
Onderdeel beschrijving basis middel hoog basis middel hoog toelichting & opmerkingen

Communicatie & educatie 25.000,00€            50.000,00€            75.000,00€            

We kondigen de start van 
het actieplan aan en helpen 
in de communicatie rond 
itiatieven

 + We haken actief aan bij 
de campagne 
"maakgrijsgroener" van het 
Deltaplan 
Biodiveristeitsherstel. We 
werken samen met lokale 
partners aan meer educatie 
op het gebied van 
biodiversiteit.

 + We starten een eigen 
campagne met 
campagnebureau om het 
belang en nut van 
biodiversiteit in Flevoland 
tussen de oren te krijgen. 

Monitoring & evaluatie 10.000,00€            10.000,00€            10.000,00€            
In 2025 vindt een evaluatie 
plaats. Ingericht biodivers 
areaal wordt bijgehouden. 
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Provinciale wegen 300.000,00€           300.000,00€          300.000,00€           
275km (gehele groene 
draad) in ecologisch 
insectvriendelijk beheer. 

,, ,,

De bermen in de groene draad worden biodivers. Een deel van de bermen van de 
provinciale wegen worden verpacht. Deze verpachting kan in de groene draad 
enkel door gaan wanneer dit insectvriendelijk en biodivers kan. De wijze waarop 
biodivers beheer plaatsvindt zal afhankelijk zijn van de locatie en grootte van de 
berm. Verkeersveiligheid staat altijd op één. (Het beheer van de oevers van de 
vaarten is al gericht op biodiversiteit, gezamenlijk met het waterschap wordt 
beoordeeld hoe dit nog versterkt kan worden.)

Cofinanciering waterschap (vaarten, 
tochten, dijken)

50.000,00€            50.000,00€            100.000,00€           
45 km nieuwe 
natuurvriendlijke dijken, 
tochten of vaarten

45 km nieuwe 
natuurvriendlijke dijken, 
tochten of vaarten

90 km nieuwe 
natuurvriendelijke dijken, 
tochten of vaarten

Investeringen in groene dooradering of optimalisatie groen beheer. Voorwaarde is 
dat dit bij de mede overheden om nieuw geld voor biodiversiteit moet gaan. 

Cofinanciering gemeenten (wegen buiten 
bebouwde kom)

-€                      60.000,00€            120.000,00€            -
50 km nieuwe ecologische 
en insectvriendelijke 
wegberm

100 km nieuwe ecologische 
en insectvriendelijke 
wegberm

Investeringen in groene dooradering of optimalisatie groen beheer. Voorwaarde is 
dat dit bij de mede overheden om nieuw geld voor biodiversiteit moet gaan. 

Initiatieven en projecten derden 75.000,00€            100.000,00€          150.000,00€           
3 nieuwe of lopende 
projecten p.j.

4 nieuwe of lopende 
projecten p.j.

6 nieuwe of lopende 
projecten p.j.

Deze projecten dragen bij aan biodiversiteit en groene dooradering. Onderdeel 
van alle projecten is het vinden van een duurzaam verdienmodel. Looptijd van 
projecten maximaal 3 jaar.

Totaal Groene draad 425.000,00€           510.000,00€          670.000,00€           

Biodiverser openbaar groen 
(cofinanciering)

75.000,00€            100.000,00€          125.000,00€           
125.000 m² biodiverser 
openbaar groen

170.000 m² biodiverser 
openbaar groen

210.000 m² biodiverser 
openbaar groen

Cofinanciering gemeente is voorwaarde, bij beheer gaat het daarbij om nieuw 
geld. Voor investering in diversicatie geldt het punt van nieuw geld niet. De 
vierkante meters in ambitie geven een ruwe schatting. Dit is erg afhankelijk van 
het type en intensiviteit van maatregelen.

Stimuleren natuurinclusief bouwen 
(proceskosten, uitvoeringsbudget uit 
projecten)

25.000,00€            25.000,00€            50.000,00€            

Er wordt onderzocht hoe 
natuur-inclusief bouwen 
een plek kan krijgen in het 
Flevolandse bouwbeleid.

,,
Bouwen in Flevoland 
gebeurd altijd natuur-
inclusief

Voor dit punt gaat het om realiseren van nieuw beleid met de partners en het 
ondersteunen van de uitvoering hiervan.

Stimuleren bewoners en bedrijven 
(cofinanciering)

25.000,00€            50.000,00€            50.000,00€            
We ondersteunen maximaal 
10 burgerinitiatieven

We ondersteunen maximaal 
20 burgerinitiatieven

We ondersteunen maximaal 
20 burgerinitiatieven

Initiatieven investeren in biodiversiteit of brengen biodversiteit en burger dichter 
bij elkaar. Burgerinitiatieven in de stad worden gefinancierd op voorwaarde van 
cofinanciering van gemeente. Burgerinitiatieven kunnen ook initiatieven zijn van 
lokale bedrijven. Ook onderdeel van bijenstrategie. 

Totaal Stad 125.000,00€           175.000,00€          225.000,00€           

Extra ANLb  €                      -    €                      -   250.000,00€           Meer GLB middelen ,,
We zetten 1/3e extra ANLb 
middelen in ongeacht 
binnenhalen GLB middelen. 

In IPO wordt de verdeling van ANLb middelen binnen het nieuwe GLB besproken. 
Het Nieuwe GLB geldt vanaf 2023.

Projecten natuurinclusieve landbouw -€                      50.000,00€            100.000,00€            -
1 nieuw of lopend project 
p.j.

2 nieuwe of lopende 
projecten p.j.

Functionele agrobiodiversiteit 25.000,00€            25.000,00€            25.000,00€            1 pilot ,, ,,
Samen met het FAC en LTO noord wordt een pilot gestart om de baten van 
biodiversiteit voor de landbouw en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering in 
Flevoland te onderzoeken. 

Bijenlandschap 30.000,00€            30.000,00€            30.000,00€            1 pilot ,, ,,
Er wordt een pilot gestart om landschapselementen, overhoekjes en/of bermen in 
te richten voor bijen. Ook onderdeel van bijenstrategie

Het erf via POP3/GLB via POP3/GLB 50.000,00€             -  -
We stimuleren 
biodiversiteit op 10 boeren 
erven. 

Ook onderdeel van bijenstrategie

Totaal Landelijk gebied 55.000,00€            105.000,00€          455.000,00€           

Optimalisatie beheer  €           25.000,00  €           50.000,00 75.000,00€            
50.000 m² ingerichte 
kleinschalige elementen

100.000 m² ingerichte 
kleinschalige elementen

150.000 m² ingerichte 
kleinschalige elementen

Ook onderdeel van bijenstrategie. Optimalisatie door middel van aanleggen 
mantel-zoom vegetatie, vlinderstroken en/of voetselveldjes voor bijen of vogels 
of vergelijkbare initiatieven. De vierkante meters in ambitie geven een ruwe 
schatting. Dit is erg afhankelijk van het type en intensiviteit van maatregelen.

Verbinding natuur en landbouw 30.000,00€            60.000,00€            60.000,00€            1 project per TBO 2 projecten per TBO ,,

Flevolandschap en Natuurmonumenten krijgen beide de kans om projecten te 
starten in samenwerking met het FAC, LTO en/of andere lokale agro-organisaties 
om de landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden en de harde overgangen 
tegen te gaan. Staatsbosbeheer krijgt hiervoor al de ruimte vanuit LNV. 

Totaal Natuur 55.000,00€            110.000,00€          135.000,00€           

basis middel hoog

TOTAAL 695.000,00€           960.000,00€          1.570.000,00€        

Let op een groot deel van de kosten zitten in projecten van derden en andere 
overheden. Wij zijn afhankelijk van hun enthousiasme en inzet. Cofinanciering 
is altijd 50%. 
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