
 
 
 

 

VOORTGANGSBERICHT 27 MAART 2012 

Toekomst OostvaardersWold 
 
 
Uitspraak rechtbank Zwolle 
Afgelopen donderdag deed de bestuursrechter in Zwolle uitspraak over het beroep dat de provincie 
aantekende tegen de toegekende rijksbijdrage voor het OostvaardersWold. De rechter bepaalde dat 
de provincie 81 miljoen euro krijgt, zoals het rijk in 2010 bepaalde. Van dit bedrag is ruim 61 miljoen 
euro bestemd voor OostvaardersWold. 
 
In haar eerste reactie liet het college van GS weten dat de provincie de uitspraak van de 
bestuursrechter in Zwolle over de vergoeding voor OostvaardersWold leest als een technische 
beoordeling. In de uitspraak wordt voorbijgegaan aan gemaakte bestuurlijke afspraken die later in de 
bestuursovereenkomst verwerkt zouden worden. 
 
De rechter oordeelt dat de provincie bezwaar had moeten maken tegen de beschikking in 2009. Dat 
heeft de provincie niet gedaan, omdat met de minister was afgesproken dat aanvullende financiën in 
de tussentijdse evaluatie van de bestuursovereenkomst in 2010 geregeld zouden worden. De 
rechtbank heeft haar uitspraak gebaseerd op de eerder getekende overeenkomst en de daarin 
opgenomen bedragen en heeft de beschikking voor OostvaardersWold daar technisch aan getoetst. 
 
Voor het college van GS is het nu zaak om de financiële en juridische consequenties te bepalen en te 
verwerken in het procesvoorstel over OostvaardersWold. De provincie heeft 6 weken na verzending 
van de uitspraak de gelegenheid om beroep in te stellen tegen de uitspraak. Een besluit hierover 
nemen GS na overleg met Provinciale Staten.  
 
Gesprekken over toekomst gebied OostvaardersWold 
Deze week wordt hard gewerkt aan het uitwerken van het procesvoorstel dat GS op 10 april 
verwachten vast te stellen. Onderdeel van dat werk is dat portefeuillehouder gesprekken aangaat met 
inwoners, boeren en alle relevante stakeholders. De weerslag van die gesprekken zult u terugvinden 
in het voorstel dat u na 10 april ontvangt.  
 
De afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met diverse stakeholders in het gebied. Zo heeft 
gedeputeerde Witteman onder andere gesproken met vertegenwoordigers van LTO-Noord, Het Flevo-
landschap en Staatsbosbeheer. Vanzelfsprekend zitten alle partijen zeer verschillend in deze 
gesprekken, maar wat opvalt tot nu toe is dat er door iedereen zeer constructief wordt meegedacht 
met de provincie en dat iedereen begrijpt hoe complex de situatie voor Flevoland is.  
 
Een uitzondering hierop vormt het gesprek met een aantal boerenondernemers in het gebied, dat 
afgelopen maandagavond plaatsvond. Dit was een zeer lastig gesprek, met veel emoties. In dit 
gesprek bleek dat de boeren aan tafel weinig vertrouwen hebben in de provincie.  
 
Na dit eerste gesprek met een aantal boerenondernemers worden er de komende week nog een 
tweetal gesprekken gevoerd. Alle boeren van wie de grond nog niet is verworven, zijn voor een 
gesprek met gedeputeerde Witteman uitgenodigd. De gesprekken vinden plaats in kleine groepen, 
zodat er voldoende aandacht is voor ieders persoonlijke opvattingen.  
 
Online dialoog op Linkedin 
De gesprekken op Linkedin trekken veel belangstelling. Op maandagochtend waren er al bijna 200 
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deelnemers, en we zien dat er dagelijks mensen bijkomen om mee te praten. Vooral het gesprek over 
de drie scenario’s die het college aan het uitwerken is, trekt veel belangstelling. Veel mensen komen 
met een onderbouwde reactie en een aantal denkt ook breder dan de drie scenario’s waaraan nu 
gewerkt wordt.  
 
Hoewel de Linkedin discussies niet representatief zijn, blijkt wel dat veel mensen zich bij het 
onderwerp betrokken voelen en constructief meedenken over de ontstane situatie en hoe daar het 
best mee kan worden omgegaan. 
 
Deelnemers 
Iedereen die in het verleden bij de provincie heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de 
ontwikkelingen rond OostvaardersWold via een nieuwsbrief, heeft een uitnodiging ontvangen om deel 
te nemen aan de discussie.  
 
Wilt u de gesprekken op Linkedin volgen, dan kan dat via de link 
http://www.linkedin.com/groups/Toekomst-Oostvaarderswold-435736363. Wanneer u zich aanmeldt 
bij de groep kunt u ook zelf deelnemen aan het gesprek. Ook kunt u mensen uit uw eigen netwerk 
uitnodigen om een bijdrage aan het gesprek te leveren.  
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