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Wat is de historie van het onderwerp in
de Staten?

Nationaal Park Nieuw Land heeft sinds anderhalf jaar de status
van ‘nationaal park’. Inmiddels bouwen provincie Flevoland
samen met haar partners aan de natuurontwikkeling,
natuurbeleving, onderzoek, educatie en marketing &
communicatie.

(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere
behandeling in verleden of toezeggingen.)

Minister C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga heeft eind 2019
ingestemd met de start van de MIRT-verkenning
Oostvaardersoevers. Op 8 mei a.s. start een
zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) Oostvaardersoevers. In de NRD worden onder meer 3
onderzoeksalternatieven gepresenteerd om het Markermeer te
verbinden met Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
Voorafgaand aan deze fase worden de Statenleden
geïnformeerd over de alternatieven.

Wat is de noodzaak voor een
beeldvormende ronde?

(Let op: deze beeldvormende ronde moet
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld
schriftelijke informatie of een filmpje.)

Feitelijk informeren
Provinciale Staten heeft aangegeven geïnformeerd en intensief
betrokken te willen zijn bij het besteden van financiële
middelen in het Nationaal Park Nieuw Land.
Dit geldt ook voor het project Oostvaardersoevers. Het project
kent een strakke planning aangezien het de MIRT-systematiek
volgt. Deze Rijkssystematiek wordt bij veel grote
infrastructurele projecten toegepast. In november 2019 heeft
minister van Nieuwenhuizen de Startbeslissing ondertekend.
Uiterlijk eind 2020 dient er een advies te liggen over de
Voorkeursbeslissing (beste oplossing) Oostvaardersoevers. Het is
van belang Provinciale Staten te informeren over 3
onderzoeksalternatieven die middels een Plan-m.e.r.
beoordeeld gaan worden en de basis vormt voor het advies over
de beste oplossing eind van dit jaar. Op 8 mei start de
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inspraakprocedure voor Nota Reikwijdte en Detailniveau, die
richtinggevend is voor de m.e.r. procedure. Eind van het jaar
wordt aan Provinciale Staten een besluit voorgelegd over de
wijze waarop provincie Flevoland de gereserveerde middelen
voor Oostvaardersoevers gaat inzetten voor het project.

Welke informatie wordt voorafgaand
aan de beeldvorming, als bijlage van dit
memo, aangereikt?
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor
korter?)

-

-

Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land
Introductie en samenvatting NRD over
Oostvaardersoevers
Bijlagen Oostvaardersoevers:
• brief provincies over PAGW IJsselmeergebied
• samenwerkingsovereenkomst
• startbeslissing
• opzet participatie
Film Oostvaardersoevers (link youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ny968K3hJh0)
Film met quotes partners Oostvaardersoevers (link
youtube; volgt nog uiterlijk 30 april)
Powerpoint met informatie over Oostvaardersoevers
incl. notities (volgt nog uiterlijk 30 april)
Gedeputeerde Michiel Rijsberman en programmamanager
Edzard van de Water loggen in om vragen te beantwoorden
over Nationaal Park Nieuw Land.
Petra van Konijnenberg (projectmanager Rijkswaterstaat) en
Arjen van der Schee (projectleider provincie Flevoland) loggen
in om vragen te beantwoorden over Oostvaardersoevers.
-

Hoe wordt de beeldvormende ronde
vormgegeven?
(De beeldvormende ronde is vormvrij!)

Ronde 1
De vooraf gestelde vragen worden beantwoord als volgt:
Eerst de vragen over Nationaal Park Nieuw Land
Daarna de technisch-inhoudelijke vragen over
Oostvaardersoevers
Ronde 2
De Statenleden kunnen nog aanvullende vragen stellen als
antwoord niet duidelijk is. Michiel/Edzard en Petra/Arjen
kunnen die vragen beantwoorden of aangeven dat de vragen
later schriftelijk beantwoord worden.

Hoeveel tijd is er nodig voor de
beeldvormende ronde?

1 uur

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?

Edzard van de Water, Arjen van der Schee en Petra van
Konijnburg (RWS).

Is de betreffende Gedeputeerde bij de
beeldvormende ronde aanwezig?

Michiel Rijsberman, via inloggen

(Let op: de beeldvormende ronde duurt
maximaal 30 minuten, tenzij anders is
besproken.)
(Namen)
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Wat moet de beeldvormende ronde
opleveren? /Wat is het doel van de
beeldvormende ronde?

PS informeren over de stand van zaken bij Nationaal Park
Nieuw Land en over 3 onderzoeksalternatieven die middels een
Plan-m.e.r. beoordeeld gaan worden en de basis vormt voor het
advies over de beste oplossing eind van dit jaar. Op 8 mei start
de inspraakprocedure voor Nota Reikwijdte en Detailniveau, die
richtinggevend is voor de m.e.r. procedure.

Wat is het vervolg van deze
beeldvormende ronde?

Eind van het jaar wordt aan Provinciale Staten een besluit
voorgelegd over het Voorkeursalternatief Oostvaardersoevers,
waarbij specifiek een besluit wordt gevraagd over de wijze
waarop provincie Flevoland de in het coalitieakkoord
gereserveerde middelen voor Oostvaardersoevers (€4 mln) gaat
inzetten voor het project.

(Let op: Geef een zo smart mogelijke
planning.)

Naam bijlage:

eDocs
nummer:

-

Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land
Introductie en samenvatting NRD over Oostvaardersoevers
Brief provincies over PAGW IJsselmeergebied ondertekend met
bijlagen
Getekende Samenwerkingsovereenkomst februari 2019
Startbeslissing Oostvaardersoevers drempelvrij tbv website
provincie
Opzet participatie Oostvaardersoevers
Film Oostvaardersoevers
https://www.youtube.com/watch?v=ny968K3hJh0
Film met quotes partners Oostvaardersoevers (link volgt)
Powerpoint met informatie over Oostvaardersoevers incl. notities
(volgt)

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)

2594992

Ja

2595517

Ja

2595518

Ja

2595519

Ja

2516137

Ja

2595356

Ja

Nvt

Ja

Nvt

Ja

volgt

Ja

