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B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Bijdragen aan regionale cofinanciering 
Oostvaardersoevers 

Datum beeldvorming 
 

25 augustus 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Op 4 februari 2020 is een schriftelijke mededeling 
naar Provinciale Staten gegaan over de wijze 
waarop zij worden betrokken bij het project 
Oostvaardersoevers en de MIRT-systematiek die 
het project doorloopt (gestart in november 2019).  
 
In twee eerdere beeldvormende rondes (6 mei 2020 
en 2 december 2020) is de commissie bijgesproken 
over de reikwijdte en het detailniveau van de 
verkenning en zijn er drie onderzoeksalternatieven 
gepresenteerd. Ook zijn de voorlopige resultaten 
van de MER 1e fase toegelicht en is de hoofdlijn 
geschetst van het Voorkeursalternatief (selectie 
van goed scorende onderdelen uit de drie 
onderzoeksalternatieven). 
 
Nu er een gedragen Voorkeursalternatief is wordt 
het MIRT-besluit voorbereid. Hiervoor is het nodig 
dat er zicht is op 100% financiering van de 
realisatie en zicht op de meekoppelkansen. Om 
zicht te hebben op 100% financiering van het 
Voorkeursalternatief zijn regionale bijdragen 
essentieel. Aan Provinciale Staten wordt 
voorgesteld om de gereserveerde middelen met 
een omvang van € 4 miljoen als onderdeel van het 
coalitieakkoord in te zetten voor de regionale 
cofinanciering. Hiermee kan een aanvraag gedaan 
worden voor een ontwerp-Voorkeursbeslissing. Dit 
is een besluit van de Minister van IenW waarmee 
de MIRT-verkenning wordt afgerond en de MIRT-
planuitwerking kan starten. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Als voorbereiding op het besluit van PS over 
bijdrage aan de realisatie van het project wordt de 
commissie geïnformeerd over de afronding van de 
MIRT-verkenning en het gedragen 
Voorkeursalternatief en de resultaten van de MER 
1e fase. Deze stukken vormen de basis voor verdere 
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MIRT-besluitvorming en het besluit van Provinciale 
Staten om bij te dragen aan de realisatie van het 
project.    

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Een presentatie met toelichting op de resultaten 
MER 1e fase en Voorkeursalternatief wordt vooraf 
toegestuurd.  
Op basis hiervan wordt door een 
vertegenwoordiger van de provincie en 
Rijkswaterstaat de uitkomsten van de MIRT-
verkenning voor Oostvaardersoevers 
gepresenteerd en specifiek wordt het 
Voorkeursalternatief met zoekgebieden, de 
meekoppelkansen en de doorkijk voor 
groeimogelijkheden (Voorkeurseindbeeld) 
toegelicht.   
Na de presentatie krijgen de Staten de gelegenheid 
om verduidelijkende vragen te stellen ter 
voorbereiding op de oordeelsvorming en 
besluitvorming over de bijdrage van provincie 
Flevoland aan de realisatie van het project. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

1 uur, incl. 20 minuten presentatie.  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

6 mei 2020: een beeldvormende ronde heeft 
plaatsgevonden waarin de commissie Ruimte, 
Natuur en Duurzaamheid (RND) geïnformeerd is 
over de stappen die zijn gezet in de MIRT-
verkenning. 
 
2 december 2020: de commissie RND is 
bijgesproken over de voorlopige resultaten van de 
planMer en het opstellen van een 
Voorkeursalternatief. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

PS voorstel 
Kaartbeelden Voorkeursalternatief, 
Voorkeurseindbeeld en kaart raakvlakken 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Projectleider Oostvaardersoevers/NPNL vanuit 
provincie Flevoland  
Projectmanager Oostvaardersoevers vanuit 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Gedeputeerde Rijsberman is aanwezig.  

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

22 september- oordeelsvormend 
13 oktober- besluitvormend 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
PS voorstel- Bijdragen aan regionale cofinanciering 
Oostvaardersoevers 

2802658  Ja  

Concept Voorkeurseindbeeld Oostvaardersoevers 2811172 Nee 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Concept Voorkeursalternatief Oostvaardersoevers 2811171 Nee 
Oostvaardersoevers Raakvlakkenkaart 2811373 Ja 
  


