsplanning  

b. de dynamiek in het programma te blijven faciliteren door een platform 
Nieuwe Natuur in te richten waarbij ingespeeld kan worden op nieuwe 
ontwikkelingen. In het licht van de dynamiek acht u het wenselijk om 
een flexibele reservelijst te hebben en die ook bij het platform te be-
trekken.  

 
Regierol 
Om een programmatische sturing te kunnen behouden en de regierol op te pak-
ken zijn allereerst de rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden. De pro-
jectindieners zijn aangesproken op hun rol van projectleider. De provincie zal 
vanuit de gewenste programmasturing (invulling geven aan de uitwerkingskaders 
en toezien dat deze zijn geborgd voordat wordt overgaan tot het sluiten van een 
realisatieovereenkomst) de projectleiders begeleiden in het proces van honore-
ring naar realisatie. Elk project is  gekoppeld aan een  provinciale accounthouder 
Nieuwe Natuur. Een drietal accounthouders werken in duo’s en hebben een 
verdeling gemaakt van de accounts. Een goede vastlegging van afspraken en 
adequate documentatie is hierbij essentieel. De accounthouders ondersteunen de 
projectindieners bij 
- een goede inventarisatie van voor- en tegenstanders/diverse belangen 
- een zorgvuldige communicatie met betrokken partijen (eigenaren, omwonen-
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den, organisaties).  
- het duiden van financiële, juridische en imago-risico’s en beheersmaatregelen benoemen en 
bewaken. 
- het uitwerken van het concept business case naar een ondernemingsplan  
- een vergunningenscan en een, met bevoegd gezag afgestemde, planologische haalbaarheidstoets.  
- bepalen van (begrenzing) gebied, inrichting, beheer en kosten; 
- bepalen van doorlooptijd en procedures; Idem rolverdeling en verantwoordelijkheden. 
 
Deze aanpak is medio januari gestart met het individueel benaderen van projecten en in kaart 
brengen van de aanpak en de ondersteuningsbehoefte. Via (halfjaarlijkse) voorgangsrapportages 
worden uw Staten geïnformeerd over de voortgang en worden tijdig nadere keuzes aan u voorge-
legd. 
 
Inrichten van platform Nieuwe Natuur 
Naast het faciliteren van dynamiek in het programma wordt ervoor gekozen om ook onderlinge 
samenhang en samenwerking te faciliteren. De optelsom van de projecten zal onze provincie mooi-
er maken. In de zoektocht om tot realisatie te komen, lopen projectindieners tegen vergelijkbare 
vragen op. Ze zijn op zoek naar dezelfde kennis. Kennis die de een soms al heeft, maar de ander 
nog niet. Of kennis die van buiten kan komen, zoals van kennisinstellingen (CAH, WUR Praktijkon-
derzoek Plant & Omgeving) of van inspirerende voorbeelden buiten onze provincie (in andere pro-
vincies, maar ook via Interreg). De provincie kan ervoor zorgen dat kennis circuleert. Door kennis te 
delen, kunnen initiatiefnemers ook elkaars projecten verrijken. Een platform Nieuwe Natuur facili-
teert hierin. 
 
Dit platform kan zowel digitaal als fysiek functioneren. De provincie is van plan om beide vormen te 
doen. Op de website www.flevoland.nl/nieuwenatuur is vanaf de start van het programma veel 
informatie ontsloten en zijn mogelijkheden aangeboden voor interactie en samenwerking tussen 
projectindieners. Ook in de komende fase zal niet alleen de voortgang van de projecten worden 
beschreven, maar wordt via blogs, prikborden voor vragen en links naar relevante literatuur kennis 
beschikbaar gesteld en gedeeld. Met WUR Praktijkonderzoek Plant & Omgeving is al contact gelegd 
om de kennis die daar beschikbaar is over stad & natuur, stadslandbouw, beheervormen en business 
modellen beschikbaar te stellen. Het is ook een platform om nieuwe werkvormen met elkaar te 
delen en elkaar voortdurend te inspireren. Natuurorganisaties kunnen leren van de particulieren en 
ondernemers binnen het programma en vice versa. Het doel is om elk afzonderlijk project – binnen 
de beschikbare ruimte – zo rijk mogelijk te maken.  
 
De website krijgt een openbaar deel, dat voor een ieder toegankelijk is en waar ook particulieren 
en organisaties die niet werken aan realisatie van een project hun kennis kunnen toevoegen. Hier-
door kan ‘de familie’ die nu aan nieuwe natuur in Flevoland werkt ook groeien, bijvoorbeeld door-
dat ideeën van reservebankprojecten worden ingebracht, doordat nieuwe partners zich melden of 
doordat ondernemers kansen zien om aan te sluiten op nieuwe natuurprojecten. Nieuwe spelers 
zijn welkom om actief mee te doen, uiteraard mits ze iets toevoegen. De website krijgt daarnaast 
een besloten deel waar project-informatie kan worden gedeeld die (nog) niet voor het brede pu-
bliek toegankelijk moet zijn, zoals informatie over kostenramingen.  
 
Naast de digitale vorm die 24/7 beschikbaar is, zullen ook fysieke bijeenkomsten georganiseerd 
worden. Deze zullen vooral opgehangen worden aan mijlpalen, zoals de start van de aanleg of de 
oplevering van een project. Het is niet alleen leuk om  mijlpalen gezamenlijk te vieren, het is ook 
een goede gelegenheid om kennis uit te wisselen, inspirerende sprekers uit te nodigen en het 
programma Nieuwe Natuur in Flevoland ook bij het brede publiek (pers) en bij de politiek (staats-
secretaris) op het netvlies te houden. Bedoeling is medio maart het platform te lanceren. Over de 
wijze waarop zal nog nadere informatie worden verstrekt. 
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Daarnaast zullen de programmatische gebiedsprogramma’s die nog vooral conceptueel van aard 
zijn, zoals Noorderwold/Eemvallei en Oostkant Dronten, meer nodig hebben dan alleen een pro-
gramma-breed platform.  In deze trajecten zitten vaak een aantal projectindieners die voor de 
realisatie afhankelijk zijn van elkaar.  Het is mijn intentie om op korte termijn hiervoor een onaf-
hankelijke voorzitter aan te stellen die, gelet op de verschillende partijen aan tafel en voordat de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het projectplan in beeld komt, intenties, verantwoordelijkhe-
den en rollen kan vastleggen. 
 
Verder is met het besluit op 17 december 2014 het moratorium op de gronden in het voormalig 
Oostvaarderswold opgeheven. Gezamenlijk met Stichting Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer, 
en in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, zal een grondhandelingsstrategie worden ont-
wikkeld. Over de kenmerken en aspecten van deze strategie wordt u in juni 2015 nader geïnfor-
meerd. 
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