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

Onderwerp 

Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen (NAC) 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling wil ik u informeren over het Natuuractiviteitencentrum 
Oostvaardersplassen (NAC). 

Toezegging/motie/amendement: 

Deze mededeling is niet naar aanleiding van een motie, toezegging of amende
ment. 

Inleiding: 

U ontvangt deze mededeling naar aanleiding van het architectuur café ALS d.d. 
21-3-2012 waarvoor een aantal leden een uitnodiging die PS leden hebben ont
vangen. Het thema van deze bijeenkomst is het NAC. 
Met deze mededeling wil ik u Informeren over de stand van zaken van het NAC en 
de betrokkenheid van de provincie bij dit project. 
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Appelman, J .N . 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Mededeling: 

De planvoorbereiding voor het NAC kent een lange voorgeschiedenis. De eerste 
ideeën voor het NAC dateren van 10 jaar geleden. Sinds 2010 is er sprake van een 
stroomversnelling. In 2010 schrijft Staatsbosbeheer (SBB), initiatiefnemer van het 
NAC, een prijsvraag uit voor het architectonisch ontwerp. Het winnend ontwerp 
gaat uit van een klimaatneutraal bezoekerscentrum met een uitkijktoren, hore
ca-, winkel- en vergadervoorzieningen en kantoorruimten (zie bijlage 1: artist 
impression). Het beoogde NAC is gesitueerd in het Praambos. 
De Investering wordt geraamd op ca € 5,6 mln. (gebouw + buitenruimte). 

De provincie is vanuit verschillende verantwoordelijkheden betrokken bij de 
planvorming: 

ruimtelijk planologisch en milieutechnisch (bestemmingsplan en MER); 
de beleidsterreinen toerisme Et recreatie en natuur; 
mogelijke ondersteuning met EU-middelen (p-MJP en OP-West). 

Daarnaast is de gemeente Lelystad nauw bij het NAC betrokken 

Staatsbosbeheer heeft bij de provincie een verzoek gedaan voor een financiële 
bijdrage. In eerste instantie is onderzocht of pMJP-middelen ingezet konden 
worden. Dit fonds is echter uitgeput. 
Recent heeft overleg plaatsgevonden over mogelijke ondersteuning vanuit OP-
West (EFRO). Dit wordt vanuit een positieve grondhouding bezien. Het overleg 
is echter nog verkennend van aard. Een belangrijke voorwaarde die nog ingevuld 
moet worden is een sluitende begroting. SBB zoekt hiervoor naar aanvullende 
private financiering. 
Belangrijk aandachtspunt voor de provincie is dat het NAC gebaseerd is op een 
gezonde businesscase. 

Het vervolg 

Ter inzage in de leesl<amer 
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