
P R O V I N C I E F L E V O L A N D Panoramaronde 

Onderwerp 

Procesvoorstel Toekomst OostvaardersWold 

Doel van deze notitie 

Duidelijkheid bij Provinciale Staten over de stand van zaken van Oostvaarders
Wold, de informatievoorziening over het project en besluitvorming door GS en PS 
in de afgelopen jaren als basis om te komen tot een afgewogen besluitvorming 
door Provinciale Staten over het vervolgproces van OostvaardersWold. 

Inleiding 

Op 7 maart 2012 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 
vernietigd. Naar aanleiding daarvan heeft Provinciale Staten Gedeputeerde 
Staten gevraagd om binnen 1 maand te komen met een procesvoorstel voor het 
vervolg van het gebiedsproces OostvaardersWold. 

De vraagstelling 

Als gevolg van de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan (en tevens de 
uitspraak van de Rechtbank Zwolle) wil de provincie zich beraden of en hoe 
verder gegaan wordt met het gebiedsproces OostvaardersWold. 

Het speelveld 

De afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen 
over het vervolg, waarbij de meningen zijn gepolst over de scenario's. Zie hier
voor ook de Omgevingsanalyse. Ondertussen zijn, mede aan de hand van deze 
input, deze varianten nader uitgewerkt, is een feitenrelaas over de afgelopen 
jaren opgezet, is een reflectie gevraagd aan AKD met betrekking tot het gevoer
de juridisch traject. 

Juridische reflectie 
Op basis van de eerdere advisering kon worden aangenomen dat het Provinciaal 
Inpassingsplan een reële kans maakte de eindstreep te halen. Op basis van de 
vaste lijn van beoordelen door de Raad van State werd er vanuit gegaan dat de 
Raad van State met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid terughou
dend zou toetsen. De uitspraak van de Raad van State past niet in dat beeld. Ten 
aanzien van het bedrag dat de provincie van EL&l mocht verwachten gaven AKD 
en onafhankelijk daarvan bureau Stibbe, aan dat er boven op het beschikte 
bedrag een redelijke kans bestond op nog een bedrag tot € 100 miljoen. Dit is 
niet tot resultaat gekomen in dit aangespannen beroep. De rechtbank heeft zich 
beperkt tot beoordeling van de beschikking ten opzichte van de overeenkomst en 
heeft geoordeeld dat de brieven van het ministerie geen onderdeel uitmaken van 
de bestuursovereenkomst. 
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Analyse en scenario's 
Gebleken is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de feiten met betrek
king tot het OostvaardersWold. 
Het project OostvaardersWold omvat meerdere Statenperioden, waardoor het 
moeilijk is voor uw Staten om te beschikken over alle relevante gegevens en 



PROVINCIE FLEVOLAND Panoramaronde 
Reslstratie 

1311911 
Bladnummer 

2 

feiten. Dit overzicht beoogt deze kennis maximaal te ontsluiten waarmee uw Staten tot een afge
wogen oordeel moeten kunnen komen. 

Scenario's 

Er zijn 7 scenario's uitgewerkt. De scenario's omvatten het gehele palet van ontmanteling van het 
project tot aan continuering in afgeslankte vorm. De scenario's betreffen het soort ruimtegebruik 
(toekenning van functies), de kosten en keuzes in grondposities. In het coalitieakkoord staat: "De 
provinciale bijdrage in de uitvoeringsfase zal niet uitstijgen boven het eerder geraamde bedrag". 

Voorkeursscenario met overwegingen 

Twee scenario's (2.2 en 3.3.) blijven binnen de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen 
bijdrage van de provincie aan het project en genieten derhalve de voorkeur. 

Het vervolg 

Ons college op te dragen binnen maximaal 5 maanden 1 of meerdere scenario's nader uit te werken 
en te onderzoeken op uitvoerbaarheid. Op basis hiervan te komen met een aangepast voorstel en op 
basis daarvan te beslissen over hoe het vervolgproces voor het gebied eruit kan zien. 


