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 Mededeling 
 

      *2030758* 
Onderwerp 

Mededeling over het verlengen van de intentieovereenkomst voor het project 
Nieuwe Natuur bij Schokland 
 
Kern mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben besloten een vervolgintentieovereenkomst aan te 
gaan met de gemeente Noordoostpolder en Stichting Het Flevo-landschap voor 
het ontwikkelen van Nieuwe Natuur in het voormalige zuidelijke duingebied van 
het werelderfgoed Schokland. In de intentieovereenkomst zijn afspraken vastge-
legd over de uitgangspunten en de wijze waarop voor 1 augustus 2017 gekomen 
wordt tot een realisatieovereenkomst voor nieuwe natuur bij Schokland. Defini-
tieve toewijzing van gelden uit het programma Nieuwe Natuur vindt plaats op 
basis van de nog op te stellen realisatieovereenkomst. Het project is ook een van 
de acties uit het managementplan van de siteholdergroep Werelderfgoed Schok-
land, waarin de provincie Flevoland is vertegenwoordigd door gedeputeerde 
Rijsberman.  
 
Mededeling: 

Het zuidelijk duingebied van Schokland is aangewezen als gebied waar gestreefd 
moet worden naar behoud van de archeologische waarden. De realisatie van 
natuur neemt hierbij een belangrijke plaats in. De provincie Flevoland en de 
gemeente Noordoostpolder hebben op 10 november 2015 een intentieovereen-
komst voor het project Nieuwe Natuur bij Schokland afgesloten. Deze intentie-
overeenkomst had een looptijd van 12 maanden. Doel van de overeenkomst was 
om te komen tot een ondertekende realisatieovereenkomst. Deze is gedurende 
de looptijd nog niet tot stand gekomen. Conform artikel 9.3 van deze intentie-
overeenkomst kunnen partijen gezamenlijk besluiten om de periode van de 
intentieovereenkomst te verlengen.  
 
In de vervolgintentieovereenkomst hebben de gemeente Noordoostpolder, Stich-
ting Het Flevo-landschap en de provincie Flevoland afspraken vastgelegd over de 
uitgangspunten van het plan en de beoogde financiële inbreng van partijen, 
waaronder die van de provincie Flevoland in het kader van het programma Nieu-
we Natuur.  
 
Provinciale Staten hebben op 17 december 2014 (bij besluit 1661723) eerder 
besloten vanuit het programma Nieuwe Natuur 91 hectare grond uit het voorma-
lige plangebied Oostvaarderswold toe te wijzen aan Schokland waarmee de 
aankoop, de inrichting en het beheer (10 jaar) van 91 hectare Nieuwe Natuur 
rond Schokland mogelijk wordt gemaakt. Daarmee kan conform het initiële 
statenbesluit 50% van de 182 hectare netto nieuwe natuur gerealiseerd worden.  

 
In de nu voorgelegde vervolgintentieovereenkomst is de maximale toewijzing 
vanuit het programma Nieuwe Natuur door Gedeputeerde Staten vastgesteld op  
€ 10.287.500. Dit bedrag bestaat uit € 8.597.500 ten behoeve van grondverwer-
ving, € 1.365.000 ten behoeve van inrichtingskosten en € 325.000 voor het be-
heer (eerste 10 jaren). De toewijzing voor verwerving is hoger dan in het pro-
grammabesluit. Dit is het gevolg van de stijging van de marktwaarde van de te 
verwerven grond. Deze stijging is op te vangen binnen het programma Nieuwe 
Natuur, doordat ook de waarde van de toegewezen 91 hectare grond uit het 
programmakapitaal Nieuwe Natuur in waarde is gestegen en dus meer zal opleve-
ren.. Het besluit past daarmee binnen de door Provinciale Staten vastgestelde 
kaders en heeft daarmee geen effect op de uitvoerbaarheid van de gehele opga-
ve van het programma Nieuwe Natuur. 
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In de overeenkomst is afgesproken om vóór 1 augustus 2017 tot definitieve afspraken te komen. 
Deze zullen worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst. 
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