
Oostvaardersoevers

Commissie RND – PS Flevoland, 2 december 2020



1. Meenemen in het project Oostvaardersoevers

2. Meenemen in het afronden van MIRT-verkenning
- Drie onderzoeksalternatieven en conceptbeoordeling (PlanMER)

- Via Voorkeurseindbeeld naar Voorkeursalternatief 
Oostvaardersoevers

3.  Voorstel betrokkenheid PS in 2021

Doel presentatie
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Inleiding Oostvaardersoevers

• Aanleiding
- Panorama Markermeer-IJmeer
- Programmatische aanpak Grote Wateren
- Agenda IJsselmeergebied

• Propositie
- Nationaal Park Nieuw Land
- Kustvisie Lelystad 
- Handelingsperspectief MRA Oostflank en Meerjarenperspectief 
Groenblauw Almere
- LIFE IP Deltanatuur
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Proces t/m 2020

• Januari  2018 Provincie en RWS gestart met inventariseren partijen en ideeën

• Maart 2018 Ondertekening ambitie Grote wateren door Ministers en middelen beschikbaar gekomen 
vanuit Provincie en I&W voor Oostvaardersoevers

• April 2018 Gestart met voorstudie door Provincie, RWS, Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap, 
Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en Lelystad

• 13 feb. 2019 Samenwerkingsovereenkomst Oostvaardersoevers getekend

• Nov. 2019 Getekende Startbeslissing MIRT-verkenning en PAGW-reservering 45 mln euro. Ca. 6 
miljoen gereserveerd of in aanvraag specifiek voor Oostvaardersoevers vanuit de regio.

• Dec.2019 Ter visie legging Startbeslissing en opzet participatie.

• Mei 2020 Ter visie legging Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
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Doelstellingen Oostvaardersoevers

Oostvaardersoevers verbindt het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de 
Lepelaarplassen tot een toekomstbestendig zoetwater ecosysteem

&
Oostvaardersoevers realiseert met innovatieve waterbouw een aantrekkelijker, 
beleefbaarder en veilig merengebied ”
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MIRT systematiek
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Opbouw MIRT-Verkenning Oostvaardersoevers

• Startbeslissing
• Creatieve fase

– Opstellen onderzoeksalternatieven
– Opstellen beoordelingskader
– Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 Analytische fase (huidige fase)
– Uitwerken alternatieven
– Beoordelen alternatieven
– Opstellen MER
– Opstellen voorkeursalternatief

• Voorkeursbeslissing
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MIRT-Verkenning Oostvaardersoevers 
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Analytische fase MIRT-Verkenning

- Onderzoeksalternatieven zijn uitgewerkt:
* uitvoering verdiepende studies 
* zienswijzen belanghebbenden/omwonenden NRD
* adviezen Commissie MER en Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

- De beoordeling van onderzoeksalternatieven a.d.h.v. een 
beoordelingskader in een plan-MER wordt komende tijd afgerond. 

- Kansrijke onderdelen uit de alternatieven worden samengesteld 
t.b.v. een Voorkeurseindbeeld en een Voorkeursalternatief.

- De plan-MER en het Voorkeursalternatief worden opgeleverd in 
eerste kwartaal 2021.
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 3 onderzoeksalternatieven opgesteld voor gehele opgave

 Selectie van elementen uit alternatieven waarmee zo 
optimaal en effectief mogelijk de doelen worden bereikt

 Dit vormt de ambitie: het Voorkeurs Eindbeeld (VKE)

 Het Voorkeurs Alternatief (VKA) moet passen bij het 
beschikbare / gereserveerde budget en vormt de belangrijke 
eerste stappen op weg naar VKE

Van alternatieven via Voorkeurseindbeeld naar 
Voorkeursalternatief
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Onderzoeksalternatief 1; bestaande infrastructuur
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Onderzoeksalternatief 2: Concentreren
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Onderzoeksalternatief 3: Verdelen
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Inzichten na uitwerken alternatieven

• Er is sprake van samenhang tussen het ecologische projectdoel en de 
doelstelling voor een beleefbaar en aantrekkelijk merengebied. 

• De beleefbaarheidsdoelstelling is volgend op de ecologische 
doelstelling

• Voor migratie van vis is een pakket maatregelen nodig, waarbij 
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen vis naar binnen 
(OVP/LPP) en vis naar buiten (Markermeer)

• Kleine recreatieve ontwikkellocatie (kraal) is bij een in- of uitlaat 
en/of bij een luwte/verondieping.

• Grote recreatieve ontwikkellocatie (knooppunt) komt bij voorkeur bij 
een vismigratievoorziening, icm een grotere luwte/verondieping. 
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Beoordelingskader 

A
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Hoofdpunten MER-beoordeling doelbereik

HABITATS 

• Alternatief 2 scoort het beste op doelbereik. Dit komt vooral door de 
grotere luwtestructuren (tot 100 ha) met verondieping. Daarmee 
biedt het de grootste toename aan omvang en kwaliteit van ecotopen
in het Markermeer.

• Alternatief 3 heeft ook grotere luwtestructuren (25 ha) maar daarin 
wordt het oostelijke deel van de Oostvaardersplassen niet 
verbonden; daarmee is het areaal aan gekoppelde ecotopen kleiner. 
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VERBONDENHEID

• Alternatief 2 lijkt het meest effectief voor de connecties voor vissen, 
de toename van ecologisch relevante stoffen en de mate van 
functionele verbondenheid/koppeling tussen de deelgebieden. Meest 
effectief hierin is de connectie Oostvaardersplassen richting 
Markermeer. Het water stroomt in de ‘goede’ periode (najaar) vanuit 
de inlaat bij Kop Knardijk zodat stoffen worden meegevoerd. In de 
luwte in het MM bij ‘Westvaarders’ ontstaat zo een groot gebied met 
een gradiënt aan ecologisch relevante stoffen en een nieuw 
verblijfgebied dat geschikt is voor vis. 

• In alternatief 1 zijn de nieuwe verbindingen effectief voor vis. Maar 
niet of nauwelijks voor ecologisch relevante stoffen omdat er in het 
Oostvaardersdiep geen ecologisch effectieve verondieping mogelijk 
lijkt.

Hoofdpunten MER-beoordeling doelbereik (2)
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• In alternatief 3 is de vismigratie minder effectief voor het 
Markermeer. De vraag is of er voldoende lokstroom voor vis 
gecreëerd kan worden bij de in- en uitlaten en of de vis wel vanuit de 
Lepelaarplassen richting de nieuwe verbinding bij de Jacobsslenk 
zullen gaan. Het water stroomt namelijk niet in die richting. 

AANTREKKELIJKE EN BELEEFBAAR 
• Alternatief 2 scoort hier het best vanwege de twee grote nieuwe 

recreatieve trekkers die hier kunnen ontstaan op zodanige plekken 
die bijdragen aan beleving Oostvaardersoevers, en die van 
toegevoegde waarde zijn voor Poort OVP Almere en Poort OVP 
Lelystad. 

• Alternatief 1 levert de minste bijdrage vanwege het ontbreken van 
een directe zichtbare koppeling met ecologische maatregelen van 
Oostvaardersoevers in het Oostvaardersdiep. 

Hoofdpunten MER-beoordeling doelbereik (3)
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Rode draad
• Stromende systemen Oostvaardersplassen 

en Lepelaarplassen

• Gecombineerd met separate in- en uitlaten

• Beide moerasgebieden bieden interne 
vismigratiemogelijkheden

• Vismigratie in ieder geval bij uitlaten Oostvaardersplassen & 
Oostvaardersdiep

• Luwten/verondiepingen hebben ecologisch meeste baat bij de uitlaten 
(Westvaarders, Oostvaardersdiep)

• Recreatieve beleving- en educatie bij in- en uitlaten, beleving meeste 
potentie bij grote uitlaat i.c.m. vismigratievoorziening

Eerste ideeën Voorkeurseindbeeld
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Vervolg naar Voorkeursalternatief

• Beoordeling Haalbaarheid Alternatieven afronden

• Op basis van beoordeling Alternatieven op Doelbereik, Milieueffecten 
en haalbaarheid een VKE definitief samenstellen

• Uit VKE het voorkeursalternatief samenstellen passend bij het 
beschikbare budget

• PlanMER afronden met daarin ook beoordeling VKE en VKA

• Notitie VKE-VKA opstellen
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Participatie

• Pilotproject Aan de slag met de Omgevingswet 
- Startbeslissing, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Plan-MER en  

Ontwerp Voorkeursbeslissing ter inzage. Hieraan gekoppeld 
organiseren (digitale) informatie- en inloopavonden.

• Brede klankbordgroep Oostvaardersoevers (2-maandelijks) 

• Bedrijvenbijeenkomst i.s.m. VNO-NCW regio Flevoland, 
gemeente Lelystad en gemeente Almere (voorjaar 2021)



HOE GAAN WE OM MET INGEBRACHTE KOPPELKANSEN
Concessie Markerzand (zandwinning/uitdiepen vaargeul 
naar Enkhuizen)
--> benutten restsediment voor verondiepingen

Aandachtspunt 
planuitwerkingsfase

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen vaarverbinding A’dam -
Lemmer (CEMT V)

Voorlopig niet meegenomen

Benutten vrijkomend materiaal uit baggerwerkzaamheden 
Bovenwater Lelystad

Aandachtspunt 
planuitwerkingsfase

Natuur(compensatie)opgaven (woning)bouwplannen 
Lelystad en Almere

Almere: Aanzet luwten bij 
Jakobsslenk/Westvaarders
Lelystad: aansluiten op 
ontwikkelingen bij Kop van 
Knardijk

Koppeling met ontwikkelingen Almeersepoort en Poort 
Lelystad

Eerste uitwerkingen gedaan –
wordt verwerkt in VKE/VKA

Elkaar versterken -Oostvaardersoevers en Nationaal Park 
Nieuw Land (samenhang)

Eerste uitwerkingen gedaan –
wordt verwerkt in VKE/VKA

Het vispasseerbaar maken van gemaal De Blocq van Kuffeler Wordt verwerkt in VKE en VKA 
(essentieel onderdeel 
systeem)

Verbeteren waterkwaliteit Lage Vaart door de vermindering  
afvoer vanuit Oostvaardersplassen

Met nieuwe uitlaat neemt 
afvoer vanuit 
Oostvaardersplassen op Lage 
Vaart af
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HOE GAAN WE OM MET INGEBRACHTE KOPPELKANSEN (2)
In Oostvaardersplassen koppeling OVO-verbinding aan 
maatregelen  vernatting en beschutting deel 
begrazingsgebied,  in combinatie met vispassages en 
een vergroting van de beleving (via excursies).

Stromend systeem 
Oostvaardersplassen maakt 
hier gebruik van/sluit aan 
op deze maatregelen

Natuurversterking en vergroten 
belevingsmogelijkheden Lepelaarplassen
(kijkhut/beleefbare vispassage)

Is voorzien in VKE

Recreatieve versterking Wilgenbos en Vaartsluisbos met 
verbindingen Almere Stad en Oostvaardersplassen

Aandachtspunt 
planuitwerkingsfase

Ontwikkeling Oostvaardersdiep (nieuwe 
bezoekersfunctie, invulling als waterhub)

Starten met no regret
maatregelen: 
Vispasseer maken van Blocq
van Kuffeler.
Vertellen verhaal 
Oostvaardersoevers in bc
Trekvogel. 
Aandachtspunt 
planuitwerkingsfase

Rol duurzaamheid en energieopwekking bij 
waterverbindingen en het overbruggen van het 
waterpeil 

Thema bij 
bedrijvenbijeenkomst 
(voorjaar 2021)
Aandachtspunt 
planuitwerkingsfase 26
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Planning t/m zomer 2021

MIRT-verkenning Oostvaardersoevers is op te delen in 3 onderdelen 

1. Ontwikkelen van de alternatieven en het beoordelingskader (afgerond 
in 06-2020)

2. Beoordelen van de alternatieven en trechteren naar het 
voorkeursalternatief (af te ronden in eerste kwartaal 2021)

3. Besluitvorming over voorkeursalternatief, incl. financiering vanuit regio 
en versturen voorstel naar Minister (af te ronden rond de zomer 
2021). 
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- SMIJ bestuurlijke begeleidings-
groep Oostvaardersoevers

- Besluitvorming door I&W en LNV 

Besluitvormingstraject – rol PS
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Betrokkenheid PS

• Maart/april 2021: gezamenlijke sessie Provinciale Staten, 
gemeenteraden van Almere en Lelystad en de Algemene Vergadering 
van Waterschap Zuiderzeeland over het conceptvoorstel voor een 
Voorkeursbeslissing

• april – juni 2021: besluitvorming regionale partijen, waaronder 
Provinciale Staten over de Voorkeursbeslissing;

• rond zomer 2021: Ontwerp-voorkeursbeslissing inclusief financiering 
naar Ministers van IenW en LNV. 
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Vragen en
afronding
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