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

Mededeling 

Onderwerp Registratienummer 
Ontwikkelopgave natuur, uitwerking Flevoland voor externe commissie 1348629 

Datum 

10 ju l i 2012 

Doel van deze mededeling: Auteur 
Op 28 maart 2012 is Provinciale Staten in een panoramaronde geïnformeerd over ors. J. van den Bos 
het natuurakkoord en de (financiële) risico's waar Flevoland mee te maken heeft. Afdeung/Bureau 
Provinciale Staten heeft toen verzocht geïnformeerd te worden over de verdere RWN 
uitwerking van het natuurakkoord en de ontwikkelopgave zoals GS Flevoland die  
inbrengt bij de externe commissie. openbaarheid 
Via bijgevoegde mededeling wordt aan dat verzoek voldaan. Passief openbaar 

Inleiding: Portefeuillehouder 
In het natuurakkoord, dat het IPO begin 2012 heeft gesloten met het ministerie Appelman, J.N.J. 
van EL&I is opgenomen dat de gezamenlijke provincies nog een ontwikkelopgave  
van 17.000 ha verwerving en 40.000 ha Inrichting kunnen realiseren, gefinancierd Ter kennisname aan PS en 
vanuit een grond-voor grond-constructie. burgerleden 
Om deze opgave op een eerlijke, onafhankelijke wijze over de provincies te 
verdelen is er een externe commissie Ingesteld, voorgezeten door dhr G. Jansen 
(oud CDK, Overijssel). 
De opdracht van de externe commissie is om uiterlijk 1 sept 2012 met een in 
principe bindend advies te komen, dat daarna ter besluitvorming wordt voorge
legd aan het IPO-bestuur. 
Elke provincie heeft de opdracht gekregen om op basis van vooraf gestelde 
criteria een te geven wat de resterende ontwikkelopgave in de eigen provincie is, 
en welke dekking er mogelijk is vanuit de grond-voor grond-constructie. 
In juni heeft de externe commissie met elke provincie visitatie-gesprekken ge
houden. Op 10 juli 2012 heeft Gedeputeerde Staten de ontwikkelopgave voor 
Flevoland vastgesteld, en toegezonden naar de externe commissie. 10 juli was 
ook de deadline voor het aanleveren van de provinciale ontwikkelopgave. 

Mededeling: 
Gedeputeerde Staten heeft op 10 juli 2012 de ontwikkelopgave natuur voor 
Flevoland vastgesteld en toegezonden naar de externe commissie (commissie 
Jansen) die hiervoor door het IPO-bestuur is ingesteld. 
In de bijlage bij deze mededeling wordt toegelicht hoe deze uitwerking tot stand 
is gekomen. 
Als tweede bijlage is toegevoegd de uitwerking zoals toegezonden naar de exter
ne commissie. 

Het vervolg 
De externe commissie heeft als opdracht om op 1 september 2012 een in principe 
bindend advies uit te brengen. 
Het advies zal door de externe commissie worden toegelicht in de bestuurlijke 
adviescommissie vitaal platteland van eind augustus 2012. 
Het advies wordt daarna besproken in de bestuurlijke adviescommisie vitaal 
platteland van 27 sept 2012. 
Besluitvorming over het advies, en wat dat betekent voor de verdeling van de 
ontwikkelopgave, de inzet van gronden vanuit de grond-voor-grond-constructie 
en de verdeling van het door het rijk toegekende decentralisatiebudget voor 
beheer vindt plaats in het IPO-bestuur (planning is 11 oktober 2012) 
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Bijlagen 
toelichting op de totstandkoming van de ontwikkelopgave; 
uitwerking ontwikkelopgave Flevoland, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10 
juli 2012. (HB 1343098) 

Ter inzage In de leeskamer 
- de kaarten die behoren bij de ontwikkelopgave Flevoland; 
- de opdracht zoals verstrekt door het IPO-bestuur aan de externe commissie. 
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Bijlage: Toelichting op de totstandkoming van de Ontwikkelopgave Flevoland 

Voorgeschiedenis: 
Begin 2012 heeft het IPO een bestuursakkoord natuur gesloten met het ministerie van EL&I (verder; 
natuurakkoord). Dit natuurakkoord is in acht provincies vastgesteld door Provinciale Staten. 
Per brief van 10 februari hebben het ministerie van EL&I en het IPO de overige provindes verzocht 
wel medewerking te verlenen aan de uitwerking van het natuurakkoord. Hierover bent u per mede
deling van 21 febr. 2012 geïnformeerd. 
Gelet op de positie van het Oostvaarderswold in het natuurakkoord en de mogelijke consequenties 
hiervan heeft Gedeputeerde Staten u wel geïnformeerd over het natuurakkoord, nl. in de panora
maronde op 28 maart 2012, maar het natuurakkoord is u nog niet ter besluitvorming voorgelegd. 

Opdracht externe commissie: 
Het natuurakkoord heeft betrekking op de verdere decentralisatie van het natuurbeleid naar de 
provincies. Het akkoord bevat hiervoor een aantal verschillende onderdelen (afronding ILG, ontwik
kelopgave EHS, overdracht beheer, overdracht taken natuurwetgeving). Alle afspraken in het ak
koord zijn gemaakt op basis van landelijke cijfers. Een verdeling tussen de provincies behoorde tot 
de nadere uitwerking. 
Om te komen tot een eerlijke, onafhankelijke verdeling over de provincies heeft het IPO-bestuur 
besloten een externe commissie in te stellen, deze commissie wordt voorgezeten door dhr G. 
Jansen (oud CDK, Overijssel). De hoofdtaak van de commissie is om een advies uit te brengen over 
een verdeling van de ontwikkelopgave en de daarvoor beschikbare dekking vanuit de grond-voor 
grond-constructie. Om te komen tot een evenwichtige verdeling van 'plussen en minnen' over de 
provincies is afgesproken dat de commissie in dit perspectief eveneens adviseert over een voorstel 
voor de toedeling van de decentralisatie-uitkering voor beheer. 

Proces van de ontwikkelopgave 
• Half mei is de opdracht aan de externe commissie vastgesteld door het IPO-bestuur. 
- In juni heeft de externe commissie met alle provincies visitatiegesprekken gevoerd, op basis van 
een concept/80%-versie van de ontwikkelopgave. De provincies kregen daarbij de gelegenheid nog 
aanvullingen en verbeteringen door te voeren. Voor Flevoland waren bij dit gesprek, naast gedepu
teerde Appelman ook de voorzitter van het Flevolandschap dhr. Fokkens en directeur regio Oost 
Staatsbosbeheer, de heer Winterman aanwezig. 
- 10 juli 2012 was de deadline voor het aanleveren van de eindversie van de ontwikkelopgave. 
- eind augustus zal de externe commissie het advies presenteren in een overieg van de bestuurlijke 
adviescommissie vitaal platteland van het IPO. 
- het advies wordt besproken in de bestuurlijke adviescommisie vitaal platteland van 27 sept 2012. 
- Besluitvorming over het advies, en wat dat betekent voor de verdeling van de ontwikkelopgave, 
de inzet van gronden vanuit de grond-voor-grond-constructie en de verdeling van het door het rijk 
toegekende decentralisatiebudget voor beheer vindt plaats in het IPO-bestuur (planning is 11 okto
ber 2012) 

Wat is de ontwikkelopgave? 
In het natuurakkoord is opgenomen dat Rijk en Provincies willen komen tot een afronding van de 
Ecologische Hoofdstructuur uiterlijk 2021. De oorspronkelijke verwervingsopgave voor nieuwe 
natuur (uit 1990) is gereduceerd. De provincies kunnen nog 17.000 ha verwerven en 40.000 ha 
inrichten, waarbij prioriteit moet liggen bij de internationale doelstellingen. 
Deze ontwikkelopgave moet gefinancierd worden uit een grond-voor-grond-constructie. Waardoor 
investeringen gedekt worden uit het ruilen en verzilveren van grond. 
Om desinvesteringen en schadeclaims te voorkomen is ook afgesproken dat harde juridische ver
plichtingen voorrang krijgen ten opzichte van nieuwe verwervingen. 
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Ontwikkelopgave Flevoland 
Flevoland heeft (zeker ten opzichte van andere provincies) een compacte en robuuste Ecologische 
Hoofdstructuur. De oorspronkelijke opgave nieuwe natuur voor Flevoland was gering (1595 ha EHS + 
1125 ha robuuste verbinding). Per 20-10-2010 (het moment van stopzetten van de lopende ILG-
overeenkomsten) had Flevoland hiervan ca. 80% gerealiseerd. 
De restopgave voor verwerving in Flevoland bedraagt ca. 125 ha overige EHS en de afwikkeling van 
het OostvaardersWold. De nog niet verworven hectares zijn in Flevoland niet noodzakelijk voor de 
realisatie van internationale natuurdoelstellingen. Flevoland heeft de opgave daarom beperkt tot 
35 ha verwerving, die nodig zijn voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers langs de vaarten in 
de Noordoostpolder. 
De inrichtingsopgave voor Flevoland ligt eveneens goed op schema. Alle aangekochte gebieden zijn 
doorgeleverd aan de terreinbeherende organisaties en vervolgens ingericht. Met de terreinbeheer
ders zijn in 2009 meerjarenafspraken gemaakt over de restopgave. Met uitzondering van het Oost-
vaardersWold-gebied zullen alle aangekochte gebieden voor 2014 zijn ingericht. 

Dekkingsmogelijkheden Flevoland 
In het natuurakkoord zijn vier categorieën opgenomen die moeten bijdagen aan de grond-voor-
grond-constructie. Flevoland heeft aangegeven hier niet aan te kunnen bijdragen met de volgende 
argumenten: 
- gronden verworven voor het OostvaardersWold vallen buiten het natuurakkoord en worden inge
zet voor de afwikkeling van het OostvaardersWold; 
- van de overige EHS zijn alle gebieden die verworven zijn als nieuwe natuur op basis van de lopen
de meerjarenovereenkomsten voor 2014 ingericht; 
- bestaande natuur in Flevoland heeft voor de volledige 100% ook een planologische bestemming die 
past bij deze functie, bovendien zijn deze gronden vrijwel allemaal in eigendom bij Staatsbosbe
heer, waardoor middelen bij verkoop terugvloeien naar de staat, en niet naar de regio. 

Opgave voor beheer 
De grootste (structurele) opgave voor Flevoland is het beheer van de EHS. 
In de toelichting bij de ontwikkelopgave wordt daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
verdeling van de beheermiddelen. Het areaal van Staatsbosbeheer is in Flevoland relatief hoog (ca. 
2/3® van de EHS). Voor de twee N2000-gebieden waar de provincie verantwoordelijk voor wordt 
(Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen) zijn ingrijpende waterhuishoudkundige maatregelen 
nodig om de oorspronkelijke natte moeraskwaliteit te kunnen herstellen, en doordat de natuur in 
Flevoland nog in ontwikkeling is, zijn hier tot dusverre vooral (goedkopere) basispakketten toege
past. Op een groot volume met lage kosten valt vrijwel niet te bezuinigen. Flevoland vraagt de 
externe commissie daarom bij de verdeling van de beheermiddelen niet alleen te kijken naar de 
bestaande uitgaven, maar deze verdeling te relateren aan de oppervlakte natuur waar de provincie 
na 1-1-2014 verantwoordelijk voor is, en Flevoland ook een bijdrage toe te kennen vanuit het 
budget dat gereserveerd is voor effectgerichte maatregelen. 

Ontwikkelopgave OostvaardersWold 
In het traject van het natuurakkoord is de afronding van het Oostvaarderswold grotendeels buiten 
het natuurakkoord gehouden. 
In het visitatiegesprek met de externe commissie is gesproken over het OostvaardersWold. De 
externe commissie heeft Flevoland gevraagd ook de ontwikkelopgave die voortkomt uit het nog te 
voeren open planproces in beeld te brengen. 

Verwachtingen landeliik 
Bij het opstellen van het natuurakkoord was al duidelijk dat de ruimte in het natuurakkoord moge
lijk ontoereikend zal zijn om de ontwikkelopgave af te ronden en de internationale doelstellingen 
te realiseren. In het akkoord is daarom afgesproken dat er in 2016 een evaluatie wordt gehouden 
waarin bepaald wordt in hoeverre er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
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De verwachting is dat de opgave van de gezamenlijke provincies groter zal zijn dan de beschikbare 
ruimte, zodat de externe commissie een advies moet uitbrengen over prioritering. 
De dekking voor de ontwikkelopgave moet komen uit het grond-voor-grond-principe. Vanuit het rijk 
is hiervoor 14.000 ha BBL-grond beschikbaar gesteld, waarvan tot 2016 6000 ha kunnen worden 
ingezet. Een eerste inschatting is dat de tot 2016 beschikbare dekking net toereikend zal zijn om 
de harde juridische verplichtingen na te komen. 
Het IPO hecht daarom veel waarde aan de afspraken in het lenteakkoord over 200 miljoen voor het 
natuurbeleid, en zal het advies van de externe commissie zo mogelijk ook in willen zetten om een 
inhoudelijke uitwerking te bieden voor deze 200 miljoen. 



Provincie Flevoland - ontwikkelopgave (100%-versie)  

Natuurwaarden Flevoland 
Flevoland levert een forse bijdrage aan de Nederiandse Deltanatuur. De grote wateren, en randmeren 
zijn allen aangewezen als Natura 2000-gebieden, evenals de binnendijks gelegen Oostvaardersplassen en 
Lepelaarplassen. De overige kerngebieden van de robuuste ecologische hoofdstructuur grenzen 
grotendeels aan de Natura 2000-gebieden, en dragen daarmee bij aan een compleet en duurzaam 
ecosysteem. 

Ontwikkelopgave EHS 
a. Verwervingsopgave gering 
Met goed beheer en adequate inrichting van de bestaande en reeds verworven nieuwe natuur zijn de 
internationale doelstellingen realiseerbaar. De verwervingsopgave voor Flevoland blijft daarom beperkt 
tot 35 ha die nodig zijn voor verbeterde inrichting van natuurvriendelijke oevers, ten behoeve van KRW-
doelstellingen. 
b. Inrichtingsopgave bijna op orde 
De inrichtingsopgave voor nieuwe natuur ligt voor Flevoland eveneens goed op schema. Alle aangekochte 
gebieden zijn doorgeleverd aan de terreinbeherende organisaties, en vervolgens ingericht. Over de 
restantopgave zijn in 2009 met de terreinbeherende organisaties meerjarenafspraken gemaakt, gericht 
op het oplossen en voorkomen van verdroging. Deze harde juridische verplichtingen zullen uiteriijk 2013 
zijn afgerond. 

Internationale verplichtingen 
a. PAS-problematiek is grensoverschrijdend vraagstuk. 
De Flevolandse (klei)bodem is weinig stikstofgevoelig. Binnen Flevoland zijn er daardoor geen 
natuurgebieden waar vanuit de PAS een verwervings- of (her)inrichtingsopgave ligt om de 
natuurkwaliteit te verbeteren. 
De PAS-problematiek heeft wel effect op de Flevolandse landbouw. Landbouwbedrijven aan de oostrand 
van Flevoland worden beperkt in hun ontwikkelmogelijkheden doordat net over de grens in Overijssel en 
Gelderiand, wel een aantal stikstofgevoelige N2000-gebieden liggen. 
Alleen via landbouwkundige maatregelen als kavelruil en/of bedrijfsverplaatsing zou Flevoland indien 
nodig een bijdrage kunnen leveren aan het veriagen van de stikstofbelasting. Deze maatregelen maken 
geen deel uit van de ontwikkelopgave natuur. 
b. KRW-opgave is geconcentreerd binnen bestaande natuur 
Flevoland behoort tot de regio Rijn-Midden, en kent vrijwel alleen kunstmatige wateren. De Flevolandse 
opgave betreft de inrichting van duurzame en natuurvriendelijke oevers en het oplossen van verdroging 
in de TOP-gebieden. In het maatregelenprogramma voor de 1^ fase is ervoor gekozen alleen maatregelen 
op te nemen die geen negatieve effecten hebben op de omgeving. De opgave ligt daardoor vooral in 
(her)inrichting van bestaande natuur en beheermaatregelen. 
b. Natura 2000-opgave is vooral inrichtings- en beheeropgave 
Flevoland heeft een groot areaal aan N2000-gebieden. Alle randmeren en het Ijsselmeergebied zijn 
N2000-gebieden, evenals de binnendijks gelegen Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen. Voor de 
meeste gebieden staan de instandhoudingsdoelstellingen onder druk en zullen de komende jaren 
maatregelen nodig zijn. Zo zet de provincie zich als gebiedsregisseur voor het Markermeer-IJmeer in 
voor het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Voor de Lepelaarplassen en 
Oostvaardersplassen is aangetoond dat herstel van een meer oorspronkelijk watersysteem noodzakelijk 
is. 
Het Rijk behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor inrichting- en beheersmaatregelen voor de 
rijkswateren. De opgave voor de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen kan onderdeel zijn van. een 
pakket aan effectgerichte maatregelen. Flevoland vraagt de externe commissie hier bij de verdeling van 
de beheermiddelen rekening mee te houden. 

Beheeropgave 
Zoals uit het voorgaande blijkt is voor Flevoland met name de beheer- en inrichtingsopgave van belang. 
Om de internationale doelstellingen te kunnen behouden zullen de natuurgebieden duurzaam beheerd 
moeten worden. In dat verband heeft Flevoland twee 'uitdagingen' 
a. Disbalans in beheer. 
Flevoland is ontwikkeld als Rijksproject. Vrijwel alle natuur in Flevoland is eigendom van de 
Rijksoverheid. Bij de instelling van de provincie zijn alle natuurgebieden overgedragen aan 
Staatsbosbeheer, en een beperkt aantal is daarna in erfpacht uitgegeven aan het Flevo-landschap en 
Natuurmonumenten. Deze situatie is nog steeds actueel. Ongeveer tweederde van het natuurareaal in 
Flevoland (ca. 20.000 ha) betreft gronden in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Doordat de 
natuur in Flevoland nog in ontwikkeling is, zijn in Flevoland tot dusverre vooral (goedkopere)  



basispakketten toegepast. Op een groot volume, met lage kosten valt vrijwel niet te bezuinigen. Voor 
Flevoland is daarom van essentieel belang dat de verdeelsleutel voor beheer niet wordt gebaseerd op 
historische verdelingen, maar wordt gerelateerd aan de oppervlakte natuur waar de provincie na 1-1-
2014 verantwoordelijk voor is. De structurele beheerkosten voor Flevoland bedragen ca. 8 miljoen/jaar. 
b. Effectgerichte maatregelen binnen NZOOO-gebieden noodzakelijk. 
De twee binnendijks gelegen Natura 2000-gebieden (de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen) zijn 
aangewezen als wetlands. Oorspronkelijk waren dit de laagst gelegen gebieden in de polder. Door de tijd 
en voortschrijdende bodemdaling in de omgeving, is de situatie nu omgekeerd, en liggen deze natte 
moerasgebieden hoger dan de omgeving. Dit is een lastige (en kostbare) situatie om in stand te houden. 
Uit de beheerplanprocessen voor beide gebieden komt naar voren dat het noodzakelijk is om ingrijpende 
maartregelen in het watersysteem te nemen om de vastgestelde natuurdoelen te kunnen behouden. De 
voedselrijkdom van beide gebieden leidt ertoe dat dit herstel naar een meer oorspronkelijk systeem een 
hoge nutriëntenbelasting van de omgeving veroorzaakt, waardoor ook aanvullende maatregelen op grond 
van de KRW-richtlijnen noodzakelijk zijn. De incidentele kosten voor deze effectgerichte maatregelen zijn 
voor de Lepelaarplassen ca 1 miljoen, voor de Oostvaardersplassen tussen de 5 en de 7 miljoen. 

In verband met de decentralisatie van verantwoordelijkheden heeft Gedeputeerde Staten over de 
Oostvaardersplassen een brief aan het ministerie van EL&I gezonden, waarin is aangegeven dat de 
provincie de huidige situatie beschouwt als een vorm van achterstallig onderhoud, en dat de provincie 
het beheer over dit N2000gebied alleen op zich kan nemen als er voldoende middelen beschikbaar zijn 
om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren 

Specifieke opgave Flevoland: OostvaardersWold 
Aanleiding 
In 2000 is de oorspronkelijke EHS-opgave uitgebreid met een opgave voor de realisatie van robuuste 
verbindingen. Voor Flevoland betrof het een gedeelte van de verbinding tussen de Oostvaardersplassen 
en Duitse Reichswald. Als randvoorwaarde vanuit het Rijk gold daarbij de vereiste dat deze verbinding 
geschikt moest zijn voor migratie van edelherten. 
Flevoland heeft de ontwikkeling van de robuuste verbinding opgepakt als integraal project, waarin naast  
de ecologische doelstellingen ook de Flevolandse wateropgave en de recreatie-opgave die gepaard gaat  
met de schaalsprong Almere werd opgenomen. Deze aanpak maakte een efficiënt ruimtegebruik  
mogelijk. Het OostvaardesWold-project bedroeg ca 1800 ha, waarvan 2/3 bedoeld was voor de robuuste  
verbinding, nl 1125 ha.  
Versnelling als gevolg van ICMO-raoport 
In 2004 werd door het toenmalige ministerie van LNV besloten tot het instellen van een internationale 
commissie die een bindend advies moest geven over het beheer en de verdere ontwikkeling van de 
Oostvaardersplassen. Dit advies kwam in 2006, en werd door toenmalig minister Veerman volledig 
overgenomen. Een van de onderdelen van het ICMO-advies betrof de aanbeveling om de robuuste 
verbinding van de Oostvaardersplassen naar het Horsterwold met voorrang aan te leggen, om migratie 
van de dieren naar meer beschutte gebieden mogelijk te maken. 
Op verzoek van het ministerie heeft Flevoland deze versnelling in gang gezet en afspraken gemaakt met 
het ministerie en LNV, om de robuuste verbinding binnen het OostvaardersWold uiteriijk 2014 gereed te 
hebben. 
Afspraken met Riik en Provincies 
Vooruitlopend op de formalisering van de afspraken bij de midtermreview voor het ILG, heeft Flevoland 
een deel van de aankopen voorgefinancierd. 
Met rijk en provincies waren de volgende afspraken gemaakt; 

de verwervingsopgave voor de robuuste verbinding door Flevoland bedraagt 1125 ha 
verwerving gebeurt op basis van volledige schadeloosstelling 
de overige provincies stellen ieder 30 ha (totaal 330 ha) beschikbaar aan Flevoland om deze 
versnelling te realiseren 
bij de MidTermReview zullen deze afspraken verwerkt worden in een herziening van de 
bestuursovereenkomst 

In 2009 is een eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst gerealiseerd. De opgave in hectares is  
uitgebreid, en daarmee gepaard ging een verhoging van de bijdrage voor Flevoland. Het ministerie heeft  
er echter op dat moment voor gekozen de grote verschillen in grondprijzen tussen provincies, en de  
nieuwe keuzes voor de hectare-verdeling nog niet te corrigeren, omdat daar het traject van de MTR voor  
bedoeld was.  
Val kabinet Balkenende 
Begin 2010 viel het vierde kabinet Balkenende. De MTR, die voor Flevoland zo belangrijk was, is niet 
meer uitgevoerd, en met de start van het kabinet Rutte koos het Rijk voor een fundamentele 
koerswijziging. 
Flevoland had op basis van de toezeggingen van rijk en provincies voor meer dan 700 ha aan gronden 



verworven. Ook had Flevoland een bestemmingsplan in procedure gebracht, gebaseerd was op een 
financiële onderbouwing die uitging van het toen vigerend rijksbeleid. 
De schriftelijke afspraken tussen het rijk en de provincie, bleken bij toetsing door de rechter verschillend  
geïnterpreteerd te kunnen worden. Het bestemmingsplan is door de koerswijziging van het Rijk, door de  
Raad van State afgewezen op basis van onvoldoende zekerheid over de economische haalbaarheid.  
Besluitvorming Provinciale Staten 
Op 30 mei 2012 heeft Provinciale Staten gekozen voor een open planproces om te komen tot een in de 
regio gedragen voorstel voor de afronding van het OostvaardersWold. In een breed aanvaardde motie 
(zie bijlage) heeft PS de kaders voor dit proces vastgesteld. 
Doel van het proces is besluitvorming (december 2012) over de verdere gebiedsontwikkeling van  
(bestaande) natuur en van een stadsrand (van Almere) met natuur en landbouw. Inhoudelijke,  
procesmatige en financiële randvoorwaarden zijn aangegeven.  
Omvang opgave voor Flevoland. 
De uitkomsten van dit open planproces zullen richtinggevend zijn voor de wijze waarop deze 
gebiedsontwikkeling plaats gaat vinden. Verkennende berekening laten zien dat bulten de eigen bijdrage 
van de provincie van 33,9 miljoen en de opbrengsten vanuit verkoop van gronden een bedrag van 38,5 
miljoen nodig zal zijn om te komen tot een goede afronding van de ontwikkelopgave. Een bedrag van 
33,3 miljoen betreft verplichtingen die niet in het PEIL gerapporteerd konden worden. 
Deze zijn in de toelichting bij het PEIL-format vermeld. 

Mogelijkheden dekking uit grond voor grond. 

Flevoland heeft geen gronden die kunnen bijdragen aan de landelijke dekkingsopgave.  

BBL-g ronden 
Flevoland heeft geen historie van ruilverkavelingen, waardoor in Flevoland alle EHS-verwervingen nieuwe  
natuur altijd direct op locatie zijn uitgevoerd. Binnen Flevoland liggen daardoor geen BBL-oud gronden.  
OostvaardersWold was het eerste grootschalige gebiedsontwikkelingsproject in Flevoland waarvoor wel  
ruilgronden zijn verworven. Deze ruilgronden (BBL-nieuw -116 ha) zijn volledig gekoppeld aan de  
OostvaardersWoldopgave en maken ook deel uit van de financiële afwikkeling van het OostvaardersWold.  
Niet-inoerichte gronden 
Alle gebieden die verworven zijn als nieuwe natuur zijn direct doorgeleverd aan de terreinbeheerder, en  
vervolgens ingericht. Wanneer de harde juridische verplichtingen ten aanzien van inrichting zijn  
nagekomen is de inrichtingsopgave voor nieuwe natuur (buiten het OostvaardersWold) volledig afgerond.  
Bestaande natuur 
In 2010 heeft Flevoland een uitgebreid traject van herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur 
afgerond. In samenspraak met de gemeenten is de EHS op een schaal van 1:10.000 begrensd. Alleen 
gebieden die ook in het bestemmingsplan van de gemeente een bij de EHS passende bestemming 
hebben (bv. natuur, bos, water) zijn opgenomen in de EHS-begrenzing. Er zijn in Flevoland geen 
landbouwgronden met een EHS-bestemming. Binnen de invloedsfeer van de stedelijke omgeving zijn 
alleen die gebieden in de EHS opgenomen die ecologische gezien een bijdrage leveren aan nationale en 
internationale natuurdoelstellingen en in het bestemmingsplan van de gemeente een natuurbestemming 
hebben. Verkoop van deze gronden zal tot grote weerstand leiden bij de lokale bevolking en levert geen 
substantieel geld op. 
Een complicerende factor bij de verkoop van bestaande natuur is dat voor vrijwel alle bestaande natuur 
in Flevoland het 'bloot' eigendom in handen is van het Rijk. Ook gebieden die beheerd worden door 
particuliere organisaties kennen deze beheerstatus via een erfpachtconstructie. 
Binnen de huidige regelgeving van het Rijk komen opbrengsten van de verkoop van dergelijke gronden  
bij het ministerie van financiën terecht en draagt dit niet bij aan regionale opgaven.  
Gronden OostvaardersWold 
Voor Flevoland resteren daarmee alleen de gronden die verworven zijn voor het OostvaardersWold. 
Aangezien het hier reeds verworven, maar nog niet ingerichte gronden betreft, zullen deze ingezet 
worden voor de afwikkeling van het OostvaardersWold. Welke keuzes hierin gemaakt worden, zal 
voortkomen uit het open planproces dat hiervoor wordt ingezet. 

Bijdrage aan herijking 
Provinciale Staten van Flevoland hebben nog geen uitspraak gedaan over een planologische herijking van 
de EHS. Op basis van de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling na 1-1-2014, zal de provincie een keuze 
maken hoe met de restanttaakstelling om te gaan. 
De bijdrage van Flevoland aan de herijking is dat Flevoland via deze ontwikkelopgave (buiten de 35 ha 
KRW), geen aanspraak maakt op een rijksbijdrage voor verwervingen voor nieuwe natuur. 
De oorspronkelijke taakstelling van Flevoland bedroeg 2720 ha. 
Op 1-1-2011 bedroefde restanttaakstelling nog 580 ha. Hiervan wil Flevoland nog 35 ha realiseren voor 



de KRW-opgave. Daarmee draagt Flevoland 545 ha = 20% van de oorspronkelijke Flevolandse opgave, 
bij aan de herijking.  



I. O N T W I K K E L O P G A V E F l e v o l a n d 
Deel I .A (euro's en ha's, i n d . kaartmater iaal) 
PEIL' 1 /1 /2011 , r i jksbi jdrage jur idisch vastgelegd voor verwerving en 
inricht ing 

Verwerv inq^ Inr icht ing Deel I .A (euro's en ha's, i n d . kaartmater iaal) 
PEIL' 1 /1 /2011 , r i jksbi jdrage jur idisch vastgelegd voor verwerving en 
inricht ing 

C s 
(mi l l ) 

h a ' s Toel icht ing 
( indien nodig) 

C s 
(mi l ! ) ha 's Toel icht ing 

( indien nodig) 

0,415 6 

Voor het 
OostvaardersWold is 

sprake van harde 
verplichtingen voor 

een bedrag van 33,3 
miljoen voor 

aanvullende kosten 
verwerving en claims 

vertraqinqsschade 

8,626 663 Meer jarenovereen
komsten TBO's 

Dee l I .B (euro's en ha's, incl. kaartmater iaal) 
Harde jur idische verpl icht ingen verwerving en inrichting in vastgestelde 
Plannen van Toedeling niet opgenomen In I.A die via ILG-oud 
gefinancierd zouden worden 

V e r w e r v i n g Inr icht ing 
Deel I .B (euro's en ha's, incl. kaartmater iaal) 
Harde jur idische verpl icht ingen verwerving en inrichting in vastgestelde 
Plannen van Toedeling niet opgenomen In I.A die via ILG-oud 
gefinancierd zouden worden 

C s h a ' s Toel icht ing 
(verp l ich t ) C s ha 's Toel icht ing 

(verp l icht ) 

Deel I .B (euro's en ha's, incl. kaartmater iaal) 
Harde jur idische verpl icht ingen verwerving en inrichting in vastgestelde 
Plannen van Toedeling niet opgenomen In I.A die via ILG-oud 
gefinancierd zouden worden - nvt - nvt 

Deel I .C 
Internat ionale verpl icht ingen verwerv ing en inrichting 

V e r w e r v i n g In r ich t ing 

Deel I .C 
Internat ionale verpl icht ingen verwerv ing en inrichting 

C s 
Norm* 
(milj) 

C s 
Werke 
lijk * 
(milj) 

h a ' s 
Toel icht ing 

( Indien 
nodig) 

C s 
Norm 
(milj) 

C s 
Werkeli 

jk 
(milj) 

h a ' 
s 

Toel icht ing 
( Indien 
nodig) 

I . C . l (euro's en ha's, incl. kaar tmater iaa l , geen euro's voor Inricht ing) 
Programmatische Aanpak St ikstof (binnen Natura 2000, binnen heri jkte 
Ecoloqische Hoofdstructuur) 

- - nvt - - nvt 

I .C.2 (euro's en ha's, incl. kaar tmater iaa l , geen euro's voor inr icht ing) 
Kaderrichtl i jn Water (binnen her i jk te Ecologische Hoofdstructuur) 

2, 398 2,398 
35 

Periode 2018-
2027 
normkosten a 
68.504 
toereikend 

0,455 0,770 35 

Inrichting 
natuurvriendelij 
ke oevers, 
inr.kosten ca. 
22.000 ivm 
noodzaak 
grondverzet, 
(norm is 
13.000) 

I .C.3 (euro's en ha's, incl. kaar tmater iaa l , geen euro's voor inr icht ing) 
Natura 2000 niet z i jnde PAS/KRW (binnen her i jk te Ecologische 
Hoofdstructuur) 

- - - - - -
Hoge kosten 
effectgerichte 
maatregelen 

I .C.4 (euro's en ha's, Incl. kaar tmater iaa l , geen euro's voor inr icht ing) 
Soortenbescherming t .b.v. internationale verpl icht ingen (binnen heri jkte 
Ecoloqische Hoofdstructuur) 

- - - - - - Onderdeel 
beheeropgave 

T o t a a l d e e l I.C Internat ionale verpl icht ingen (delen I .C. l t / m I.C.4) 2,533 35 0,777 35 

I I . B E S C H I K B A R E G R O N D E N ( b i n n e n d e e i g e n D r o v i n c i e p e r 1 / 1 / 2 0 1 1 ) 
Deel I I . A 
Beschikbare gronden t .b.v. Inrichting h a ' s C s 

norm 
C s 

werkelijk 
Toel icht ing 

( Indien nodig) 
I I . A . l (ha's, euro's) 
Niet in te richten ha's nieuwe natuur (verworven na 1/1/1990) binnen en buiten de huidige 
EHS beschikbaar voor verkoop 

pm 
Afhankel i jk 

resultaten open 
plan proces 

Deel I I . B 
Overiqe beschikbare qronden h a ' s C s 

norm 
C s 

werkelijk 
Toel icht ing 

( Indien nodig) 

I I . B . l (ha's, euro's) 
Te verkopen bestaande natuur (van vóór 1990) - - -

Alle bestaande 
natuur heeft bij 
EHS passende 
bestemmlnq 

I I . B . 2 (ha's, euro's, Incl. kaartmater iaal ) 
ILG-nleuw^ betaald met r i jksqeld buiten de huidige EHS en RodS 116 - - Onderdeel 

afronding OVW 
I I . B . 3 (ha's, euro's, Incl. kaartmater iaal ) 
ILG-oud'' buiten de huidiqe EHS en RodS^ - - -
T o t a a l d e e l I I . B Overiqe beschikbare qronden (delen I I . B . l t / m I I .B.3) 

Deel I I . C 
Door te leveren qronden 

h a ' s Toel icht ing 
( indien nodig) 

I l . C . l . a . (ha's, Incl. kaartmater iaal ) 
ILG-oud binnen de huidige EHS door te leveren vóór 2016 -
I l . C . l . b . (ha's, Incl. kaartmater iaal ) 
ILG-oud binnen de huldlqe EHS door te leveren na 2016 -
I I . C . 2 (ha's, Incl. kaartmater iaal ) 
ILG-nleuw binnen de huidige EHS -
T o t a a l dee l I I . C Door te leveren qronden (delen I I . C . l t / m I I .C.2) 

' PEIL; Prestaties en Effecten Investeringsbudget Landelijk gebied t.b.v. voortgangsrapportage ILG-bestuursovereenkomsten 
' Inclusief ha's functiewijziging vanaf 1/1/2011 
' Gronden gefinancierd vanuit het ILG die vanaf 1/1/2007 door BBL In opdracht van provincies zijn verworven 
* Gronden die met rijksmiddelen vóór 1/1/2007 In opdracht van het rijk door BBL zijn verworven en die in de ILG-bestuursovereenkomsten 2007-2013 aan de provinces 
beschikbaar zijn gesteld 
' Van ILG-oud moet tot 2016 maximaal 1.200 ha worden afgerekend binnen begrensde RodS 


