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Agendapunt: 8a 
Aard van de bespreking: beeldvormend 
Onderwerp: Presentatie agendapunt 8, Business case Nationaal Park Oostvaardersplassen 
  
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling? 
 

     Provinciale Staten te informeren over het proces en 
de eerste resultaten van de business case Nationaal Park 
Oostvaardersplassen te delen. 

Wat wordt er van Commissie gevraagd? 
 

     Gevraagd wordt om, in reactie op de te presenteren 
merkpositionering, aan de projectgroep 
aandachtspunten mee te geven ten behoeve van de op 
te stellen business case. 

Wat is de context van het onderwerp / in    
welke context vindt behandeling plaats? 
 

     Op 28 mei 2014 heeft Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om: 
• uiterlijk eind derde kwartaal 2014 bij het Ministerie 

van Economische Zaken de status van Nationaal 
Park aan te vragen voor het gebied 
Oostvaardersplassen en omgeving;  

• Samen met de relevante partijen een businessplan 
op te stellen en deze uiterlijk 1e kwartaal 2015 ter 
besluitvorming voor te leggen aan Provinciale 
Staten. 

Dit agendapunt heeft betrekking op de (procedurele en 
inhoudelijke) voortgang van het tweede deel van de 
opdracht. Na afronding van dit tweede punt kan zoals 
eerder meegedeeld het eerste punt worden 
gerealiseerd. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest? 
 

     De Oostvaardersplassen en de eromheen gelegen 
bossen hebben zich in dertig jaar ontwikkeld tot een 
bijzonder internationaal erkent natuurgebied. De 
laatste jaren richt de ontwikkeling in deze gebieden 
zich op natuurbeleving, educatie en recreatie. De 
business case: 
• wordt opgesteld conform de opdracht van 

Provinciale Staten, naar aanleiding van het 
initiatiefvoorstel van de GroenLinks fractie.  

• wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer 
opgesteld.  

• richt zich op de toeristisch recreatieve 
ontwikkelingen van het gebied en de economische 
spin-off voor de regio. 

Hoe gaat het na deze ronde verder? 
 

     De planning is dat in maart/april de business case 
afgerond is, waarna deze door de stuurgroep aan zowel 
Gedeputeerde Staten als de directie van 
Staatsbosbeheer wordt aangeboden.  
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Nadat beide partijen de business case hebben 
vastgesteld zal door Gedeputeerde Staten een verzoek 
tot aanwijzing van het Nationaal Park 
Oostvaardersplassen bij het ministerie van EZ ingediend 
worden.  
Parallel aan de aanwijzing zal gewerkt worden aan een 

convenant tussen overheden en een intentieverklaring 
vanuit marktpartijen. Beide met de insteek gezamenlijk 
toe te werken naar de realisatie van het Nationaal Park 
Oostvaardersplassen. 

 
     


