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Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Mevrouw A.E. BUek-de Jong 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 
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uw brief van uwkenmerk ons kenmerk 

DRZW. 2009/1989 
onderwerp doorkiesnummer 

Garantstelling financiële middelen voor 070-8883248 
de robuuste verbinding 
Oostvaarderswold 

datum 

18 juni 2009 

bijlagen 

Geachte mevrouw BUek, 

Graag w i l ik u duideli jkheid bieden over de beschikbare middelen die in de Rijksbegroting 
van 2009 zijn opgenomen voor de financiering van de robuuste verbinding 
Oostvaarderswold in 2012 en 2013. 

In het kader van de bestuursovereenkomst ILG zijn in 2006 tussen de provincie Flevoland 
en mijn ministerie afspraken gemaakt. Ten aanzien van de in de overeenkomst genoemde 
hectares nieuwe EHS voor de realisering en inrichting van de robuuste verbinding in 
Flevoland is afgesproken dat na afronding van onderzoek naar deze verbindingszone het 
aantal (in Flevoland gelegen) hectares definit ief is bepaald op een omvang van 1.125 ha. 
De provincie Flevoland is verantwoordeli jk voor de realisatie van de robuuste verbinding 
Oostvaarderswold. Hierover zijn tussen Rijk en provincie afspraken gemaakt in de 
Bestuursovereenkomst ILG. 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Directie Regionale Zaken 

Vestiging West 

Herman Gorterstraat 55 

Postadres: Postbus 19143 

3501 DC Utrecht 

Telefoon: 070 - 8883200 

Fax: 070 - 8883250 

Uw provincie is met de reaUsatie voortvarend van start gegaan en w i l de robuuste 
verbinding zo snel mogelijk gereed hebben. U koerst daarbij aan op realisatie in 2014. 
Ik waardeer uw gedrevenheid in dit proces. U heeft de structuurvisie Oostvaarderswold 
ontwikkeld, waarin u heeft aangegeven dat deze in jun i van dit jaar in de commissie
vergadering van Provinciale Staten zal worden behandeld. Daarna wordt in september a.s. 
de structuurvisie ter goedkeuring voorgelegd in een plenaire zitt ing van Provinciale 
Staten. 

In het kader van bovenstaand proces is het belangrijk dat de benodigde financiën zijn 
gewaarborgd. Hiertoe behoren onder andere de financiële middelen die in de Rijks
begroting 2012 en 2013 zijn gereserveerd voor de aanleg van deze robuuste verbinding. 
U heeft aangegeven bereid te zijn de door het Rijk gereserveerde middelen te voor
financieren, mits u de garantie heeft dat LNV de bedragen in 2012 en 2013 daadwerkeUjk 
gaat terugbetalen. 
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Na overleg binnen LNV kan ik u melden dat de middelen van totaal € 27,7 miljoen op de 
Rijksbegroting specifiek gereserveerd zijn voor het Oostvaarderswold en dat LNV 
garandeert dat deze middelen aan uw provincie worden betaald in twee tranches van elk 
€ 13,85 miljoen in de jaren 2012 en 2013. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT, 
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