
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Toezegging aan Provinciale Staten om inzicht te geven in de stopkosten van het 
project OostvaardersWold 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de stopkosten van het project Oostvaarders
Wold. 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging; Provinciale Staten te informeren over de stopkosten van het project 
OostvaardersWold. 
Inleiding: 

Bij de Panoramaronde over de consortiumvorming op 7 december 2011 en de 
Opinieronde van 11 januari 2012 is toegezegd Provinciale Staten te informeren 
over de stopkosten van het project OostvaardersWold. 

Mededeling: 

In de bijlage bij deze mededeling treft u informatie aan over de stopkosten van 
het project OostvaardersWold zoals deze eerder zijn toegezegd door gedepu
teerde Witteman. 

Registratienummer 

1275709 

Datum 

14 februari 2012 

Auteur 

B.P. van Berkel 

Af deling/Bureau 

CP / ovw 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

W i t t eman , M.J.D. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Het vervolg 

Deze kosten worden betrokken bij de vervolgdiscussies over het Oostvaarders
Wold. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 

Bijlage: Notitie 'Toezegging aan Provinciale Staten om inzicht te geven in de 
stopkosten van OostvaardersWold' (Kenmerk 1267029) 
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Bijlage 

Toezegging aan Provinciale Staten om inzicht te geven in de stopkosten van OostvaardersWold 

Inleiding 
Bij de Panoramaronde over het OostvaardersWold op 7 december 2011 en in de Opinieronde van 11 
januari 2012 is toegezegd Provinciale Staten te informeren over de stopkosten in relatie met een 
exit-strategie. 
Er kan niet gesproken worden over een exit-strategie, immers de provincie is van mening dat 
afspraken met het rijk nagekomen moeten worden. Er is wel onderzocht wat de kosten zijn indien 
het project wordt stopgezet. Ondermeer zullen planschades moeten worden betaald en 
privaatrechtelijke verplichtingen nagekomen moeten worden. Mogelijk zal zelfs de uitkering van het 
Rijk door de provincie moeten worden terugbetaald. Er is berekend wat de totale stopkosten zijn 
als de risico's maximaal zijn. De stopkosten zijn dan maximaal 140 miljoen euro. Mocht deze 
situatie zich onverhoopt voordoen, dan zal er vanzelfsprekend alles aan gedaan worden om deze 
kosten tot een minimum te beperken. 

Reeds gemaakte kosten/verplichtingen 
De afgelopen periode zijn er al veel kosten gemaakt ten behoeve van het project OostvaardersWold. 
Het betreft hier met name kosten van planvorming en verwerving. 

Plankosten 15,5 
(Grond)verwerving (gerealiseerd) 113,8 
(Grond)verwerving (overeenstemming) 15.6 
Totaal 144,9 

Bij niet doorgaan zijn de plankosten als uitgegeven geld aan te merken, waarvoor alleen 358 
hectare natuurcompensatie gerealiseerd kan worden op basis van de privaatrechtelijke afspraken 
met RWS en SBB. 

Huidige stand van zaken is dat 742 ha is verworven en dat over 154 ha overeenstemming bestaat 
(welke na onherroepelijk worden van de PIP overgenomen moeten worden). Daarvan is 478 ha in 
bezit van het Flevo-landschap, 170 ha van SBB en 248 ha van provincie Flevoland (daarvan is 94 ha 
in bezit en over 154 ha is overeenstemming bereikt). 

Compensatieverplichtingen 
De provincie Flevoland heeft compensatieverplichtingen overgenomen van Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat. Die gelden als een verplichting (dit betreft de nog te maken kosten, dit is exclusief 
de verwervingskosten voor de grond). 
Compensatieverplichting RWS 5,2 
Compensatieverplichting SBB 9.7 
Totaal 14,9 

Vorenstaande kosten van totaal 159,8 (144,9 + 14,9) moeten in principe altijd worden gemaakt, en 
hangen dus minder af van de vraag of het project doorgaat of stopt. 
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Dekkingsmiddelen 
Tegenover vorengenoemde kosten staan dekkingsmiddelen: 

a) Bijdrage Rijkswaterstaat 23,3 
b) Bijdrage SBB 26,5 

Totaal 49,8 

Tekort: 159,8 - 49,8 = 110 

Naast bovengenoemde dekkingsmiddelen is een deel van de gemaakte kosten gefinancierd door: 
toegezegde bijdragen ELI ter hoogte van 61,4 miljoen euro (deels daadwerkelijk 
betaald en voor 27,7 miljoen euro voorgefginancierd door de Provincie Flevoland); 
voorfinanciering door de Provincie Flevoland voor aankopen voor een bedrag van 
maximaal 20,9 miljoen euro; 
reeds door de Provincie Flevoland en andere partijen betaalde (plan-)kosten. 

Wanneer het project door het ministerie wordt gestopt, zullen de Provincie Flevoland en de andere 
gebiedspartners de door hen gemaakte kosten vergoed willen krijgen. De voorfinanciering door de 
Provincie Flevoland is nadrukkelijk als tijdelijke financiering toegezegd en kan niet dienen als 
definitieve dekking. Om deze redenen zijn deze financieringsbronnen niet als (definitieve) 
dekkingsbron mee genomen. 
De reeds toegezegde bijdrage van EL&l kan (formeel) door het ministerie worden teruggevorderd 
indien de Provincie Flevoland niet voldoet aan haar verplichtingen uit de ILG-
bestuursovereenkomst. Derhalve is ook deze bijdrage niet als harde dekkingsbron opgenomen en 
maakt deze bijdrage onderdeel uit van de totale claim richting EL&l. 

Financieel risico bij stoppen als gevolg van een besluit van de provincie 
Bij niet doorgaan van het OostvaardersWold moet rekening worden gehouden met schade bij 
landbouwers bij wie nog geen overeenstemming over de onteigening was bereikt. Deze schade valt 
slecht te kwantificeren, maar kan substantieel zijn. Tevens ontstaan er afrondingverplichtingen die 
ook nog tot verplichtingen leiden. Deze kosten bij elkaar zijn te ramen op ca 20 - 40 miljoen, 
waarmee het totale financiële risico voor de provincie uitkomt op 150 miljoen. 

Hiertegenover staan nog mogelijke inkomsten uit grondverkoop van de resterende gronden die 
beschikbaar zijn na realisatie van de compensatieopgaven van RWS en SBB. 
De totale compensatie-opgave bestaat uit 358 ha. Hiervoor wordt de 170 ha van SBB ingezet en 188 
ha van de provincie Flevoland. Daarna resteert 60 ha in bezit bij de provincie Flevoland welke bij 
stopzetting van het project aan de landbouw terugverkocht kunnen worden (verwachte opbrengst 
ca. 4,8 miljoen). Daarnaast beschikt de provincie nog over 116 ha ruilgrond welke eveneens 
terugverkocht kunnen worden (verwachte opbrengst ca 9,3). 
Totale verwachte inkomsten zijn 10-15 miljoen euro. 

Wat resulteert in een feitelijk financieel risico van maximaal 140 miljoen euro. 
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