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WOORD VOORAF 
 

Het project OostvaardersWold is van start gegaan in 2004 en kent daardoor een historie die meerdere 
Statenperiodes omvat. Toen ik in mei 2011 het project in portefeuille kreeg, nam ik daarmee ook de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit omvangrijke project over van mijn voorganger. Op dat moment 
kende ik vanzelfsprekend niet elk detail van discussie en besluitvorming zoals dat voorafgaand aan de 
overdracht had plaatsgevonden. Veel Statenleden die na 2004 zijn aangetreden zullen dit beeld zoor zichzelf 
herkennen.  

De vernietiging van het Inpassingsplan OostvaardersWold door de Raad van Staten begin maart van dit jaar, 
roept vragen op die eigenlijk alleen beantwoord kunnen worden vanuit een gedegen kennis van de geschiedenis 
van dit project. Daarom treft u in deel 1 van de achterliggende stukken een nauwkeurige omschrijving aan van 
de feiten met betrekking tot de geschiedenis van dit project vanaf 2004 tot heden. Het is een beschrijving 
geworden vanuit het perspectief van de provincie Flevoland waarbij we hebben getracht zo volledig mogelijk 
te zijn. Dat neemt niet weg dat we door de veelheid van documentatie zaken over het hoofd kunnen hebben 
gezien. Mocht dat het geval zijn dan horen wij dat graag zodat we de teksten kunnen vervolmaken. 

In deel 2 blikt AKD (het bureau dat de provincie op juridisch gebied adviseert) terug op de procedure bij de 
Raad van State en bij de Bestuursrechter. In combinatie met beschikbare gespreksverslagen en 
besluitteksten geeft dit een goed beeld van de overwegingen die destijds een rol speelden.  

In deel 3 doen we verslag van gesprekken met diverse bij het project betrokken partijen. Gesprekken die 
voerde ik om een actueel beeld te kunnen vormen van de meningen, opvattingen en ideeën die na de uitspraak 
van de Raad van State in de omgeving leven. Bovendien konden we dit aanvullen met suggesties die we kregen 
via de Linkedin discussiegroep 'Toekomst OostvaardersWold'. Dit alles leverde veel input op voor de uitwerking 
in de scenario's en bovendien waardevolle overwegingen voor het komende besluitvormingsproces.  Deel 4 van 
deze uitgave is de uitwerking van toekomstscenario’s. Met de uitwerking op hoofdlijnen van deze 
scenario’s zijn mogelijke richtingen in beeld en daarmee ook de consequenties op hoofdlijnen van de 
verschillende keuzes.  

Al met al heeft deze informatie mij meer inzicht in en gevoel opgeleverd bij de stand nu, anno april 2012. Ik 
hoop dat dit ook voor u zal gelden, en dat u hiermee voldoende bagage heeft om een besluit te nemen hoe de 
provincie verder moet gaan met ontwikkelingen in het gebied OostvaardersWold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Witteman  
gedeputeerde  
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DEEL 1 – OOSTVAARDERSWOLD VANAF 2004 

Overzicht procesgang 

Inleiding 
OostvaardersWold is een project met een doorlooptijd die meerdere Statenperiodes omvat. De provincie 
Flevoland is eind 2004 gestart met de planvoorbereiding, in november 2006 werd de locatie voor het 
OostvaardersWold vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland en in de jaren daarna is eerst een structuurvisie 
met een ontwerp voor het gebied en daarna een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. Tot het aantreden van 
het kabinet Rutte was realisatie van het gebied voorzien in de periode 2011-2014. Van uitvoering van het 
project is het echter niet gekomen en nu is het aan Provinciale Staten om te besluiten of en hoe de provincie 
verder wil gaan met de opgaven en de financiële uitwerking daarvan die ten grondslag liggen aan de 
gebiedsontwikkeling OostvaardersWold.  

Om goed inzicht te hebben in de stand van zaken van dit moment en besluiten te kunnen nemen voor het 
vervolgproces, is het van belang dat Provinciale Staten bekend zijn met de feitelijke situatie ten aanzien van 
opdrachtverlening, besluitvorming over planvorming, financiering, realisatie en de afspraken die de provincie 
Flevoland voor deze gebiedsontwikkeling heeft gemaakt met partners en andere belanghebbenden. Dit eerste 
deel van de toelichting op het procesvoorstel biedt inzicht in deze feiten. 

In dit document zal zo veel mogelijk worden aangegeven op welke wijze besluitvorming is vastgelegd. Het 
merendeel van deze documenten is openbaar toegankelijk in het digitaal documentatiecentrum op de website 
van het project. Deze documentatie vindt u onder het kopje 'Documentatie' op de website 
www.flevoland.nl/oostvaarderswold.  

Aangezien de website werd gebruikt om het publiek op hoofdlijnen over project OostvaardersWold te 
informeren, is er in het documentatiecentrum van de website vooral informatie beschikbaar over 
planproducten en onderzoeken. Omdat nu de politieke focus zich verbreedt, zullen de komende weken 
documenten aan de website worden toegevoegd die ook het proces inzichtelijk maken. Uitgangspunt is dat alle 
documentatie in principe openbaar en beschikbaar is. Om deze bredere scope te faciliteren zullen in ieder 
geval de relevante documenten en verslagen beschikbaar zijn. Daarbij is een selectie gemaakt en is het 
overzicht in een beperkte periode tot stand gekomen. Bij een verdere uitwerking kan het nodig zijn de 
informatie aan te vullen. 

Tevens wordt heroverwogen of geheime documenten en verslagen nog onder de geheimhoudingsplicht moeten 
vallen. Hierbij zal worden getoetst aan de Wet Openbaarheid van Bestuur voor wat betreft 
onderhandelingsposities van de provincie en de privacywetgeving voor wat betreft de plicht van de provincie 
om privacy van derden te beschermen. Zodra van documenten de geheimhoudingsplicht is opgeheven, zullen ze 
worden toegevoegd aan de website. 

Leeswijzer 
In dit overzicht van feiten is per fase uitgewerkt hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden en welke 
financiële besluiten daarvoor zijn genomen. Ook wordt aangegeven op welke wijze Provinciale Staten bij het 
proces zijn betrokken. Bij iedere fase wordt aan het eind een chronologisch overzicht gegeven van de 
besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en andere relevante momenten 
in het planproces, zodat in de tijd inzichtelijk is wanneer wat heeft plaatsgevonden. Deze fases worden 
uitgewerkt in hoofdstuk 1 tot en met 3.  

INITIATIEFFASE (2004 – 2006) 

De initiatieffase ging van start met het vaststellen van het startdocument Middengebied in 2005 en de opdracht 
van het rijk om het OostvaardersWold te ontwikkelen (Nota Ruimte, 2006). Hiermee ging het project 
OostvaardersWold in feite van start. Samen met de bestuurlijke partners zijn de opgaven voor het gebied in 
kaart gebracht. De initiatieffase is afgerond met het vaststellen van het Omgevingsplan Flevoland 2006 door 
Provinciale Staten. 

PLANVORMINGSFASE (2006 – 2009) 

In de planvormingsfase zijn de plannen voor het OostvaardersWold gedetailleerder uitgewerkt. Uitgangspunt 
was de locatie voor het OostvaardersWold vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland (2006). OostvaardersWold 
is in dit plan als één van de speerpunten van Flevoland aangemerkt. Daarna is in 2008 de Verordening 
Groenblauwe Zone vastgesteld. Deze verordening schrijft voor hoe de inrichting van het gebied juridisch 
vastgelegd moet worden in een bestemmingsplan. De inrichting van het OostvaardersWold is vervolgens 
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beschreven in de Structuurvisie (2009). Deze structuurvisie geldt als richtsnoer voor de realisatie van het 
OostvaardersWold. De planvormingsfase is afgerond met een Samenwerkingsovereenkomst, die tegelijk het 
vertrekpunt vormde voor de volgende fase. 

REALISATIEFASE (2009 TOT HEDEN) 

Met de samenwerkingsovereenkomst belandde het project in de laatste fase: de realisatiefase. In deze fase 
zijn de laatste voorbereidingen getroffen om te kunnen starten met de aanleg van het OostvaardersWold. 
Onderdeel hiervan was de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingsplan project OostvaardersWold, dat op 
2 december 2010 door Provinciale Staten is vastgesteld. In deze fase wordt ook aangegeven hoe het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte heeft doorgewerkt op de realisatie van het OostvaardersWold. 

In hoofdstuk 4 worden nog specifieke onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor het bepalen van 
vervolgstappen, namelijk: 

• Planologisch juridische situatie 
• Grondverwerving, -posities en eigendommen 
• Overzicht financiën 
• Natuurcompensatie 
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1. INITIATIEFFASE (2004 - 2006) 

1.1 Beschrijving fase 
De initiatieffase ging van start met het vaststellen van het startdocument Middengebied in 2005 en de opdracht 
van het Rijk om het OostvaardersWold te ontwikkelen (Nota Ruimte, 2006, digitaal beschikbaar op 
http://notaruimteonline.vrom.nl/). Hiermee ging in feite het project OostvaardersWold van start. Samen met 
de bestuurlijke partners Zeewolde, Lelystad, Almere en Waterschap Zuiderzeeland zijn de opgaven voor het 
gebied in kaart gebracht. 

Over robuuste ecologische verbindingen wordt in Nederland sinds 1990 gesproken toen het rijk in het 
Natuurbeleidsplan de grondgedachte introduceerde van een nationaal netwerk van aaneengesloten 
natuurgebieden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het vastleggen van een aantal robuuste verbindingen als 
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Nota Ruimte (op 16 januari 2006 vastgesteld door de 
Eerste Kamer) waarbij het uitgangspunt geldt dat in principe de provincies verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering en het rijk financieel verantwoordelijk is. 

Met de brief van 12 augustus 2004 (HB1065510), gebaseerd op het Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 
2004-2008 van 27 november 2003 (HB1065490), wordt door het ministerie van LNV aan de provincie Flevoland 
aangegeven dat de realisatie van de robuuste verbinding in Flevoland een activiteit is die plaats vindt onder de 
regie van de provincie. Op basis hiervan start de provincie een proces op om te komen tot een inventarisatie 
van opgaven.  

In 2005 worden samen met de bestuurlijke partners de opgaven voor het middengebied vastgesteld (GS-nota 
Invulling opgaven middengebied, HB 230219). Daaruit komt in 2005 het beeld naar voren van een 
multifunctionele robuuste verbindingszone (water, recreatie en natuur) op het Adelaarswegtracé. Dit is logisch 
vanuit water (vlakbij het diepste punt van Flevoland), recreatie (relatief dicht bij Almere), verstedelijking 
(voldoende ruimte in Spiegelhout voor wonen en werken), vliegveld (zo ver mogelijk weg van de landingsbaan), 
landbouw (uiteindelijk zo min mogelijk beslag op landbouwgrond) en geografisch (aansluitpunt op zowel 
Oostvaardersplassen als Horsterwold). 

Op basis van extern geformuleerde kaders, zoals de Nota “Natuur voor mensen, mensen voor natuur” 
(HB1072259), Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 2004-2018 (HB1065490), en in 2006 daaraan 
toegevoegd het advies van de Internationale Commissie voor het beheer van Grote Grazers in de 
Oostvaardersplassen (ICMO, http://www.wur.nl/NR/rdonlyres/E80CF837-8604-475E-B06F-
1C94E9B3BE0C/24945/oostvaardersplassen_definitief.pdf) om versneld te komen tot een robuuste verbinding 
tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold heeft de provincie Flevoland een eigen proces opgestart om 
te komen tot het tweede Omgevingsplan Flevoland en om met het rijk en overige partijen afspraken te maken 
over de realisatie van het OostvaardersWold.  

De eerste fase van het project, waarin de eerste kaderstelling door Provinciale Staten plaatsvond, besloeg de 
periode van december 2005 (Startdocument Studie Middengebied) tot aan de vaststelling van het 
Omgevingsplan Flevoland 2 (OPF-2) op 2 november 2006. In het Omgevingsplan werd de locatie voor het 
toekomstige natuur- en recreatiegebied vastgelegd en werd opdracht gegeven om te komen tot een nadere 
uitwerking van de gebiedsontwikkeling. 

1.2 Nota Ruimte  
De Nota Ruimte werd na een jarenlang voorbereidingstraject vastgesteld door de Tweede Kamer op 17 mei 
2005 en de Eerste Kamer op 17 januari 2006. In de nota worden 13 robuuste verbindingen genoemd die 
wenselijk zijn om van de EHS een samenhangend netwerk van natuurgebieden te vormen.  

“Om de ruimtelijke samenhang van de EHS op nationaal en internationaal niveau te verbeteren, 
onderzoekt het rijk samen met de betrokken medeoverheden en maatschappelijke organisaties (zowel 
landbouw- als natuur- en landschapsorganisaties) welke robuuste verbindingen noodzakelijk en haalbaar 
zijn. (…) Naast de natuurfunctie dienen de robuuste verbindingen waar mogelijk tevens bij te dragen 
aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische identiteit, meer natuur 
bij de stad, duurzaam waterbeheer en betere toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het definitief 
aanwijzen van een robuuste ecologische verbinding kan alleen geschieden met instemming van de 
betrokken provincie(s). Het realiseren van een robuuste ecologische verbinding geschiedt bij voorkeur 
door herbegrenzing van de huidige, netto EHS. Daarbij kan het gaan om vervanging van één of meer 
eerder aangewezen en begrensde ecologische verbindingen door één of meer robuuste verbindingen. In 
plaats van het aanleggen van een nieuwe robuuste ecologische verbinding kunnen provincies er ook voor 
kiezen om reeds bestaande ecologische verbindingen te versterken, indien dit een vergelijkbare 
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bijdrage levert aan een betere instandhouding van de soortenrijkdom in Nederland en het realiseren van 
doelstellingen op het terrein van recreatie, landschap, cultuurhistorie en waterbeheer.” 

Bron: Nota Ruimte, 2006 

De enige robuuste verbinding die in Flevoland is voorzien, betreft de verbinding tussen de Oostvaardersplassen 
en de Veluwe, die doorloopt tot het Reichswald in Duitsland. Een exacte locatie voor het deel van de 
verbinding dat door Flevoland loopt, wordt in de Nota Ruimte niet aangegeven. Voor exacte locatiebepaling 
vraagt het rijk medewerking van de provincie. 

 
Figuur 1 – Ecologische Hoofdstructuur, bron: Nota Ruimte, 2006 

Voor het uitwerken van financiële en inhoudelijke afspraken tussen provincie en rijk is belangrijk dat het rijk in 
de nota de verantwoordelijkheden verdeelt tussen overheden onderling. Voor de realisatie van de EHS en 
robuuste verbindingen geeft het rijk aan dat het zelf verantwoordelijk is voor “financiering (voor realisatie) via 
grondaankopen”. Van provincies wordt vervolgens verwacht dat zij de netto EHS begrenzen en vastleggen in 
een streekplan. Tevens zijn de provincies verantwoordelijk voor uitvoering en realisatie (onder andere 
afsluiten van contracten). 

Deze basisverdeling van verantwoordelijkheden is het vertrekpunt geweest voor alle andere afspraken die in de 
periode 2006-2010 tussen rijk en provincie Flevoland zijn gemaakt over de realisatie van het OostvaardersWold. 
De bestuursovereenkomst ILG sluit op deze verdeling van verantwoordelijkheden aan en ook de afspraken over 
volledige schadeloosstelling vloeien eruit voort. 

1.3 ICMO 
In juni 2006 verschijnt het rapport van de Internationale Commissie voor het beheer van grote grazers in de 
Oostvaardersplassen (ICMO, http://www.wur.nl/NR/rdonlyres/E80CF837-8604-475E-B06F-
1C94E9B3BE0C/24945/oostvaardersplassen_definitief.pdf). Aanleiding voor het rapport is de aanhoudende 
discussie in de Tweede Kamer over het welzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Uiteindelijk komen 
Kamer en minister met elkaar overeen dat de commissie ICMO een bindend advies zal geven aan Tweede Kamer 
en minister.  

Ten aanzien van de robuuste verbinding luidt het advies om voorrang te geven aan de aanleg van een 
ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, om zodoende op korte termijn het 
leefgebied van edelherten, konikpaarden en heckrunderen te vergroten. Uiteindelijk doel is dat edelherten ook 
naar de Veluwe kunnen trekken. 
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Aanbeveling uit het rapport van de commissie ICMO: 

Ecological corridor. In ICMO’s view, the linkage between OVP and Horsterwold is the first step to the 
corridor linking OVP to the Veluwe. Opening the corridor will provide the herbivores with additional 
resources and shelter (and also the possibility for further migration) and is likely to lead to reduced 
mortality in the immediate future. ICMO recommends that the ecological corridor to the Horsterwold is 
accomplished as soon as possible and opened to all three species. 

Bron: ICMO-rapport, 2006 

Voor de minister is dit bindende advies reden om met Flevoland afspraken te maken over versnelling van het 
project OostvaardersWold. In zijn brief van 5 september 2006 geeft de minister aan dat hij het advies van het 
ICMO overneemt en nadat de Robuuste Verbinding is begrensd, zal vanuit het departement van LNV worden 
gezocht naar een manier om de middelen versneld vrij te laten komen. Naar verwachting zal de eerstvolgende 
mogelijkheid hiervoor zijn bij de tussentijdse evaluatie (midterm-review) van het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied in 2010. 

1.4 Van studie Middengebied naar Omgevingsplan Flevoland 2006 door Provinciale 
Staten 
Vanaf eind 2004 heeft de provincie Flevoland de studie Middengebied uitgevoerd ter voorbereiding op een 
nieuw Omgevingsplan Flevoland, waarin in brede zin is gekeken naar de opgaven voor het Middengebied van 
Zuidelijk Flevoland. De rijkswens voor een robuuste verbinding is daarin meegenomen. De inhoudelijke fase van 
het project Middengebied is februari 2006 afgesloten in een bijeenkomst van de stuurgroep Middengebied 
waarin de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en de opgaven voor het gebied zijn vastgesteld. In 
de stuurgroep waren de bestuurlijke partners in het gebied vertegenwoordigd.  

Vervolgens is in 2006 een Strategische Milieubeoordeling (SMB) / aanvullend milieurapport Omgevingsplan 
Flevoland 2006 (HB 441058) opgesteld waarin drie alternatieven voor een locatie voor een “groenblauwe zone” 
zijn uitgewerkt. Hiervoor was het uitgangspunt dat het met het oog op efficiënt ruimtegebruik wenselijk was 
om de robuuste verbinding te combineren met opgaven voor natuurcompensatie voor uitbreiding van 
woningbouw, bedrijvenlocaties en infrastructuur, voor recreatie ten behoeve van de schaalsprong Almere en 
voor waterberging als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. 

De SMB / aanvullend milieurapport (aanvullend milieurapport Omgevingsplan Flevoland 2006, 1 augustus 2006, 
HB441058) is ten behoeve van het Omgevingsplan en met het Omgevingsplan aan Provinciale Staten 
aangeboden. De communicatie met Provinciale Staten volgt de formele stappen van het vaststellen van het 
Omgevingsplan.  

Uit aanvullend milieurapport Omgevingsplan Flevoland 2006 (waarin SMB is verwerkt): 

Nut en noodzaak van de groenblauwe zone komen voort uit opgaven uit het nationale en regionale 
beleid en/of uit (toekomstige) knelpunten. Het betreft onder meer de Nota Ruimte, het advies van de 
onafhankelijke onderzoekscommissie Gabor (ICMO), de wateropgave, de recreatiebehoefte van Almere 
en het voldoen aan de concept-instandhoudingsdoelen voor kiekendieven. (…) 

Deze opgaven zijn alle voorzien in Zuidelijk Flevoland en vragen ruimte. Om de ruimtebehoefte te 
beperken is gekeken naar mogelijkheden om verschillende functies op een aantrekkelijke, efficiënte en 
logische manier te combineren. Zo is gekomen tot de groenblauwe zone in het programma 
OostvaardersWold. Aangezien het programma efficiënter is dan het sectoraal realiseren van de 
geconstateerde opgaven, is ook het nut van de groenblauwe zone onderbouwd vanuit de efficiëntie van 
de voorgenomen activiteit. 

Doelstellingen: 

Aan de volgende doelstellingen wenst de provincie in de groenblauwe zone een bijdrage te leveren: 

- een robuuste verbinding van circa 1.000 hectare; 

- circa 900 hectare (optimaal) foerageergebied voor de bruine en blauwe kiekendief; 

- circa 700 hectare recreatieve structuren en recreatief medegebruik; 

- tussen de 2,5 miljoen en 4,5 miljoen m3 water bergen om wateroverlast te voorkomen; 

- het realiseren van een buffer tussen het verstedelijkingsgebied van Almere en het (agrarische) 
Middengebied. 

Bron: Aanvullend milieurapport, 2006 
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Bij het uitwerken van alternatieven is in het Aanvullend Milieurapport efficiënt ruimtegebruik als een van de 
randvoorwaarden gehanteerd. 

Ruimtebesparing: Combinatie van functies in de groenblauwe zone 

De verschillende gewenste functies in de groenblauwe zone vragen om ruimte. Alle ruimtelijke opgaven 
samen vragen om circa 3.000 ha. Het totale ruimtebeslag is echter beperkt tot circa 1.950 ha, door de 
verschillende functies te combineren in een groenblauwe zone (…) 

Bron: Aanvullend Milieurapport, 2006 

Bij vaststelling van het Omgevingsplan Flevoland in november 2006 heeft dit aanvullend milieurapport als basis 
gediend voor de ruimtelijke reservering voor de Groenblauwe Zone OostvaardersWold waartoe Provinciale 
Staten op dat moment besloten.  

De nieuwe opgaven voor de provincie vragen om een nieuwe ontwikkelingsstrategie waarin de provincie 
nieuwe rollen wil vervullen, variërend van gebiedsregisseur tot gebiedsontwikkelaar. Voorop staat een 
geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met betrokken partijen, waarbij ook publiek 
private samenwerking als uitvoeringsinstrument niet wordt uitgesloten. De provincie heeft vooral in het 
landelijk gebied een positie en zal daar samen met gebiedspartners en marktpartijen ruimtelijke 
ontwikkelingen stimuleren en zo nodig zelf oppakken.  

OostvaardersWold 

In het gebied ten noordoosten van Almere wordt een groenblauwe zone aangelegd, waarin een robuuste 
ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe gecombineerd kan worden met een 
aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Er kunnen nieuwe natuurwaarden van internationale betekenis 
gecreëerd worden die elders in Flevoland onvoldoende ruimte vinden. Aantrekkelijke combinaties van 
waterberging, natuur, recreatie en aantrekkelijke vormen van landelijk wonen nabij de stad zijn in dit 
gebied gewenst. 

Bron: Omgevingsplan Flevoland 

Provinciale Staten heeft op 2 november 2006 voor een aangepast alternatief gekozen dan de in de SMB 
beschreven drie alternatieven. Bij het Omgevingsplan zijn twee moties ingediend door respectievelijk CU en 
SGP met betrekking tot OostvaardersWold. Daarbij was bij de motie ten aanzien van het OostvaardersWold 
sprake van 37 Statenleden die voor stemden en 9 tegen (vooral SGP, ChristenUnie, Ons Flevoland en SP). 

Door te kiezen voor een aangepast alternatief zijn veel vragen ontstaan bij betrokken agrariërs, onder andere 
over de (complex) waarde van de agrarische gronden en de schadeloosstelling voor boeren. Op 29 november 
2006 heeft een informatiebijeenkomst met de betrokken boeren plaatsgevonden naar aanleiding van het 
besluit van Provinciale Staten. Deze bijeenkomst leverde veel vragen en discussiepunten vanuit de boeren 
waarbij veel vragen werden gesteld over de waarde grondslag van verwervingen in het gebied. Daarnaast bleek 
in de periode van het vaststellen van het omgevingsplan dat er verkoopverzoeken van boeren binnenkwamen 
die op korte termijn duidelijkheid wilden over hun toekomst. Om duidelijkheid aan deze boeren te kunnen 
geven werd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen gevraagd om een uitspraak te doen over de 
waardegrondslag voor verwervingen in het gebied. Een viertal personen met ieder een eigen deskundigheid 
werd een uitspraak gevraagd over deze waardegrondslag om zodoende tot een afgewogen oordeel te komen.  

Deze commissie onder leiding van de heer Overwater is na het delen van de overwegingen tot een uitspraak 
gekomen over de te hanteren waardegrondslag in het gebied en het complex voor het OostvaardersWold. Het 
rapport is verstrekt aan de commissie Ruimte en via een persbericht ook naar buiten gebracht en er is door de 
heer Overwater een presentatie gegeven in de commissie ruimte. 

Met het vaststellen van het Omgevingsplan Flevoland 2006 is de initiatieffase afgerond.  

1.5 Onderzoek rekenkamer 
Voor het vormgeven van het vervolgproces met Provinciale Staten heeft het onderzoek “Grip op grote 
projecten” van de Randstedelijke Rekenkamer in 2006 een belangrijke rol gespeeld. Het eindrapport is in 
maart 2007 aangeboden aan Provinciale Staten. Doel van het onderzoek was het verbeteren van de 
besluitvorming over en de controle op de uitvoering van grote projecten door Provinciale Staten. De conclusies 
van het onderzoek zijn voor Flevoland gebaseerd op bevindingen bij de projecten N23 en OostvaardersWold. De 
rekenkamer kwam tot drie conclusies: 

1. Afspraken tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben geen algemene procesafspraken gemaakt omtrent 
besluitvorming en informatievoorziening bij grote projecten. Ook hebben Provinciale Staten en 
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Gedeputeerde Staten geen project specifieke afspraken voor de projecten N23 en OostvaardersWold 
gemaakt. Hierdoor worden Provinciale Staten niet systematisch betrokken bij de besluitvorming over en 
de controle op grote projecten. 

2. Besluitvorming door Provinciale Staten 

Provinciale Staten nemen geen besluit over nut, noodzaak en doelstellingen, die voortvloeien uit een 
probleemanalyse. Bespreking van de projecten vindt voornamelijk plaats in de commissies. Ook maken 
Provinciale Staten geen keuze tussen verschillende mogelijke oplossingsrichtingen voor het probleem. 
Dit betekent dat Provinciale Staten geen kaders stellen aan het begin van een project.  

Provinciale Staten nemen pas een besluit als al diverse keuzemomenten gepasseerd zijn. Hierdoor 
oefenen Provinciale Staten geen invloed uit op de gewenste richting van het project en kunnen 
aanpassingen (indien gewenst) nog maar moeilijk plaatsvinden. 

3. Informatievoorziening aan Provinciale Staten 

De informatie die Provinciale Staten voor besluitvorming ontvangen, is gedeeltelijk toereikend. 
Provinciale Staten ontvangen veel en regelmatig informatie over projecten. Op het moment van 
besluitvorming hebben Provinciale Staten echter niet de beschikking over alle benodigde informatie. Zo 
ontbreekt bijvoorbeeld informatie over de uitgangspunten of de kosten van het project. 

Bron: Grip op grote projecten, maart 2007, HB519004 

Als gevolg van dit rapport is in de planvormingsfase gekozen om aan de voorkant van het proces Provinciale 
Staten duidelijkheid te geven over de projectactiviteiten en de wijze waarop Provinciale Staten daarbij 
betrokken wordt (zie 2.2 Plan van aanpak). Daarbij geeft het college van Gedeputeerde Staten in haar reactie 
op de bevindingen van het rapport (reactie is opgenomen in de eindversie van het rapport) een aantal 
overwegingen aan: 

Mede op basis van het door u gehanteerde beoordelingskader en uw bevindingen is het ons duidelijk 
geworden dat we het onderscheid tussen programmatisch- en projectmatig werken nader moeten 
expliciteren en de (bestuurlijke)procesinformatie beter moeten structureren. Goede definities van deze 
begrippen en een duidelijke afbakening van de fases van de processen zijn hierbij essentieel. Evenals 
een eenduidige bepaling en invulling van de rollen en het ontwikkelen van adequate sturings- en 
verantwoordingsinformatie. Wij kunnen ons overigens voorstellen dat wij met een eigen en afwijkende 
definitie en fasering van grote projecten komen, toegesneden op de maat van onze provincie.  

U zet in uw rapport helder uiteen wat naar uw mening onze rol is bij de procesmatige en inhoudelijke 
besluitvorming in grote projecten. Wij zullen uw keuzes nader in beschouwing nemen. Wij willen u 
echter ook meegeven dat Provinciale Staten en ons college zeer hechten aan de zeer bewust gekozen en 
breed gedragen bestuurscultuur die naast Provinciale Staten ook een duidelijke rol geeft aan de 
Statencommissies. De Statencommissies spreken daarbij namens Provinciale Staten en kunnen 
concluderen dat kan worden afgezien van behandeling in Provinciale Staten. Naar het college toe is 
daarbij sprake van kaderstelling namens Provinciale Staten. Deze bestuursstijl komt de slagvaardigheid 
van het gehele provinciaal bestuur ten goede. Uw rapport toont aan dat het goed is dat Provinciale 
Staten deze bestuurscultuur naar de Rekenkamer herbevestigen. Hiermee wordt dan deze 
bestuurscultuur een toetsingskader voor uw Rekenkamer. (…) 

In uw rapport stelt u dat er geen procesafspraak is gemaakt tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten over het project OostvaardersWold. Tevens stelt u dat er geen afspraak is om het in het traject 
van het Omgevingsplan mee te nemen. In onze visie geldt de afspraak tussen Gedeputeerde Staten en 
de door Provinciale Staten voor het Omgevingsplan ingestelde commissie echter wel degelijk als 
zodanig. (…) 

Ten aanzien van het Adelaarstracé concludeert u in uw rapport (bladzijde 8) dat er alleen mondelinge 
informatie is verstrekt over een forse inperking van het zoekgebied. Wij delen deze conclusie niet, 
immers zoals ook blijkt uit uw bijlage, heeft de commissie in april een uitgebreide notitie met daarin de 
keuze voor het Adelaarstracé besproken en vervolgens ingestemd met de keuze voor het Adelaarstracé.  

U stelt dat wij een besluit over OostvaardersWold hebben genomen zonder daarin de onderliggende 
financiële informatie te betrekken. In de bijlage vermeldt u echter dat de kosten in het kader van het 
pMJP wel zijn verspreid en openbaar gemaakt. Tevens is aan de commissieleden informatie verstrekt 
over de woningdichtheid in relatie tot de financiële uitvoerbaarheid. 

Uw bevinding dat wij niet de beschikking hadden over de uitgangspunten en de kosten van het project, 
delen wij dan ook niet. 

Bron: Rekenkameronderzoek “Grip op grote projecten”  
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1.6 Tijdlijn Initiatieffase 
12 augustus 2004 Ministerie van LNV stuurt brief aan provincie Flevoland: verkennen opgave 

Robuuste Verbindingen (HB1065510) o.b.v. afsprakendocument Robuuste 
Verbindingen tussen Ministerie van LNV en provincies van 27-11-2003. 

26 april 2005 Gedeputeerde Staten stelt invulling van de opgaven middengebied vast 
(HB230219) 

17 mei 2005 Tweede Kamer stelt Nota Ruimte vast 

23 juni 2005 Minister Veerman stuurt brief aan provincie Flevoland over de consequenties van 
de Nota Ruimte voor de robuuste verbindingen (HB217792) 

28 juni 2005 Gedeputeerde Staten stelt Startdocument Middengebied en plan van aanpak 
tweede fase Middengebied vast (HB230449). 

6 juli 2005 Commissie Ruimte wordt geïnformeerd over de opgaven van het Middengebied 
aan de hand van een presentatie. De rol van Provinciale Staten wordt besproken 
en hierover worden afspraken gemaakt. Werkbezoek op 31 oktober 2005 

12 januari 2006 Provincie Flevoland stuurt Veerman (LNV) brief over de ontwikkelingen project 
Middengebied (HB234381) 

17 januari 2006 Eerste Kamer stelt Nota Ruimte vast  

24 januari 2006 Gedeputeerde Staten stelt casco OostvaardersWold en verdeling kosten door vast 
(HB239999) 

15 februari 2006 Minister Veerman stuurt brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de 
Robuuste Verbinding Oostvaardersplassen – Veluwe (HB1065512) 

15 februari 2006 Bezoek Minister Veerman waarbij de tweede fase van het project Middengebied 
wordt afgesloten 

10 april 2006 Commissie Ruimte wordt met een memo op de hoogte gebracht van de voortgang 
project Middengebied (HB504471) 

22 juni 2006 Commissie ICMO biedt de minister van LNV bindend advies aan: Reconciling 
Nature and Human Interests (HB1065497) 

1 augustus 2006 Gedeputeerde Staten stelt Aanvullend Milieurapport Omgevingsplan 2006 (i.c. 
Strategische Milieubeoordeling) vast (HB434151) 

5 september 2006 Minister Veerman stuurt brief aan provincie Flevoland m.b.t. ICMO-advies en 
versneld laten vrijvallen van middelen (HB453542) 

10 oktober 2006 Ministerie van LNV (ondertekening regiodirecteur Wierenga) stuurt brief aan 
provincie Flevoland m.b.t. preferente positie Robuuste Verbinding 
Oostvaardersplassen-Veluwe (HB1065514) 

23 oktober 2006 Minister Veerman stuurt brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de 
implementatie van het ICMO-advies (HB470931) 

10 oktober 2006 Provincie Flevoland stuurt brief aan bewoners plangebied (HB1312801) 

2 november 2006 Provinciale Staten stelt Omgevingsplan Flevoland 2 (inclusief ruimtelijke 
reservering voor groenblauwe zone OostvaardersWold) vast (HB452371) 
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2. PLANVORMINGSFASE (2006 – 2009) 

2.1 Beschrijving fase en beoogd resultaat 
In de planvormingsfase zijn de plannen voor het OostvaardersWold gedetailleerder uitgewerkt. Uitgangspunt is 
dat de locatie voor het OostvaardersWold is vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland (2006). 
OostvaardersWold is in dit plan als één van de speerpunten van Flevoland aangemerkt.  

Vanuit het rijk is vanaf 2005/2006 aangegeven dat er een versnelling moest worden aangebracht ten aanzien 
van het OostvaardersWold en in vervolg op de resultaten van de commissie ICMO in 2006 kwam er een verzoek 
tot versnelling waarbij ook aangegeven werd dat er mogelijkheden zouden worden gezocht ten aanzien van 
financiële middelen om dit te kunnen bewerkstelligen. Begin 2007 zijn in dat kader afspraken gemaakt met het 
rijk over het direct toepassen van een op de agrarische waarde gebaseerde volledige schadeloosstelling, zodat 
er ook in de verwerving tot een versnelling zou kunnen worden gekomen met als doel om in 2014 de robuuste 
verbinding te hebben gerealiseerd. 

Tevens is aanvullend op de ILG-bestuursovereenkomst op basis van het onderzoek van Alterra het aantal 
hectares voor de robuuste verbinding vastgesteld, namelijk 1.125 hectare. Dit is door minister Verburg per 
brief van 10 september 2008 bevestigd. In deze brief is tevens aangegeven dat de realisatiedatum wordt 
aangepast van 2018 naar 2014 en dat zij (nadat overeenstemming is bereikt met de andere provincies over een 
verschuiving van taakstellingen) zij tijdens de Midterm Review ervoor zal zorg dragen dat de verschuivingen in 
taakstellingen en de daarbij behorende budgetten in een aangepast ILG contract worden vastgelegd.  

Op basis daarvan is vanaf 2006 (nog op basis van oude regelingen) en vanaf 2007 sprake van grondverwerving 
gebaseerd op de afspraken met het rijk (zie voor nadere toelichting ook 4.2 Grondverwerving, -posities en 
eigendommen). 

Vanaf het najaar van 2007 is feitelijke gestart met de uitwerking van de structuurvisie, inclusief de 
onderbouwing door een PlanMER en een Landbouw Effectrapportage (LER).  

Daarna is in 2008 de Verordening Groenblauwe Zone vastgesteld. Het vaststellen van het Voorbereidingsbesluit  
voorafgaande aan de Verordening in een geheime bijeenkomst van Provinciale Staten op 1 juli 2008 werd met 
name door de boeren in het gebied, door LTO Noord, maar ook door de gemeente Zeewolde als een moeilijk te 
accepteren feit beschouwd. Deze Verordening Groen Blauwe zone, die door Provinciale Staten is vastgesteld op 
11 december 2008 en van kracht is geworden op 18 december 2008 schrijft voor hoe de inrichting van het 
gebied juridisch moest worden vastgelegd in een bestemmingsplan en maakte daardoor omvangrijke nieuwe 
agrarische investeringen in het gebied vrijwel onmogelijk. De inrichting van het OostvaardersWold is 
beschreven in de Structuurvisie OostvaardersWold. In oktober 2009 hebben Provinciale Staten de structuurvisie 
en samenwerkingsovereenkomst unaniem vastgesteld. Deze structuurvisie geldt als richtsnoer voor de realisatie 
van het OostvaardersWold. De planvormingsfase is afgerond met ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst met alle bestuurlijke partners. 

2.2 Plan van aanpak 
Mede op basis van de conclusies die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben verbonden aan het 
rekenkameronderzoek is voor het project OostvaardersWold vanaf de planvormingsfase een plan van aanpak 
telkens de basis geweest voor invulling van het proces, als sturingsinstrument voor Provinciale Staten. 

Doel Plan van aanpak 

Het Plan van Aanpak is een bestuurlijk strategisch plan. Dit plan vormt het kader voor het project 
OostvaardersWold voor de dagelijks besturen van gebiedspartners en haar algemene besturen. Het geeft 
inzicht en duidelijkheid over:  

Het belang van het gebied OostvaardersWold;  

Het verwachte resultaat aan het eind van deze fase; De producten die in deze periode worden 
 opgeleverd en de wijze waarop deze producten tot stand komen;  

De belangrijkste bestuurlijke beslispunten en wie waarover beslist;  

De middelen op hoofdlijnen die nodig zijn voor deze fase.  

Bron: Plan van Aanpak Gebiedsontwikkeling OostvaardersWold Planvormingsfase, oktober 2007, HB518813 

De vaststelling door Provinciale Staten van dit plan van aanpak is in oktober 2007, ruim na de Provinciale 
Statenverkiezingen in maart 2007 en de daarop volgende collegevorming. In de maanden na de collegevorming 
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heeft uitgebreide maatschappelijke en bestuurlijke consultatie plaatsgevonden om het draagvlak voor het 
planproces te verstevigen. Daarbij was het onder meer belangrijk om met de gemeente te komen tot goede 
afstemming over de ontwikkeling van Almere-Oost en te komen tot een goede afbakening van de 
verantwoordelijkheden van gemeente en provincie in dit kader. 

 

Aansluitend op het plan van aanpak zijn procesafspraken gemaakt tussen het college van Gedeputeerde Staten, 
ambtelijke organisatie en de griffie over betrokkenheid van Provinciale Staten bij het project 
OostvaardersWold. Die afspraken zijn vastgelegd in een memo aan de Statencommissie Ruimte op 1 november 
2007. De afspraken betreffen: 

- De producten en onderzoeken in deze fase, gekoppeld aan de planning en de belangrijkste 
besluitvormingsmomenten; 

- Het participatietraject en de betrokkenheid van de staten daarbij; 

- De relatie met de andere besturen.  

Bron: memo aan Statencommissie Ruimte, 1 november 2007, HB 608828 

In de memo wordt het proces op hoofdlijnen geschetst: 

November 2007 Onderzoeken grotendeels gereed. 

December 2007 Samenvattende notitie van de afgeronde onderzoeken waarin de sectorale 
randvoorwaarden worden beschreven. De samenvattende notitie wordt besproken in 
een gezamenlijke informatiebijeenkomst met de commissies van provincie, Almere, 
Zeewolde en waterschap. 

Maart 2008· De Startnotitie PlanMer met daarin het kader (de integrale randvoorwaarden) voor de 
structuurvisie. De startnotitie wordt vastgesteld door Provinciale Staten waardoor 
het inhoudelijk kader waarbinnen de varianten zich dienen te bevinden duidelijk 
wordt. 

Juni 2008 De PlanMer met daarin de gevolgen/effecten van de diverse varianten wordt 
besproken in gezamenlijke informatiebijeenkomst commissies van Almere, Zeewolde 
en waterschap. 

November 2008 De Structuurvisie met daarin de voorkeursvariant, en het begrenzingenplan worden 
besproken in commissies en AB’s. 

December 2008 De Structuurvisie inclusief de MER, en het begrenzingenplan worden in de inspraak 
gebracht. 

Juni 2009  Besluitvorming in Provinciale Staten en andere AB’s over de Structuurvisie, de MER, 
het inrichtingsplan, het begrenzingenplan, de Samenwerkingsovereenkomst en de 
financieringsstrategie. 

Bron: memo aan Statencommissie Ruimte, 1 november 2007, HB608828 

In de gehele planvormingsfase is conform deze kaderstellende structuur gewerkt. De enige stap in het proces 
die niet was voorzien ten tijde van vaststelling van het plan van aanpak, was het nemen van een 
voorbereidingsbesluit ten behoeve van het vaststellen van de Verordening Groenblauwe Zone. Daarnaast is 
afgeweken van de voorgestelde besluitvorming door Provinciale Staten doordat vaststelling van de 
structuurvisie uiteindelijk in twee stappen heeft plaatsgevonden in september en oktober 2009 (zie ook 2.3 
Structuurvisie en besluitvorming). 

2.3 Structuurvisie en besluitvorming  

Stuurgroep 
In de planvormingsfase is een stuurgroep OostvaardersWold ingesteld met de provincie als voorzitter, vanuit 
haar rol als gebiedsregisseur. In deze stuurgroep werd zorg gedragen voor het bestuurlijk draagvlak van de 
partijen die zich financieel en/of inhoudelijk aan het project wilden verbinden. Vertegenwoordigd waren: de 
gemeenten Zeewolde, Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland en het ministerie van LNV. In 2008 is 
Staatsbosbeheer als beoogd beheerder van het OostvaardersWold toegevoegd aan de stuurgroep, als adviserend 
lid. Producten waarover Provinciale Staten en andere volksvertegenwoordigingen een besluit moesten nemen, 
zijn altijd eerst ter goedkeuring aan de stuurgroep voorgelegd. 
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Klankbordgroep 
Naast de Stuurgroep is ook een Klankbordgroep opgericht. Deze had tot doel maatschappelijke organisaties hun 
visie te laten geven op de gebiedsontwikkeling en advies op de besluiten die werden voorbereid. Leden van de 
Klankbordgroep waren Staatsbosbeheer, LTO Noord, Flevo-landschap, ANWB, Kamer van Koophandel en 
marktpartijen (AM Wonen en Rabo Vastgoed). LTO Noord heeft zich, na het instellen van de Verordening 
Groenblauwe Zone, uit de klankbordgroep teruggetrokken. Besloten werd om de klankbordgroep onder leiding 
van een onafhankelijk voorzitter te laten functioneren. 

Landbouwadviseurs 
Op 26 juni 2008 heeft de Statencommissie Ruimte een verzoek gedaan tot de inschakeling van een 
landbouwadviseur voor OostvaardersWold (PS-besluit 13 november 2008 HB 735613). Het was belangrijk om de 
communicatie met de boeren te intensiveren, zodat op een intensievere wijze de dagelijkse contacten met de 
boeren en hun boerenorganisaties onderhouden werd, adviezen werden gegeven over een doelgerichte en 
effectieve communicatie met de boeren en er activiteiten georganiseerd werden die voortvloeien uit deze 
adviezen. Daarbij werd de kanttekening geplaatst dat er boeren zullen blijven die het oneens zijn met de 
realisatie van het OostvaardersWold. Intensiever contact met de boeren en hun organisaties en het organiseren 
van gerichte activiteiten werd echter wel van essentieel belang geacht voor het hebben van begrip over en 
weer. 

Totstandkoming structuurvisie 
Het tot stand brengen van de structuurvisie is begonnen in het najaar van 2007 en afgerond in oktober 2009. 

De eerste stap die werd gezet was het uitvoeren van een groot aantal onderzoeken, die de inhoudelijke basis 
vormen van het gebiedsontwerp. Dit betrof dermate veel onderzoeksrapporten dat voor een helder overzicht 
van en inzicht in de relaties tussen de onderzoeken deze rapporten gezamenlijk zijn aangeboden. De 
onderzoeken zijn voorzien van een samenvattende notitie die de sectorale bandbreedtes aangeeft. Deze 
onderzoeken zijn in een informatiebijeenkomst voor de gezamenlijke volksvertegenwoordigers van Zeewolde, 
Lelystad, Almere en de provincie medio december 2007 besproken.  

In de startnotitie PlanMER zijn de consequenties van de sectorale onderzoeken geïntegreerd, zodat een 
inhoudelijk kader voor de structuurvisie en het inrichtingsplan zijn aangegeven. De startnotitie is in maart ter 
besluitvorming voorgelegd aan de Algemeen Besturen van de stuurgroeppartners. 

In principe zijn alle onderzoeken en producten openbaar tenzij er informatie is opgenomen die als 
vertrouwelijk moet worden beschouwd (bijvoorbeeld in relatie met de te voeren onderhandelingen – het 
Aankoopstrategieplan - of rond de financiering). Alle rapporten zijn op de website van het OostvaardersWold te 
vinden. 

Ook is in het najaar van 2007 gestart met een traject van inwonersparticipatie dat grotendeels heeft 
plaatsgevonden in 2008 en waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het Eindrapport Inwonersparticipatie (mei 
2008, HB680966). De belangrijkste conclusies van de inwonersparticipatie zijn waar mogelijk verwerkt in het 
ontwerp voor het gebied. 

Participatietraject en betrokkenheid van Provinciale Staten daarbij 

In deze fase krijgen inwoners, maatschappelijke organisaties, boeren en andere belanghebbenden de 
gelegenheid om aan te geven hoe zij de inrichting van het OostvaardersWold voor ogen hebben. Doel is 
om bij de besluitvorming de inbreng van de genoemde partijen te kunnen betrekken. Belangrijk daarbij 
is een representatieve doelgroep. Naast boeren uit het gebied (de mensen die blijven), zal het gaan om 
inwoners van de gemeenten (Almere, Zeewolde, maar ook eventueel een groter gebied) als toekomstige 
gebruikers van het gebied.  
Tijdens uw commissie van 4 oktober 2007 heeft u aangegeven nauw betrokken te willen blijven bij het 
participatietraject. Deze betrokkenheid zou als volgt vormgegeven kunnen worden. 

1. aanwijzen van waarnemers; 

2. status rapportage 
 

1. Aanwijzen van waarnemers 

De commissie kan enkele leden uit haar midden aanwijzen als waarnemer. Een waarnemer heeft de 
volgende taak: 

- waarnemen (d.i. als toehoorder en niet als participant aanwezig zijn) 
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- rapporteren door middel van schriftelijk verslag aan Statencommissie Ruimte met een afschrift aan 
Gedeputeerde Staten en andere bij het proces betrokken partijen (gemeenteraden van Almere en 
Zeewolde, waterschap).  

Voorstel is om een beperkt aantal waarnemers per bijeenkomst te kiezen.  

2. Status van de rapportage 

De rapportage is informerend. De waarnemers uit de commissie informeren de commissie en de 
genoemde partijen middels een schriftelijk verslag van de bijeenkomst. Dit verslag wordt ter 
kennisname aangeboden.  

Bron: memo aan Statencommissie Ruimte, 1 november 2007, HB608828 

De waarnemers zijn bij de bijeenkomsten aanwezig geweest en hebben daarvan mondeling verslag gedaan in 
de commissie Ruimte van 26 maart 2009. Geconcludeerd wordt dat de bijeenkomsten bijgedragen hebben aan 
het vergroten van het informatieniveau en het identificeren van vragen die nader uitgewerkt moeten worden.  

Onderzoeken en inwonersparticipatie samen leverden input voor het maken van een voorlopig ontwerp en 
het uitvoeren van de planMER.  
In het kader van de Plan-m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze notitie 
geeft aan hoe het voornemen (groenblauwe zone) beoordeeld gaat worden op (milieu)effecten. Hierop is 
gereageerd door betrokken overheidsorganen, zoals ook vertegenwoordigd in de stuurgroep. Ook de commissie 
m.e.r. is gevraagd informeel advies te geven. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is definitief vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten op 17 april 2008. De reacties van de overheidsorganen en de commissie m.e.r. zijn 
meegenomen bij het opstellen van het PlanMER. 

Op basis van de voorgaande afbakeningsfase zijn de alternatieven ontwikkeld, het effectenonderzoek 
uitgevoerd en het PlanMER opgesteld. Vooral ten aanzien van de onderzoeken en de PlanMER en bijbehorende 
Landbouweffectrapportage was er veel discussie met de boeren en de LTO. In februari 2009 zijn er drie 
bijeenkomst met boeren georganiseerd met iedere keer een andere doelgroep en een ander onderwerp. Naast 
de informatiebijeenkomst over de LER die onderdeel was van de PlanMer is er ook een bijeenkomst 
georganiseerd voor bewoners / gebruikers van het begrensde deel van het OostvaardersWold over de 
waardebepaling door de commissie van deskundigen onder leiding van de heer Overwater waarbij een tweetal 
deskundigen uit deze commissie een presentatie hebben gegeven. Uiteindelijk zijn in 2008 en 2009 met behulp 
van de landbouwadviseurs de diverse onderwerpen met de LTO besproken en afgerond, alleen de infrastructuur 
was nog een discussiepunt.  

Het PlanMER heeft in het kader van de voorstudie een bijdrage geleverd aan de keuze van een 
voorkeursalternatief. Vervolgens is de ontwerp-structuurvisie OostvaardersWold opgesteld. De ontwerp-
structuurvisie is samen met het PlanMER in januari 2009 ter inzage gelegd. Het PlanMER dient daarbij ter 
ondersteuning van de besluitvorming over de structuurvisie OostvaardersWold. Op de ontwerp-structuurvisie 
OostvaardersWold en het onderliggende PlanMER is inspraak mogelijk. Daarnaast zijn de betrokken 
overheidsorganen en de Commissie m.e.r. om advies gevraagd. De commissie voor de milieueffectrapportage 
gaf in het advies (HB832230) aan dat zij van oordeel is dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het 
MER en de aanvulling tezamen aanwezig is. Mede op basis van de resultaten van inspraak en advies en met 
inachtneming van het PlanMER heeft Provinciale Staten de structuurvisie OostvaardersWold vastgesteld. 

In 2009 heeft inspraak en finale besluitvorming over de structuurvisie OostvaardersWold met bijbehorende 
PlanMER plaatsgevonden. In die periode zijn er 114 inspraakreacties ontvangen. 

Tijdens de inspraakperiode is in een drietal bijeenkomsten voor de boeren in en rondom het gebied de 
beschikbare informatie toegelicht. Uit deze bijeenkomsten zijn diverse vragen gekomen die zijn beantwoord 
door de projectorganisatie en daarna op de website geplaatst. 

De inspraakreacties waren voor Provinciale Staten aanleiding om bij definitieve vaststelling van de 
structuurvisie op 3 september en 8 oktober 2009 een wijziging door te voeren die erop gericht was om tot 
betere ontsluiting te komen van de boeren in de zogeheten Zuidlob. Met deze boeren was een bijeenkomst 
georganiseerd met betrekking tot de infrastructuur. Tevens is naar aanleiding van de bespreking in de 
commissie Ruimte op 25 juni 2009 er een enquête uitgevoerd bij de Zuidlobbewoners met betrekking tot de 
infrastructuur. Op basis daarvan zijn voorstellen gedaan voor de keuzes voor de infrastructuur. 

Uiteindelijk werd in Provinciale Staten besloten om naast de voorgestelde infrastructuur op basis van de 
gevoerde gesprekken, een extra brug over de Hoge Vaart aan te leggen. Provinciale Staten hebben unaniem 
ingestemd met de structuurvisie. 
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Samenwerkingsovereenkomst 
Parallel aan het proces om te komen tot een structuurvisie zijn bilaterale gesprekken gevoerd met de 
stuurgroeppartners om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst gaat 
zowel in op de gefaseerde aanpak van het project als op de verdeling van (financiële) verantwoordelijkheden 
over de verschillende partners. De samenwerkingsovereenkomst is tegelijkertijd met de structuurvisie ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De basis van de Samenwerkingsovereenkomst wordt 
gevormd door de projectbegroting en de structuurvisie. De projectbegroting geeft de kosten van het project 
aan zoals beschreven in de structuurvisie. De projectbegroting is opgesteld door de projectorganisatie en 
getoetst door Deloitte. De kosten voor verwerving en inrichting van het project OostvaardersWold werden 
ingeschat op 396 miljoen euro. 

Daarbij was er in de stuurgroep brede ondersteuning voor de structuurvisie. De stuurgroep was van oordeel dat 
de ambitie uit de structuurvisie moet worden gerealiseerd. Mocht er op een gegeven moment onvoldoende geld 
zijn dan is de aanbeveling van de stuurgroep om de ambitie niet bij te stellen maar het project in delen te 
realiseren. Op deze wijze kan het deel waarvoor geld is, worden gerealiseerd (PS-besluit 3 september 2009). 
Provinciale Staten hebben unaniem ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. 

Grondverwerving en juridisch planologisch proces 
Het opstellen van de structuurvisie liep in de planvormingsfase synchroon met twee andere processen, namelijk 
de grondverwerving (inclusief schadeloosstelling en afspraken over beheer en eigendom) en de juridisch 
planologische voorbereiding. 

De eerste grondverwerving voor het OostvaardersWold heeft plaatsgevonden in mei 2007, maar in feite is de 
grondverwerving pas echt op gang gekomen na vaststelling van de structuurvisie in oktober 2009.  

In de periode net na de vaststelling van het omgevingsplan kwamen er verkoopverzoeken binnen van boeren die 
op korte termijn duidelijkheid wilden over hun toekomst. Om duidelijkheid aan deze boeren te geven heeft de 
provincie in 2007 advies ingewonnen over de grondslag voor de grondverwerving. Een drietal deskundigen op 
dit terrein heeft na het delen van de overwegingen een uitspraak gedaan over de waardegrondslag voor de 
verwervingen in het gebied. In september 2007 heeft deze commissie van onafhankelijke deskundigen het 
“Rapport betreffende de te hanteren waarde grondslag voor de aankoop van agrarische grond voor de realisatie 
van het project groenblauwe zone OostvaardersWold” uitgebracht. De commissie concludeerde dat de 
grondslag voor het bepalen van de waarde van de grond in het project groenblauwe zone OostvaardersWold de 
agrarische waarde moet worden gehanteerd. Op basis van dat advies hebben het college van Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten vastgesteld dat boeren bij verwerving van hun grond volledig schadeloos gesteld 
zouden worden op basis van agrarische waarde.  

In december 2007 heeft de provincie Flevoland mede namens het ministerie van LNV in een brief de afspraken 
tussen Stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer vastgelegd inzake het beheer en eigendom in het 
toekomstige OostvaardersWold. Samengevat is de afspraak dat stichting Flevo-landschap de verworven gronden 
in eigendom zou krijgen en dat Het Flevo-landschap het beheer via erfpachtcontracten zou overdragen aan 
Staatsbosbeheer. In ruil hiervoor zou Staatsbosbeheer twee bossen elders in de provincie in beheer geven bij 
Het Flevo-landschap. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke brief van LNV en provincie Flevoland 
aan Staatsbosbeheer en Flevo-landschap van 21 december 2007. 

Op 1 juli 2008 trad de op dat moment nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking. Deze wet kent een nieuw 
instrument, namelijk het instellen van een verordening met als doel een gebiedsontwikkeling voor te bereiden 
op haar toekomstige bestemming. Op 1 juli 2008 hebben Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit genomen 
met het oogmerk de Verordening groenblauwe zone OostvaardersWold in te stellen, wat feitelijk in december 
2008 ook is gebeurd. 

Van de leden van Provinciale Staten hebben er uiteindelijk 2 Statenleden tegen het aannemen van het 
Voorbereidingsbesluit gestemd (CDA Statenleden). Bij de verordening hebben alleen Groen Links en Partij voor 
de Dieren tegen de voorgestelde keuze gestemd. 

Voor de boeren in het gebied betekende deze besluitvorming dat er op hun bedrijven vanaf het in werking 
treden van het voorbereidingsbesluit geen nieuwe ontwikkelingen meer konden plaatsvinden die het gebied 
minder geschikt zou maken voor realisatie van het OostvaardersWold. 

2.4 Monitoring plan van aanpak door Provinciale Staten en andere algemeen 
besturen 
Over de monitoring van de activiteiten en besluitvorming zoals in het plan van aanpak was uitgewerkt, vermeld 
het plan het volgende: 
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De dualisering heeft bijgedragen aan een duidelijke rolverdeling tussen Algemene- en Dagelijkse 
Besturen (AB’s en DB’s). Belangrijk uitgangspunt is dat DB’s zich bezig houden met besturen en dat AB’s 
hiervoor de kaders stellen, het bestuur controleren en hun achterbannen vertegenwoordigen. De AB’s 
vervullen deze drie rollen ook in de gebiedsontwikkeling OostvaardersWold. (…) 

De kaderstellende rol concentreert zich rond de volgende aspecten:  

- Procesmatige kaderstelling door:  

vaststelling van dit Plan van Aanpak;  

vaststelling samenwerkingsovereenkomst;  

vaststelling financieringsstrategie.  

- Inhoudelijke kaderstelling naar aanleiding van:  

de startnotitie structuurvisie;  

vaststelling structuurvisie.  

Naast de formele beslismomenten van de AB’s worden de AB’s geïnformeerd over de voortgang. Alleen 
daarmee kunnen de AB’s goed invulling geven aan de verschillende rollen (kaderstellen, controleren en 
vertegenwoordigen). Naast de actieve informatieplicht van DB’s aan AB’s kunnen de AB’s zelf aangeven 
hoe ze geïnformeerd willen worden. Daarmee kunnen AB’s ook zelf zorgen dat ze optimaal in de 
gelegenheid zijn om hun rollen goed te kunnen vervullen. (…) 

Om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren zal periodiek een voortgangsrapportage worden 
gemaakt voor het OostvaardersWold. Per jaar worden twee voortgangsrapportages gemaakt. Naast de 
door de Algemene Besturen benoemde aandachtspunten zal in die rapportages ook kort de stand van 
zaken worden geschetst. 

Bron: Plan van Aanpak Gebiedsontwikkeling OostvaardersWold Planvormingsfase, oktober 2007, HB518813 

2.5 Overzicht financiële besluiten Provinciale Staten 

Provinciale bijdrage aan volledige schadeloosstelling 
Normaal gesproken is het uitgangspunt dat het ministerie van LNV landbouwgronden die worden omgevormd tot 
natuurgebieden/robuuste verbindingszones, in de aanvangsperiode van een project worden aangekocht voor de 
agrarische waarde. Echter de provincie heeft in haar brief van 10 oktober 2006 aan de bewoners van het gebied 
(van het beoogde tracé) aangegeven dat de gronden van de groenblauwe zone (waarvan de robuuste verbinding 
deel uitmaakt) verworven zullen worden voor de agrarische waarde plus volledige schadeloosstelling. 

Het ministerie van LNV worstelt met het inzetten van volledige schadeloosstelling in dit vroege stadium omdat 
dit leidt tot extra kosten voor deze robuuste verbindingszone en omdat het een precedentwerking kan hebben 
naar robuuste verbinden elders in Nederland. Dat leidt voor het ministerie van LNV mogelijk tot hoge kosten op 
de langere termijn. 

Maar er is reden om het OostvaardersWold een bijzondere positie te geven, want specifiek voor de robuuste 
verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold geldt dat de commissie Gabor (ICMO) aan 
LNV en de Tweede Kamer heeft geadviseerd om de welzijnsproblematiek in de Oostvaardersplassen onder 
andere op te lossen door versneld over te gaan tot aanleg van de robuuste verbindingszone. De minister van 
LNV heeft aan de Tweede Kamer aangegeven de mogelijkheden van de versnelling te onderzoeken (zie ook 1.3 
ICMO). 

Het ministerie van LNV en de provincie Flevoland hebben begin december 2006 vastgesteld dat normaal 
gesproken pas een volledige schadeloosstelling zou worden betaald op 1 januari 2011. Bij betaling van de 
volledige schadeloosstelling per 1 januari 2007 treedt er een versnelling op van 4 jaar in de realisatie van het 
project. Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat het bereid is het advies van de commissie Gabor te 
vertalen in een versnelde aanleg van de robuuste verbinding met 2 jaar. Het college van Gedeputeerde Staten 
heeft aangegeven dat het bereid is de andere twee jaar voor extra kosten van de volledige schadeloosstelling 
op zich te willen nemen. Dit was van belang om de boeren duidelijkheid te kunnen geven en indien gewenst zij 
hun bedrijf te koop konden aanbieden.  

De kosten hiervoor bedragen 2,2 miljoen euro; hiermee hebben Provinciale Staten op 12 april 2007 unaniem 
ingestemd.  
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Structuurvisie en samenwerkingsovereenkomst 
Met het vaststellen van de structuurvisie en de samenwerkingsovereenkomst door Provinciale Staten (3 
september 2009) heeft de provincie zich garant gesteld voor 10,4 miljoen euro. Hiervan heeft over 2,2 miljoen 
euro (versnelde volledige schadeloosstelling) en 3,1 miljoen euro (de proceskosten voor de deze fase) reeds 
besluitvorming in Provinciale Staten plaatsgevonden en was 5,3 miljoen euro reeds in de begroting opgenomen. 
Daarnaast zijn in de kadernota de proceskosten voor de komende fase zijnde 3,3 miljoen euro (dit is tot eind 
2010) opgenomen. Het resterende bedrag betreft middelen voor de voorfinanciering van de 27,7 miljoen euro 
voor grondverwerving van maximaal 1,8 miljoen euro. Het ministerie van LNV heeft zich garant gesteld voor 
27,7 miljoen euro te benutten voor grondverwerving welke zij in 2012 en 2013 in gelijke bedragen zal betalen 
aan de provincie. Om grondverwerving met deze middelen nu al mogelijk te maken, is de provincie gevraagd 
om de voorfinancieringslasten op zich te nemen. Het college heeft hiertoe in de lijn met het 
hoofdlijnenakkoord besloten en stelt voor om de kosten van voorfinanciering, zijnde maximaal 1,8 miljoen euro 
verdeeld over 3 jaar, te dekken uit de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.  

Omdat de grondverwerving voorspoedig verliep en het belangrijk was om boeren duidelijkheid te geven kwam 
vanuit Provinciale Staten het verzoek om te zorgen dat de grondverwervingen konden worden gerealiseerd. Na 
besluitvorming in Gedeputeerde Staten van 11 juni 2009 over de voorfinanciering van euro 27,7 miljoen (HB 
847175) is een vertrouwelijke memo van 23 juni voor de commissievergadering van 25 juni 2009 gestuurd 
waarin ook de voorfinanciering was opgenomen. Tevens maakte deze voorfinanciering onderdeel uit van het 
statenvoorstel voor de structuurvisie en samenwerkingsovereenkomst van 3 september 2009 waarbij deze was 
opgenomen in de provinciale bijdrage. Daarna is deze voorfinanciering via een begrotingswijziging 
geaccordeerd (HB903736). 

Voor de volgende fase is afgesproken dat de provincie zich zal inspannen om de financiering van de fietspaden 
en het ecoduct over de Gooiseweg op zich te nemen. Deze informatie is aan Provinciale Staten verstrekt en 
besproken in een besloten bijeenkomst van de commissie Ruimte van 25 juni 2009.  

In de samenwerkingsovereenkomst van december 2009 hebben de samenwerkingspartners aangeven op welke 
wijze zij een bijdrage (willen) leveren aan de gebiedsontwikkeling OostvaardersWold. Met de gemeente Almere 
werd afgesproken om na de besluitvorming over de RAAM-brief en het Integraal Afsprakenkader Almere (IAK) te 
komen tot een aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst. 

Second opinion op de geldbedragen door Deloitte 
Tegelijkertijd met de structuurvisie is een samenwerkingsovereenkomst ter besluitvorming aan Provinciale 
Staten voorgelegd. De projectbegroting geeft de kosten van het project aan zoals beschreven in de 
structuurvisie. De projectbegroting is opgesteld door de projectorganisatie en getoetst door Deloitte waarbij 
ook is aangegeven aan welke zaken in het vervolgproces nog extra mogelijkheden voor optimalisering zouden 
kunnen zijn. De kosten voor verwerving en inrichting van het project OostvaardersWold bedragen op dat 
moment 396 miljoen euro. 

2.6 Tijdlijn planvormingsfase 
29 november 2006 Informatiebijeenkomst met agrariërs in het Middengebied (HB577507) 

18 december 2006 Ondertekening Bestuursakkoord Investeringsbudget Landelijk Gebied (HB494884) 

21 maart 2007 Randstedelijke Rekenkamer brengt rapport Grip op grote projecten uit 
(HB519004) 

12 april 2007 Provinciale Staten stelt bijdrage van de provincie van 2,2 miljoen euro in de 
verwervingskosten vast (volledige schadeloosstelling in de periode 2007-2009) 
(HB495571) 

9 mei 2007 Commissie Ruimte ontvangt annotatie m.b.t. gesprekken stakeholders 
OostvaardersWold (HB564444) 

Juni 2007 Alterra brengt het Rapport Robuuste Verbinding Oostvaardersplassen - Duitsland 
uit (HB572501). Gedeputeerde Staten besluiten om het rapport naar commissie 
Ruimte (14-11-2007) te sturen (HB593396) 

13 juni 2007 Commissie Ruimte neemt kennis van Plan van aanpak planvormingsfase 
(HB564444) 

1 juli 2007 Stuurgroep OostvaardersWold stemt in met het Plan van aanpak planvormingsfase 
(HB578144) 



DEEL 1 – OOSTVAARDERSWOLD 2004 - HEDEN 

19 
 

3 juli 2007 Afspraken gedeputeerde Bliek met OBA en NLTO (HB 574982) 

4 september 2007 Commissie van deskundigen brengt rapport m.b.t. de waarde grondslag 
grondverwerving OostvaardersWold uit (HB587754). Gedeputeerde Staten stemt 
in met het rapport (HB583266) en stuurt het ter kennisname door aan de 
commissie Ruimte en er wordt een presentatie gegeven (HB587713) 

26 september 2007  Commissie Ruimte stemt in met het Communicatieplan planvormingsfase 
OostvaardersWold (HB593466) 

4 oktober 2007  Provinciale Staten stelt het plan van aanpak planvormingsfase vast (HB571906) 

14 november 2007 Commissie Ruimte stemt in met de producten en onderzoeken vanaf Plan van 
Aanpak planvormingsfase en betrokkenheid Provinciale Staten daarbij 
(HB608828) 

6 december 2007 Uitgave Samenvattende notitie over de onderzoeken OostvaardersWold 
(HB622599) 

12 december 2007 Gezamenlijke bijeenkomst commissies provincie Flevoland, gemeenten en 
waterschap m.b.t. onderzoeken OostvaardersWold (HB622255) 

21 december 2007 Ministerie van LNV, provincie Flevoland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap 
gaan bindende afspraken aan m.b.t. het beheer in het OostvaardersWold 
(HB627449) 

11 januari 2008 Gesprek delegatie stuurgroep en LTO / OBA (HB 640652) 

21 januari 2008 Begin inwonersparticipatie voor de inrichting van het OostvaardersWold. 
Provincie Flevoland stuurt aan 4000 adressen in Zuidelijk Flevoland een brief 
waarin opgeroepen wordt mee te denken aan de alternatieven inrichting 
OostvaardersWold (HB629855 / HB680966) 

4 februari 2008 Informatiebijeenkomst voor bewoners in de groenblauwe zone en direct 
omwonenden (HB648287) 

5 februari 2008 Gedeputeerde Staten stemt in met beantwoording brief Zeewolde m.b.t. 
samenvattende notitie onderzoeken OostvaardersWold (HB642633) 

11 maart 2008 LTO neemt zitting in de klankbordgroep (HB650640) 

17 april 2008  

 

Provinciale Staten stelt de notitie reikwijdte en detailniveau voor planMER 
OostvaardersWold vast (HB650680 en HB634421) 

26 juni 2008 Commissie Ruimte wordt geïnformeerd over voortgang communicatie 
OostvaardersWold (HB693995) 

26 juni 2008 Werkbezoek Statenleden commissie Ruimte, gemeenteraadsleden Zeewolde en 
Almere en leden AV Waterschap ZZL in Oostvaardersplassen en Horsterwold 
n.a.v. Voorstudie alternatieven OostvaardersWold (HB696699) 

1 juli 2008 Provinciale Staten stelt het Voorbereidingsbesluit voor de verwezenlijking van de 
groenblauwe zone vast (HB695510) 

1 juli 2008 Gedeputeerde Staten stemt in met het aankoopstrategieplan (HB679326) 

11 juli 2008 Minister Verburg stuurt brief aan provincie Flevoland waarin wordt verzocht 
wijzigingsvoorstellen te doen en hierover tot overeenstemming te komen om het 
in de ILG-beschikking op te kunnen nemen (HB1065483) 

17 juli 2008 Bestuurlijk overleg provincie / LTO (HB 714907) 

24 juli 2008 LTO trekt zich terug uit de klankbordgroep (HB735070) 

1 augustus 2008 Minister Verburg stuurt brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op 
Kamervragen over het voorbereidingsbesluit ten aanzien van het 



DEEL 1 – OOSTVAARDERSWOLD 2004 - HEDEN 

20 
 

OostvaardersWold (HB1065484) 

1 september 2008 Tafeltjesoverleg Statenleden ter voorbereiding op Provinciale Staten bijeenkomst 
4 september Vaststelling ontwerp Verordening groen blauwe zone 
OostvaardersWold (HB718620) 

4 september 2008 Provinciale Staten stelt inspraakrijpheid ontwerp Verordening groen blauwe zone 
OostvaardersWold vast (HB707971) 

10 september 2008 Minister Verburg stuurt brief aan provincie Flevoland m.b.t. overeenstemming 
over omvang Robuuste Verbinding in het OostvaardersWold (1125 ha) (HB730834) 

15 september 2008 Provincie Flevoland stuurt brief aan bewoners plangebied over besluitvorming en 
inspraak ontwerpverordening Groenblauwe Zone (HB730178) 

15 september 2008 Bezoek minister Verburg aan Oostvaardersplassen over voortgang 
OostvaardersWold (HB724688) 

19 september 2008 Ministerie van LNV (ondertekening DG Wouters) stuurt brief aan provincie 
Flevoland waarin wordt geïnformeerd hoe de exploitatiewinsten BBL beschikbaar 
worden gesteld (HB734472) 

23 oktober 2008 IPO stuurt brief aan minister Verburg over garantstelling door overige provincies 
voor de benodigde 330 ha in het OostvaardersWold (HB969683) 

4 december 2008 Commissie Ruimte behandelt de Verordening Groenblauwe zone (HB766736) 

11 december 2008 Provinciale Staten stelt Verordening Groenblauwe zone vast (HB748887) 

18 december 2008 Verordening Groenblauwe zone treedt in werking 

22 januari 2009 Provinciale Staten worden geïnformeerd dat het begrenzingenplan / 
natuurgebiedsplan ter inzage zal worden gelegd parallel aan het Provinciaal 
inpassingsplan (i.t.t. parallel aan de Structuurvisie) (HB785159) 

28 januari 2009 Minister Verburg stuurt reactiebrief aan het IPO inzake de garantstelling 330 ha 
en bevestiging van de afspraken met Provincie Flevoland die verwerkt zullen 
worden in het Midterm Review 2010 (HB1065486) 

5 februari 2009 Provinciale Staten en commissie Ruimte nemen kennis van de ontwerp-
structuurvisie OostvaardersWold en het PlanMer (HB792248). De stukken liggen 
ter inzage van 29 januari t/m 11 maart 2009 

6 februari 2009 Provinciale Staten wordt geïnformeerd over 4 informatiebijeenkomsten in 
februari (3 voor boeren en 1 voor breed publiek) m.b.t. de ontwerp-
structuurvisie OostvaardersWold en de PlanMer (HB792821) 

27 mei 2009 Commissie Ruimte wordt geïnformeerd over reactie Statenvragen SP m.b.t. 
uitplaatsing van agrariërs uit het begrensde deel van het toekomstige 
OostvaardersWold naar elders in de provincie Flevoland (HB842019) 

11 juni 2009 Gedeputeerde Staten besluit over garantiestelling en de provinciale bijdrage aan 
het project OostvaardersWold (HB 847175) 

18 juni 2009 Minister Verburg stuurt brief aan provincie Flevoland over de beschikbare 
middelen die in de Rijksbegroting van 2009 zijn opgenomen voor de financiering 
van de Robuuste Verbindingszone OostvaardersWold in 2012 en 2013 (27,7 mln.) 

25 juni 2009 Commissie Ruimte neemt in besloten bijeenkomst kennis van de concept-
Samenwerkingsovereenkomst (HB692809 en HB851171 en memo HB 847175) 

3 september 2009 Provinciale Staten stelt de structuurvisie vast en geeft goedkeuring aan het 
aangaan van de samenwerkingsovereenkomst (HB839497) 

8 oktober 2009 Provinciale Staten besluit tot vaststelling route ten noorden van de brug over de 
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Hoge Vaart door Provinciale Staten (HB888879) 

3 december 2009 Provinciale Staten besluit tot vaststelling van de 11e begrotingswijziging waarin 
de voorfinanciering van 27,7 mln. is geregeld.  
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3. REALISATIEFASE (2009 – HEDEN) 

3.1 Korte beschrijving fase en beoogd resultaat 
Met de vastgestelde structuurvisie en samenwerkingsovereenkomst belandde het project in de laatste fase: de 
realisatiefase. In deze fase zijn de laatste voorbereidingen getroffen om te kunnen starten met de aanleg van 
het OostvaardersWold.  

Met het rijk werd afspraken gemaakt over de financiering. In een brief van 28 januari 2009 van de minister van 
LNV aan het IPO wordt de versnelling aangegeven die is afgesproken met de provincie. Daarna volgt er op 18 
juni 2009 een brief van de minister van LNV aan de provincie dat de gelden voor 2012 en 2013 zijn 
gereserveerd en waarin de afspraak is opgenomen dat de provincie is bereid voor te financieren. In 2009 zijn 
de bedragen ook specifiek op de begroting van LNV voor de komende jaren opgenomen. 

Onderdeel hiervan was de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingsplan project OostvaardersWold, dat op 
2 december 2010 door Provinciale Staten is vastgesteld. In deze fase wordt ook aangegeven hoe het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte heeft doorgewerkt op de realisatie van het OostvaardersWold. 

De realisatiefase was voorzien in twee delen, namelijk deel 1 (voorbereiding uitvoering) en deel 2 (uitvoering). 
Het tweede deel (uitvoering) is niet tot stand gekomen.  

Deel 1: voorbereiding van de uitvoering 
In het eerste deel werd de uitvoering (de aanleg) van het OostvaardersWold voorbereid. Dit stond beschreven 
in het Plan van Aanpak Realisatiefase Deel 1. Dit plan van aanpak bevatte het kader waarbinnen het college 
van Gedeputeerde Staten de uitwerking van deze fase heeft laten plaatsvinden. Activiteiten als 
grondverwerving, het juridisch vastleggen van het OostvaardersWold en financiële projectsturing kwamen 
hierbij aan de orde. 

Provinciaal Inpassingsplan 
Belangrijk onderdeel in deze fase was het juridisch vastleggen van het OostvaardersWold in een 
bestemmingsplan: het Provinciaal Inpassingsplan, project OostvaardersWold. Dit plan is op verzoek van de twee 
gemeenten door de provincie opgesteld en op 2 december 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. Dit 
inpassingsplan had de feitelijke ontwikkeling van het OostvaardersWold mogelijk moeten maken. 

Aan het provinciaal inpassingsplan lagen een aantal documenten ten grondslag. In de BesluitMER 
(Milieueffectrapport) zijn de alternatieven vergeleken op hun effecten op het milieu. Dit document vormde 
een belangrijke onderbouwing voor het inpassingsplan. Zowel op het inpassingsplan als op het BesluitMER zijn 
zienswijzen ingediend. Hierop heeft de provincie gereageerd met een antwoordnota en het inpassingsplan 
daarop bijgesteld. 

Compensatieopgaven en EHS-begrenzing 
Met het vaststellen van het inpassingsplan zou binnen OostvaardersWold ruimte gecreëerd worden voor natuur-
, water- en recreatieopgaven. Omdat projecten soms ten koste gaan van natuur, is het wettelijk verplicht dit 
te compenseren. Binnen OostvaardersWold was tevens voor toekomstige compensatieopgaven ruimte. Reeds 
aangegane compensatieverplichtingen voor EHS, kiekendieffoerageergebied en bos zijn voorzien te worden 
gecompenseerd worden in het OostvaardersWold waarvan reeds een deel is uitgevoerd. 

Om formeel invulling te geven aan de compensatieverplichting is de zogeheten EHS-kaart aangepast. De 
herbegrenzing is vervolgens vastgelegd door middel van een openbaar besluitvormingstraject. Ook de 
aangegane verplichtingen inzake compensatie kiekendieffoerageergebied en bos zijn op kaart aangegeven. Dit 
betreft verplichtingen die in 2010 reeds zijn overeengekomen. 

3.2 Plan van Aanpak Realisatiefase deel 1 
In dit plan van aanpak is voor het eerste deel van de realisatiefase een planningsschema uitgewerkt.  

Voor de sporen is deze planning op hoofdlijnen en productniveau uitgewerkt. Voor spoor 3 (juridisch-
planologisch) is de planning gedetailleerder uitgewerkt, omdat het noodzakelijk was voor het eind van 2010 
een inpassingsplan vast te stellen door Provinciale Staten en de daarbij behorende termijnen een kritisch pad 
vormden. 

Het planningschema maakte tevens duidelijk welke producten door Provinciale Staten zouden worden vastge-
steld en welke ter kennisname zouden worden aangeboden aan Provinciale Staten. In overleg met de griffie is 
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op basis van deze planning een termijnkalender opgesteld waarin agendering van besluitvorming, informatie en 
opiniërende onderwerpen inzichtelijk zijn gemaakt voor Provinciale Staten. 

Voor het project OostvaardersWold zijn voorstellen voor de wijze waarop de Provinciale Staten wordt 
geïnformeerd en de besluitvorming zal plaatsvinden conform het Plan van Aanpak. 

De inhoudelijke kaders van het project in de uitvoeringsfase hebben Provinciale Staten vastgesteld in de 
Structuurvisie OostvaardersWold. De procesmatige kaders zijn door de algemeen besturen van de 
gebiedspartners vastgesteld in de daarbij behorende Samenwerkingsovereenkomst. 

De griffie heeft daarbij aangegeven dat er geen behoefte is aan informele bijeenkomsten over de voortgang 
van het project OostvaardersWold in de realisatiefase. Dat gebeurt via de commissie Ruimte.  

In het plan van aanpak is een globale planning opgenomen. Aangezien er een hoger tempo nodig was als er 
mogelijk was in de voorgeschreven procedures is voor het gehele doorloop in 2010 een gedetailleerde planning 
gemaakt van reguliere commissievergaderingen, werkbijeenkomsten en Statenvergaderingen en is deze door de 
griffie geaccordeerd. Op deze wijze is geanticipeerd op krappe termijnen.  

Het planningschema maakte tevens duidelijk welke producten door Provinciale Staten zouden worden vastge-
steld en welke ter kennisname zouden worden aangeboden aan Provinciale Staten. In overleg met de griffie is 
op basis van deze planning een termijnkalender opgesteld waarin agendering van besluitvorming, informatie en 
opiniërende onderwerpen inzichtelijk zijn gemaakt voor Provinciale Staten. 

Dit voorstel is aan de commissie Ruimte van Provinciale Staten voorgelegd. 

3.3 Bestuurlijke samenwerking 
In deze fase van het project is het karakter van de stuurgroep aangepast op de fase van het project. De 
stuurgroep is omgevormd tot een Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC). Waar voorheen de stuurgroep een 
besluit moest nemen voordat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten een product ter besluitvorming 
kregen voorgelegd, kreeg de BBC het karakter van een adviesorgaan voor het college van Gedeputeerde Staten. 
De samenstelling bleef in eerste instantie gelijk; maar na de vorming van het nieuwe kabinet en nadat 
staatssecretaris Bleker per brief van 20 oktober 2010 had laten weten niet verder mee te willen werken aan 
financiering van het OostvaardersWold, heeft het ministerie van EL&I zich vervolgens teruggetrokken uit de 
BBC. 

3.4 Proces en besluitvorming Provinciaal Inpassingsplan 
Door de gemeenten Lelystad en Zeewolde is aan de provincie verzocht om een inpassingsplan op te stellen en 
vast te stellen door Provinciale Staten. Het college van de gemeente Zeewolde heeft bij brief van 23 december 
2009 verzocht om een inpassingsplan, het college van de gemeente Lelystad heeft dit verzoek gedaan bij brief 
van 12 januari 2010.  

In 2010 is het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan, onderbouwd door een BesluitMER, ter hand 
genomen. Er is daarvoor een inspraaktraject doorlopen en definitieve besluitvorming door Provinciale Staten 
heeft plaatsgevonden in december 2010. Het besluitvormingsproces is in feite in drie stappen vormgegeven, 
namelijk: 

STAP 1: STARTNOTITIE EN UITGANGSPUNTENNOTITIE 

In de vergadering van Provinciale Staten van 25 maart 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met het 
opstellen van een Provinciaal inpassingsplan voor het OostvaardersWold op basis van de voorgestelde procedure 
en data, gericht op vaststelling op 2 december 2010 en daarbij ingestemd met de Startnotitie BesluitMER en 
uitgangspuntennotitie.  

In de periode van 1 april tot en met 12 mei 2010 hebben de startnotitie BesluitMER en de 
Uitgangspuntennotitie provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold ter inzage gelegen.  

STAP 2: ONTWERP INPASSINGSPLAN  

Door de commissie Ruimte van Provinciale Staten zijn op 1 juli 2010 de ontwerp stukken beoordeeld op 
inspraakrijpheid en ingestemd met de beantwoording van de vooroverleg- en inspraakreacties zoals opgenomen 
In de Antwoordnota.  

Vanaf 29 juli tot en met 8 september 2010 hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold 
met BesluitMER, ontwerp besluit tot vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold en het 
ontwerp voor de begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied ter inzage gelegen. Het ministerie 
van EL&I heeft geen zienswijze ingediend tegen het ontwerp Inpassingsplan, zij waren het eens met de 
gekozen lijn en de keuzes in het Provinciaal Inpassingsplan.  
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STAP 3: VASTSTELLING 

Op 30 september 2010 is het regeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid' overeengekomen. In het 
regeerakkoord is aangegeven dat de robuuste verbindingen zullen worden geschrapt. Op 14 oktober 2010 is het 
kabinet Rutte beëdigd, maar was nog niet bekend wie de verantwoordelijke bewindspersoon was. In het debat 
over de regeringsverklaring is de regering unaniem opgeroepen om over de voorgestelde bezuinigingen op het 
beleidsveld natuur in overleg te treden met provincies, natuurorganisaties en de LTO. 

 

Op 20 oktober 2010 is door de staatsecretaris schriftelijk bevestigd dat grondverwervingen ten behoeve van 
OostvaardersWold met ingang van die datum niet meer door het ministerie vergoed zouden worden. Het 
college van Gedeputeerde Staten heeft direct aangegeven dat zij op korte termijn met de staatssecretaris in 
gesprek wenst te gaan over het OostvaardersWold (brief 4 november 2010). In deze brief is tevens aangegeven 
dat Gedeputeerde Staten het inpassingsplan reeds op 19 oktober 2010 heeft behandeld en aan Provinciale 
Staten heeft voorgelegd ter vaststelling.  

Bij het inpassingsplan was tevens aan de hand van de ingediende zienswijzen een antwoordnota opgesteld. Op 
19 oktober 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten deze antwoordnota te vaststelling voor te 
leggen aan Provinciale Staten. Hierbij behoorde ook de begrenzing EHS en natuurcompensaties. Gedeputeerde 
Staten hebben overwogen dat in overleg met de verantwoordelijke minister dient te worden bezien of het plan 
bijstelling behoeft.  

In aanloop naar het vaststellingsbesluit door Provinciale Staten zijn twee besloten geheime bijeenkomsten (4 
november en 18 november 2010) gehouden. Tijdens de besloten commissievergadering van 4 november 2010 
zijn er diverse vragen door de leden van Provinciale Staten gesteld die meegenomen konden worden in het 
door advocatenkantoor AKD uit te voeren onderzoek inzake de juridische positie van de provincie.  

Uit het gesprek van 15 november 2010 tussen het IPO, de provincies en staatsecretaris Bleker is naar voren 
gekomen dat er vooral knelpunten zijn bij gebiedsgerichte projecten. Het gaat daarbij niet over sectoraal 
natuurbeleid, maar over integrale ruimtelijke keuzes. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de 
belangen van andere samenwerkingspartners. Afgesproken wordt dat in de daaropvolgende periode van circa 4 
maanden over deze knelpunten onderhandelingen zullen worden gevoerd met staatsecretaris Bleker. 

De bevindingen van advocatenkantoor AKD zijn op 18 november 2010 in een besloten bijeenkomst aan 
Provinciale Staten gepresenteerd. Dezelfde bevindingen zijn tevens in de vergadering van 16 november 2010 
aan Gedeputeerde Staten gepresenteerd (HB 1074129). De gestelde vragen door de leden van Provinciale 
Staten zijn langsgelopen en beantwoord. Op basis van de analyse van AKD is heeft het college van 
Gedeputeerde Staten geadviseerd dat het vaststellen van het inpassingsplan wenselijk was om daarmee een zo 
sterk mogelijke juridische positie te hebben richting het rijk.  

In de besloten bijeenkomst van 18 november zijn de volgende geheime stukken uitgereikt aan de 
commissieleden en aan het eind van de bijeenkomst weer ingenomen:  

• Samenvatting Juridisch Onderzoek AKD - november 2010 (HB 1071820) 
• Toelichting Gedeputeerde Staten op managementsamenvatting advies AKD (HB 1073255) 

Op 23 november 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten het Statenvoorstel en de toelichting bij het 
inpassingsplan aangepast aan de hand van het gesprek met Staatssecretaris Bleker en de bevindingen van 
advocatenkantoor AKD. 

Het college heeft vervolgens actie ondernomen, ook met het oog op de aanstaande besluitvorming door 
Provinciale Staten over het inpassingsplan. Op 24 november 2010 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de 
Commissaris van de Koningin Verbeek en de toenmalige portefeuillehouder Bliek met staatsecretaris Bleker. In 
dat gesprek toonde de staatssecretaris begrip voor de standpunten en problemen van de provincie Flevoland en 
hij verklaarde zich bereid om, met het ICMO-rapport als basis, te komen tot een nieuwe bestuursovereenkomst 
waarin de belangen van beide partijen voldoende zijn geborgd. Over het verloop en de inhoud van het gesprek 
met staatssecretaris Bleker is Provinciale Staten op 24 november 2010 schriftelijk op de hoogte gebracht met 
een mededeling (HB1080404). 

Op 25 november 2010 is de vaststelling van het inpassingsplan besproken in de commissie Ruimte van 
Provinciale Staten. Tijdens de commissievergadering hebben een tiental insprekers een reactie gegeven op het 
besluit tot vaststelling van het inpassingsplan.  

Ten tijde van vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan was er vanuit het rijk alleen de brief van 
Staatssecretaris Bleker van 20 oktober 2010 beschikbaar en de gesprekken die waren gevoerd, maar was er 
geen verdere duidelijkheid hoe de onderhandelingen met het rijk zich zouden gaan ontwikkelingen. Op 2 
december 2010 is door Provinciale Staten het inpassingsplan unaniem vastgesteld, met name om daarmee te 
voorkomen dat de provincie degene zou zijn die de afspraken met het rijk niet zou nakomen. 
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3.5 Coalitieakkoord 
Naar aanleiding van de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 zijn coalitiegesprekken gevoerd. Eén van de 
onderwerpen in de coalitieonderhandelingen was het project OostvaardersWold en hoe hier mee verder te 
gaan. In aanloop naar het coalitieakkoord is een scenario OostvaardersWold 2.0 ontwikkeld waarin is nagegaan 
in welke mate en op welke wijze het plan OostvaardersWold versoberd kon worden. Uit dit plan kwam naar 
voren dat een bezuiniging van 100 miljoen euro haalbaar was en dat maatschappelijke initiatiefnemers bereid 
waren een rol te spelen bij de ontwikkeling van het gebied.  

In het coalitieakkoord van mei 2012 is opgenomen dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten binnen zes 
maanden aan Provinciale Staten een conceptovereenkomst zal voorleggen voor de overdracht van de uitvoering 
van OostvaardersWold aan maatschappelijke initiatiefnemers. Daarbij wordt vastgehouden aan het 
uitgangspunt van integrale gebiedsontwikkeling en wordt maximaal ingezet op het benutten van de ecologische 
en economische kansen. Bovendien wordt een impuls gegeven aan verbetering van het vestigingsklimaat binnen 
onze provincie en recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. 

3.6 Intentieverklaring en voorstel consortium 
Op 31 mei 2011 heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met het ondertekenen van een intentieverklaring. Deze 
intentieverklaring is op 10 juni getekend door de provincie Flevoland en Wereld Natuur Fonds – Nederland 
(WNF) en Stichting Flevo-landschap (SFL). Afspraak is dat Wereld Natuur Fonds en Flevo-
landschap het daaropvolgende half jaar werken aan het tot stand brengen van een consortium van private en 
maatschappelijke partijen voor de realisatie van het OostvaardersWold. Zij hebben daarvoor een 
kwartiermaker aangesteld.  

De provincie wil in deze periode de financiële afspraken uit het verleden met het rijk afronden. Volgens de 
Intentieverklaring moet in november 2011 een consortium in oprichting zijn gevormd. De 
intentieverklaring is na ondertekening ter kennisgeving aan Provinciale Staten gemeld. De drie 
partijen zagen de gemaakte afspraken als een handreiking in de richting van het rijk. Deze nieuwe manier van 
samenwerken dient tegemoet te komen aan de wens van het kabinet om maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven te betrekken bij natuurontwikkeling en –beheer. Dit leidt tot een bredere (economische) focus en 
versterking van het draagvlak.  

Staatsbosbeheer heeft zich in tweede instantie bij het initiatief van Wereld natuur Fonds en Flevo-landschap 
aangesloten. Op 18 november 2011 hebben Wereld Natuur Fonds, Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer een 
voorstel gedaan aan de provincie inzake het OostvaardersWold. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 
15 november 2011 dit voorstel besproken en afgesproken dit voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten met 
het verzoek om op hoofdlijnen in te stemmen met de concept-realisatieovereenkomst Gebiedsontwikkeling 
OostvaardersWold tussen Gedeputeerde Staten en een nieuw op te richten Stichting ter ontwikkeling en 
realisatie van het OostvaardersWold. 

3.6 ICMO 2 
Op 22 november 2010 heeft de ICMO2 commissie haar evaluatierapport Oostvaardersplassen opgeleverd 
(Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen). Dit rapport is 
op 1 december 2010 besproken in de Tweede Kamer.  

In het advies wordt voorgesteld om op korte termijn te starten met het realiseren van de Oostvaarderswissel, 
een 120 meter breed pad voor de dieren, dat de Oostvaardersplassen met het Horsterwold verbindt. Dit “pad” 
is nadrukkelijk een korte termijn oplossing om het welzijn van de grote grazers uit de Oostvaardersplassen te 
bevorderen, in eerste instantie te beginnen met het edelhert.  

3.7 Gesprekken met Bleker/correspondentie met EL&I / procedure rechtbank inzake 
ILG 
Op 30 september 2010 is het regeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid' overeengekomen. In het 
regeerakkoord is aangegeven dat de beschikbare middelen om robuuste verbindingen (incl. OostvaardersWold) 
binnen de EHS te realiseren worden geschrapt. Op 14 oktober 2010 is het kabinet Rutte beëdigd. In het debat 
over de regeringsverklaring is de regering unaniem opgeroepen om over de voorgestelde bezuinigingen op het 
beleidsveld natuur in overleg te treden met provincies, natuurorganisaties en de LTO. 

Op 20 oktober 2010 is door staatsecretaris Bleker schriftelijk bevestigd dat nieuwe verplichtingen ten behoeve 
van OostvaardersWold met ingang van die datum niet meer door het ministerie vergoed zouden worden. 

Op 21 oktober 2010 stuurt het IPO namens provincies een reactie aan Bleker naar aanleiding van de brief van 
20 oktober 2010 waarin het IPO aangeeft dat het recht dat de staatssecretaris zich in zijn brief voorbehoudt in 
strijd is met de WILG en de gemaakte afspraken in de ILG-bestuursovereenkomsten. Deze zijn onverkort van 
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toepassing zolang Rijk en provincies geen andere afspraken hebben gemaakt. Op grond van de WILG en de 
daaraan verbonden bestuursovereenkomsten meldt het IPO namens de provincies dat zij zich niet gebonden 
achten aan het voorbehouden recht om uitgaven en overige verplichtingen geheel ten laste te brengen van de 
eigen provinciale middelen. 

In de brief van 4 november 2010 hebben het college van Gedeputeerde Staten bij Staatssecretaris Bleker 
aangegeven dat zij op korte termijn met de staatssecretaris in gesprek wenst te gaan over het 
OostvaardersWold. In deze brief is tevens aangegeven dat Gedeputeerde Staten reeds op 19 oktober 2010 heeft 
besloten tot doorgeleiding van het Inpassingsplan ter vaststelling door Provinciale Staten. 

Uit het gesprek van 15 november 2010 tussen het IPO, de provincies en staatsecretaris Bleker is naar voren 
gekomen dat er vooral knelpunten zijn bij gebiedsgerichte projecten. Het gaat daarbij niet over sectoraal 
natuurbeleid, maar over integrale ruimtelijke keuzes. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de 
belangen van andere samenwerkingspartners. Afgesproken dat in de daaropvolgende periode van circa 4 
maanden over deze knelpunten onderhandelingen zullen worden gevoerd met staatsecretaris Bleker. 

Op 24 november 2010 heeft het eerste bestuurlijke overleg plaatsgevonden tussen de provincie en de 
staatssecretaris inzake OostvaardersWold. De staatssecretaris heeft begrip getoond voor de standpunten en 
problemen van de provincie Flevoland en is bereid om, met het ICMO-rapport als basis, te komen tot een 
nieuwe bestuursovereenkomst waarin de belangen van beide partijen voldoende zijn geborgd. Afgesproken is 
om dit overleg op korte termijn op ambtelijk niveau te starten. Commissaris van de Koningin en 
portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten hebben aangegeven vast te zullen houden aan 
eerder gemaakte afspraken, onder meer over de financiering door het rijk waarbij is aangegeven te begrijpen 
dat in deze tijd van economische teruggang sprake is van beperkte budgetten. Provinciale Staten is over de 
inhoud van het gesprek geïnformeerd via een mededeling in de commissie Ruimte en toezending van een 
persbericht dat de provincie naar aanleiding van het gesprek met de staatssecretaris heeft uitgegeven. 

De provincie ontvangt op 9 december een brief van de staatssecretaris (gedateerd op 1 december 2010): 

“Alleen juridische verplichtingen voor verwerving van gronden die u bent aangegaan vóór 20 oktober 
2010 komen voor vergoeding door het Rijk in aanmerking. Vanuit het Rijk worden geen middelen 
beschikbaar gesteld voor inrichting en beheer van deze gronden. Zoals u weet, ben ik van mening dat 
gronden verworven voor de robuuste verbinding weer een landbouw bestemming moeten krijgen (c.q. 
weer verkocht moeten worden).” 

Bron: brief staatssecretaris Bleker ontvangen op 9 december 2010 

Op 21 januari 2011 stuurt de provincie een brief aan de staatssecretaris waarin de afspraak van 24 november 
2010 wordt herbevestigd dat de gesprekken over de realisatie van het OostvaardersWold niet via de media te 
voeren. De (externe) ontwikkelingen rond het OostvaardersWold volgen elkaar in een hoog tempo op. 

Inmiddels werd de discussie met EL&I/staatsecretaris Bleker vooral via de media gevoerd. Door het publieke 
optreden van de staatssecretaris was in deze weken een situatie ontstaan die maakt dat de provincie zich moet 
beraden op haar opstelling richting de heer Bleker en richting de media. Het college van Gedeputeerde Staten 
heeft daarom besloten om een brief aan de staatssecretaris te sturen en de eerder gemaakte afspraak, om de 
gesprekken over de realisatie van het OostvaardersWold niet via de media te voeren, herbevestigd. 

Op 11 februari 2011 vindt een ambtelijk overleg plaats tussen provincie en ministerie van EL&I waarin een 
aantal varianten is besproken waarbij door Flevoland een versoberingsvariant zonder robuuste verbinding is 
neergelegd. Op die manier wordt bovendien aan de beeldvorming gewerkt, zoals staatssecretaris Bleker wenst. 
Deze variant zou moeten leiden tot een bijdrage van in totaal 140 miljoen door EL&I. 

Op 4 maart 2011 wordt Provinciale Staten met een mededeling geïnformeerd over het bezwaar tegen het ilg 
bezwaarschrift door het college en de voortgang van de onderhandelingen met EL&I. 

Op 16 juni 2011 vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de provincie en staatssecretaris Bleker. De 
belangrijkste punten in de reactie van Bleker waren:  

• naam is belangrijk: OostvaardersWold klinkt beter dan ecologische verbinding 
• de financiële claim moet redelijkerwijs in te passen zijn 
• claims van gronden af, die voor functieverandering waren aangemerkt 
• maximaal beperken van schaduwwerking 
• gronden die niet nodig zijn aanbieden aan agrariërs 
• tijdens de verkenning geen openbare uitspraken: bestuurlijke rust 
• geen juridisch traject: dit kent slechts verliezers 
• OostvaardersWold is niet uitgehoekt van ILG/decentralisatie discussie. De financiële kant moet in dat 

kader afgehandeld worden 
• een nette oplossing voor het financieel probleem 
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• Staatssecretaris zet in op een prettige & constructieve samenwerking 

De afspraken die gemaakt zijn in dit gesprek: 

• provincie maakt een voorstel OostvaardersWold 2.0, bestaande uit een inhoudelijke en een financiële 
paragraaf, het voorstel ligt dinsdag over een week in het college en is met EL&I besproken voor het 
volgende BO ILG op 5/7/11 

Op 28 juni wordt door gedeputeerde Witteman per mail aan mevrouw Burger (ministerie van EL&I) voorgesteld 
om OostvaardersWold 2.0 als showcase in te zetten. 

Op 14 juli 2011 vindt overleg plaats tussen mevrouw Burger en gedeputeerde Witteman waarin is besproken dat 
de notitie OostvaardersWold 2.0 wordt voorgelegd aan staatssecretaris Bleker.  

Op 3 augustus wordt Provinciale Staten geïnformeerd met een mededeling door Gedeputeerde Staten over het 
beroepschrift tegen het besluit op het bezwaar inzake de ILG beschikking en de voortgang van de 
onderhandelingen met het rijk. 

Op 18 augustus 2011 reageert mevrouw Burger per mail dat de voorgelegde notitie financieel onhaalbaar blijft 
voor het ministerie van EL&I. Gedeputeerde Staten heeft in navolging daarop besloten om de ambtelijke 
gesprekken daarop stil te zetten en dit per mail aan te geven, en de gesprekken op bestuurlijk niveau voort te 
zetten.  

Op 22 augustus 2012 wordt Provinciale Staten geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over de aanvullende 
gronden voor het beroepschrift tegen het besluit op het bezwaar op de ILG beschikking. 

Op 20 december 2011 is in een gesprek tussen de provincie en staatssecretaris Bleker een voorstel gedaan tot 
een mediationtraject met een bindende uitkomst voor beide partijen waarbij wordt toegezegd dat dit in het 
kabinet zal worden besproken. Op 8 februari 2012 meldt mevrouw Burger telefonisch dat Bleker afziet van het 
mediationtraject.  

Naar aanleiding van de verzonden stukken naar de rechtbank en de Raad van Staten worden er op 21 december 
2011 een aantal stukken vertrouwelijk ter inzage gelegd voor Provinciale Staten: 

• Pro forma beroepschrift van de provincie Flevoland met betrekking tot de ilg beschikking 2010 inclusief 
bijlagen; 

• Aanvullende gronden voor het pro forma beroepschrift en bijbehorende bijlagen; 
• Nadere onderbouwing van advocatenkantoor AKD aan de rechtbank van het bedrag van € 241 miljoen van 

27 november 2011; 
• Opinie OostvaardersWold van AKD van 8 november 2011; 
• Conclusie van de analyse juridische positie van Stibbe van 9 november 2011. 

In het gesprek tussen de provincie en Bleker op 14 februari 2012 wordt afgesproken om een ambtelijke 
heisessie te organiseren. Deze vindt plaats op 9 maart 2012 op basis waarvan een voorstel wordt gedaan aan 
Bleker. Op 15 maart wordt de reactie van Bleker teruggekoppeld. Bleker wil een kleiner plan waarbij eerst 
grond wordt verkocht en dan wordt bezien wat de restschuld van het ministerie van EL&I is.  

3.9 Uitspraken Raad van State en rechtbank 
In het project OostvaardersWold zijn diverse procedures gevoerd waarbij uitspraken zijn gedaan door Raad van 
State en de rechtbank. De belangrijkste procedures zijn: 

• weigering bouwvergunning Broeren (rechtbank en Raad van State) 
• voorlopige voorziening tegen besluit inpassingsplan OostvaardersWold (Raad van State) 
• beroepen tegen besluit inpassingsplan OostvaardersWold (Raad van State) 
• beroep tegen ILG beschikking 2010 (rechtbank Zwolle) 

Weigering bouwvergunning Broeren (rechtbank en Raad van State) 
De gemeente Zeewolde heeft de aanvraag om bouwvergunning geweigerd gezien de strijdigheid met de 
rechtstreekse regels van de Verordening Groenblauwe zone. Zowel door de rechtbank Zwolle in haar uitspraak 
van 9 februari 2011 als door Raad van State in haar uitspraak van 2 november 2011 is het (hoger) beroep 
verworpen.  

Voorlopige voorziening tegen besluit inpassingsplan OostvaardersWold (Raad van State) 
Tegen het besluit van Provinciale Staten van 2 december 2010 is door belanghebbenden beroep ingesteld. Op 
deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Tegelijkertijd is door een aantal belanghebbenden 
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verzocht tot een voorlopige voorziening. Op 24 mei 2011 heeft Raad van State uitspraak gedaan inzake het 
ingestelde verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.  

Beroepen tegen besluit inpassingsplan OostvaardersWold (Raad van State) 
Op 10 maart 2011 heeft de provincie Flevoland op verzoek van Raad van State de gevraagde stukken ten 
behoeve van de behandeling van de ingestelde beroepen tegen het vaststellingsbesluit Inpassingsplan 
OostvaardersWold van 2 december 2010 toegezonden. 

Bij brief van 11 april 2011 heeft Raad van State de ingestelde beroepen toegezonden tegen het besluit van 
Provinciale Staten van 2 december 2010 tot vaststelling van het Inpassingsplan OostvaardersWold en daarbij de 
provincie verzocht om uiterlijk 26 april 2011 een verweerschrift in te dienen. Tegen het plan is beroep 
ingesteld door of namens 21 personen en/of instanties. 

Dit verweerschrift is op 26 april 2011 aan Raad van State gezonden. Raad van State heeft op 7 maart 2012 
uitspraak gedaan inzake het Inpassingsplan OostvaardersWold. 

Het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan wordt wegens een motiveringsgebrek vernietigd (strijd 
met artikel 3:46 van de AWB). Gelet hierop behoeven de overige beroepsgronden volgens de Afdeling 
geen bespreking meer. 

Bron: uitspraak Raad van State inzake Inpassingsplan OostvaardersWold 

De kern van de uitspraak is dat de Afdeling zich op het standpunt stelt dat de financiële uitvoerbaarheid van 
het inpassingsplan onvoldoende is onderbouwd, in het licht van de brief van de staatssecretaris van 20 oktober 
2010. 

Beroep tegen ILG beschikking 2010 (rechtbank Zwolle) 
Door de provincie Flevoland is beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van de staatssecretaris inzake 
de ILG beschikking 2010. Het beroep is met name gericht op twee onderdelen van het bestreden besluit. Ten 
eerste is de provincie van oordeel dat het in de beschikking genoemde bedrag ten behoeve van verwerving, 
inrichting en beheer niet juist is. Ten tweede ontbreekt in het thans bestreden besluit de toekenning van de 
aan de provincie toekomende gelden uit het BTW compensatiefonds.  

De rechtbank Zwolle heeft op 22 maart 2012 uitspraak gedaan inzake de ILG beschikking 2010. De uitspraak 
gaat in op de schriftelijke afspraken die zijn gemaakt tussen de provincie en het ministerie in het licht van de 
bestuursovereenkomst en de beschikking van 2010. Daarbij komen de volgende punten aan bod: 

1. afspraken zijn geen nadere aanvulling van de bestuursovereenkomst (rechtsoverweging 10) 

2. afspraken hadden in het kader van de ILG beschikking 2009 naar voren gebracht moeten worden 
(rechtsoverweging 11) 

3. provincie heeft niet langer verwachtingen aan brief van 1 september 2008 mogen ontlenen 
(rechtsoverweging 12) 

Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij Raad van State. 

3.10 Monitoring plan van aanpak door Provinciale Staten 
De systematiek van monitoring en verantwoording past binnen de provinciale P&C-cyclus en sluit aan bij de 
afspraken en regels ten aanzien van de sturing op grote projecten, zoals die in samenspraak tussen 
Gedeputeerde Staten, de griffie en Provinciale Staten zijn ontwikkeld. 

Tweemaal per jaar vond verantwoording van het project plaats op voortgang, financiën en risicobeheersing in 
de commissie Ruimte. Deze voortgangsrapportages zijn gelijktijdig met voorjaars- en najaarsnota opgeleverd. 
Op beide momenten is zowel teruggekeken als vooruitgekeken. 

Daar waar de planning conform het plan van aanpak niet is gehaald en/of is gewijzigd, is Provinciale Staten 
middels een mededeling (HB 1038370) op de hoogte gesteld dat deze op een ander moment in de commissie 
Ruimte zouden worden behandeld, maar wel op het eerder genoemde moment in Provinciale Staten ter finale 
besluitvorming zouden worden voorgelegd (strategisch beheerplan), er een aantal producten vertrouwelijk  
worden voorgelegd (strategie marktbenadering en uitvoeringsstrategie) en de behandelroute voor het 
documentatieplan is aangepast. Voor het overige is alles conform planning uitgevoerd. 

3.11 Overzicht financiële besluiten Provinciale Staten 
Met het vaststellen van de structuurvisie en de samenwerkingsovereenkomst door Provinciale Staten (3 
september 2009) heeft de provincie zich garant gesteld voor 10,4 miljoen euro. 
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Voorfinanciering van 20,9 miljoen euro 
Op 27 mei 2010 hebben Provinciale Staten (HB 980834) unaniem ingestemd met het verwerven van gronden ten 
behoeve van OostvaardersWold middels een aangetrokken groenfinanciering tot een maximum van 20,9 miljoen 
euro. Daarbij hebben Provinciale Staten ingestemd met het in eigendom houden van deze gronden door de 
provincie Flevoland totdat deze tegen verkrijgingsprijs worden doorgeleverd aan derden en deze gronden zo 
lang te activeren op de balans. Vanuit Provinciale Staten werd het belang van de voorfinanciering onderstreept 
om op deze wijze gronden aan te kunnen kopen en er duidelijkheid aan de boeren kon worden gegeven.  

Het aantrekken van financiering is noodzakelijk geworden om de verwerving van grond ten behoeve van het 
OostvaardersWold te continueren. Onzekerheid over beschikbare middelen, zou in het gebied tot onrust 
kunnen leiden. In 2009 was een tekort voorzien in de beschikbare budgetten en om die reden is op 16 juni 2009 
door Gedeputeerde Staten besloten dat de provincie een door het ministerie van LNV gegarandeerde bijdrage 
zou voorfinancieren. Overigens waren de bedragen in de begroting van het ministerie van LNV opgenomen.  

In deze fase is een aantal projecten vanuit het PMJP van een subsidie voorzien die ook in een breder 
perspectief binnen de doelstellingen recreatie en toerisme en de verbetering van de landbouwstructuur in 
Zuidelijk Flevoland pasten.  

Dit betreft een tweetal projecten in voorbereiding die ook los van het OostvaardersWold worden uitgevoerd, 
namelijk: 

1. Inrichting Horsterwold/Kotterbos 
Op 21 september 2010 is op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Flevoland 2007 en 
As 3: verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie van 
het vastgestelde Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) als nadere invulling van de Kaderverordening 
1698/2005 vallend onder het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), door 
Gedeputeerde Staten het besluit genomen een subsidie van maximaal 8.297.455 euro - zijnde 89,24 % van 
de subsidiabele kosten van 9.297.455 euro - in de uitvoeringskosten van het project te verstrekken.  

2. Natuurvriendelijke oevers 
Op 27 september 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten (HB 1214715) ingestemd met de 
subsidieaanvraag voor het project' natuurvriendelijke oevers Hoge Vaart’ en deze te honoreren met een 
subsidie van maximaal 945.252 euro - zijnde 75 % van de totale subsidiabele kosten ad 1.260.336 euro 
(excl. BTW). Provinciale Staten zijn in kennis gesteld van deze in mandaat genomen begrotingswijziging. 

Daarnaast zijn op kosteneffectieve wijze 2 projecten (landbouwontsluiting en fietsbrug A6) deels gedekt via 
Europese subsidies (POP middelen). Met deze projecten werd de bereikbaarheid van het landbouwverkeer en 
het recreatieverkeer verbeterd en neemt de verkeersveiligheid toe: 

1. Landbouwontsluiting 
Op 8 november 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten (HB 1047764) subsidie verleend voor het 
project 'verbetering agrarische ontsluiting Zuidelijk Flevoland' met een maximaal van 2.875.000 euro - 
zijnde 59,28 % van de subsidiabele kosten van 4.850.000 euro excl. BTW - en deze subsidie ten laste te 
brengen van pMJP provinciale cofinanciering POP voor maximaal 450.000 euro - zijnde 9,28% van de 
subsidiabele kosten en P0P2 maatregel 125 voor 2.425.000 euro - zijnde 50,00% van de subsidiabele 
kosten. 

2. Fietsbrug A6  
Op 27 september 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten (HB 1214725) ingestemd met de 
subsidieaanvraag voor het project 'Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid' en deze te honoreren met 
een subsidie van maximaal 1.110.900,00 euro - zijnde 50% van de totale subsidiabele kosten ad 2.221.800 
euro (excl. BTW). Vooruitlopend op de besluitvorming op 4 oktober 2011 over het investeringsprogramma, 
1.110.900 euro provinciale cofinanciering die in het investeringsprogramma is opgenomen, vast te leggen 
voor dit project. Provinciale Staten zijn in kennis gesteld van deze in mandaat genomen 
begrotingswijziging 

3.12 Risicomanagement OostvaardersWold in 2010 
In het Plan van Aanpak voor de realisatiefase, dat op 4 februari is vastgesteld door Provinciale Staten, is 
vastgelegd dat bij aanvang van de realisatiefase een nieuwe risicosessie zou worden gehouden. Deze 
risicosessie is uitgevoerd onder begeleiding van Deloitte, en de bijbehorende risicorapportage werd op 18 
maart 2010 opgeleverd.  

Bij de Voorjaarsnota en de Najaarsnota is in de Voortgangsrapportages OostvaardersWold op hoofdlijnen 
gerapporteerd over de voortgang van het risicomanagement. In de kostenraming volgens de SSK-systematiek 
zijn de financiële risico’s in detail uitgewerkt (Najaarsnota 2010, Provinciale Staten 14 oktober 2010). Zie voor 
alle relevante besluiten en documenten risicomanagement OostvaardersWold hierna gevoegd overzicht. 
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Datum Omschrijving HB-nummers 

14-1-2010 Commissie Ruimte behandelt Plan van Aanpak. Beschrijving aanpak 
risicomanagement op p. 16. 

893675 

922921 

4-2-2010 Provinciale Staten stelt Plan van Aanpak vast. Beschrijving aanpak 
risicomanagement op p. 16. 

893675 

922921 

9-3-2010 Gedeputeerde Staten stelt Voortgangsrapportage OostvaardersWold VJN 
2010 vast. Update risicomanagement op p. 13/14. 

962945 

18-3-2010 Risicorapportage Deloitte opgeleverd, met als bijlage een risicomatrix die 
intern beheerd wordt door de projectorganisatie. 

965337 

980116 

22-4-2010 Commissie Ruimte behandelt Voortgangsrapportage OostvaardersWold VJN 
2010. 

968828 

11-5-2010 Strategisch risico OostvaardersWold (voorfinanciering € 20,9 miljoen) 
opgenomen in overzicht strategische risico’s. GS-nota ingetrokken. 

987196 

27-5-2010 Provinciale Staten stelt Voortgangsrapportage OostvaardersWold VJN 2010 
vast, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010. 

968828 

30-6-2010 Bandbreedte kostenrisico’s op basis van Voorlopig Ontwerp opgenomen in 
probabilistische SSK-raming (SSK-3) 

1018226 

24-8-2010 Gedeputeerde Staten stelt Samenvatting SSK-3 (in Koepelnotitie Financiën 
en Uitvoeringsstrategie) vast (agendapunt KAB 8). 

1033204 

24-8-2010 Gedeputeerde Staten stelt Voortgangsrapportage OostvaardersWold NJN 
2010 vast. Update risicomanagement op p. 16-18. 

1028244 

16-9-2010 Commissie Ruimte behandelt in besloten deel vergadering Samenvatting SSK-
3 (Koepelnotitie Financiën en Uitvoeringsstrategie) 

1033204 

16-9-2010 Commissie Ruimte behandelt Voortgangsrapportage OostvaardersWold NJN 
2010.  

1028302 

27-9-2010 Bandbreedte kostenrisico’s op basis van Definitief Ontwerp opgenomen in 
update van probabilistische SSK-raming (SSK-4) 

1061651 

14-10-2010 Provinciale Staten stelt Voortgangsrapportage OostvaardersWold NJN 2010 
vast, bij de behandeling van de Najaarsnota 2010. 

1028302 

16-11-2010 Gedeputeerde Staten behandelt Samenvatting SSK-4 (Notitie Financiën 
OostvaardersWold). Besluit: nog aanpassingen doorvoeren vanwege 
actualiteit na regeerakkoord kabinet-Rutte. 

1053553 

22-11-2010 Samenvatting SSK-4 (Notitie Financiën OostvaardersWold) aangepast naar 
aanleiding van opmerkingen Gedeputeerde Staten d.d. 16-11-2010. 

1050429 

24-11-2010 Commissie Ruimte ontvangt onder geheimhouding de Aangepaste Notitie 
Financiën OostvaardersWold. 

1050429 

 
Na de totstandkoming van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte zijn de juridische risico’s opnieuw 
geanalyseerd en vastgelegd in de juridische rapportage van AKD. Aan de hand van deze rapportage zijn de 
beheersmaatregelen geactualiseerd. 

Na besluitvorming in Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan op 2 december 2010 is bekend wat 
de nieuwe uitgangssituatie wordt voor het project OostvaardersWold. Op dat moment is opdracht gegeven tot 
het uitvoeren van een hernieuwde risicoanalyse op basis van een nieuwe systematiek die past bij de ontstane 
situatie (verkenning van verschillende scenario’s GS-besluit 13 januari 2011, HB 1100270).  

3.13 Tijdlijn Realisatiefase 
13 januari 2010 Uitgave Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies. 

14 januari 2010 Commissie Ruimte behandelt Plan van aanpak realisatiefase deel 1 (HB903983)  
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20 januari 2010 Commissie Ruimte wordt geïnformeerd over de wijzigingen die in het Plan van 
aanpak realisatiefase deel 1 zijn aangebracht naar aanleiding van de behandeling 
in de commissie (HB945811) 

4 februari 2010 Provinciale Staten stelt Plan van aanpak realisatiefase deel 1 vast en besluit tot 
het opstellen van een inpassingsplan door de provincie (HB922921) 

18 maart 2010 Commissie Ruimte behandelt communicatieplan OostvaardersWold (HB957357) 

25 maart 2010 Provinciale Staten stelt communicatieplannen OostvaardersWold vast (HB960081) 

13 april 2010 Dienst Landelijk Gebied stuurt provincie Flevoland brief als reactie op brief van 
14 januari 2010 waarin wordt aangegeven dat het budget niet kan worden 
uitgekeerd wegens exploitatietekort Bureau Beheer Landbouwgronden (986673) 

22 april 2010 Commissie Ruimte wordt geïnformeerd over de voortgang om de klankbordgroep 
OostvaardersWold te verbreden tot Maatschappelijke Adviescommissie (MAC) 
voor het Oostvaardersland (HB977883) 

27 mei 2010 Provinciale Staten stelt voorstel ‘verwerving van gronden ten behoeve van 
OostvaardersWold middels een aangetrokken groenfinanciering tot een maximum 
van 20,9 miljoen’ vast (HB980834) 

1 juni 2010 Gedeputeerde Staten besluiten om het Manifest OostvaardersWold en 
aanbiedingsbrief toe te zenden aan de woordvoerders 

natuur, RO en economische zaken van de Tweede Kamerfracties (HB1001742) 

2 juni 2010 Gedeputeerde Staten behandelt Beeldkwaliteitplan. Het beeldkwaliteitplan 
wordt ter kennisname naar de commissie Ruimte gestuurd (HB988589) 

3 juni 2010 Commissie Ruimte en commissie Werk wordt geïnformeerd over de toekomstige 
economische kansen van Oostvaardersland n.a.v. rapport Oostvaardersland in 
ruimtelijk economisch perspectief (HB999195) 

15 juni 2010 Gedeputeerde Staten stelt richtlijnen besluitMER Groenblauwe zone 
OostvaardersWold vast (HB1000206) 

1 juli 2010 Commissie Ruimte behandelt ontwerp inpassingsplan OostvaardersWold, 
BesluitMER, beantwoording vooroverleg- en inspraakreacties (HB974546) 

16 september 2010 Commissie Ruimte behandelt Strategisch Beheerplan OostvaardersWold en neemt 
onder strikte geheimhouding kennis van Koepelnotitie Financiën en 
Uitvoeringsstrategie OostvaardersWold (HB 1033761). Verslag: HB1034459 

30 september 2010 Provinciale Staten stelt Strategisch Beheerplan OostvaardersWold vast 
(HB1024397).  

30 september 2010 Presentatie Regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. Passage natuur: 
HB1065503 

25 november 2010 Gedeputeerde Staten behandelt inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing 
EHS, aanduiding compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en bosgebied 
(HB1057200) 

19 oktober 2010 Gedeputeerde Staten stelt Definitief Ontwerp vast (HB1056517). Mededeling aan 
Commissie Ruimte (HB1061808) 

20 oktober 2010 Staatssecretaris Bleker stuurt provincies brief m.b.t. ILG-middelen n.a.v. 
Regeerakkoord (HB1063974) 

21 oktober 2010 IPO stuurt Staatssecretaris Bleker een brief als reactie op brief van 20 oktober 
met verzoek tot bestuurlijk overleg en waarin aangaan van verplichten juridisch 
verplicht is 

4 november 2010 Provincie Flevoland stuurt brief aan Staatssecretaris Bleker met verzoek om op 
korte termijn in gesprek te gaan over het OostvaardersWold (HB1067116). 
Gedeputeerde Staten hebben op 2 november ingestemd met de versturing van de 
brief (HB1065844) 

4 november 2010 Besloten bijeenkomst Provinciale Staten ‘geheime stukken positie Flevoland bij 
vaststellen Provinciaal inpassingsplan’ (HB1071943) 
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11 november 2010 Commissie Ruimte wordt geïnformeerd over het Definitief Ontwerp (HB1061808) 
en het Calamiteitenplan (HB1061832) 

16 november 2010 Kennisneming Managementsamenvatting van AKD Advocaten en 

Notarissen en dit vertrouwelijk voor te leggen aan de commissie Ruimte 
(HB1071740) 

18 november 2010 Extra besloten bijeenkomst Provinciale Staten ‘geheime stukken positie 
Flevoland bij vaststellen Provinciaal Inpassingsplan’ (HB1077876). AKD Advocaten 
en Notarissen presenteert managementsamenvatting mondeling (HB1074129) 

23 november 2010 Gedeputeerde Staten gaan akkoord met het aanpassen van het Statenvoorstel 
vaststelling inpassingsplan n.a.v. het Regeerakkoord en de uitspraken van de 
staatssecretaris EL&I (waardoor ook in de Antwoordnota en het inpassingsplan 
hierop wordt ingegaan) (HB1073273) 

24 november 2010 Eerste bestuurlijk overleg provincie en Bleker (Verslag: 1080404  

persbericht: HB1079883). Terugmelding naar commissie Ruimte (HB 1080404) 

25 november 2010 Behandeling Statenvoorstel inpassingsplan OostvaardersWold, begrenzing EHS, 
aanduiding compensatiegebieden kiekendieffoerageergebied en  

bosgebied door commissie Ruimte (1057390) 

30 november 2010 Gedeputeerde Staten besluiten tot het versturen van een brief aan de leden van 
de Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC) over het verschuiven van een 
gesprek met de staatssecretaris over het OostvaardersWold naar medio januari 
2011 (HB1078189) 

2 december 2010 Provinciale Staten stelt Provinciaal inpassingsplan, nota zienswijzen en 
advisering, begrenzing EHS en de aanduidingen compensatiegebied voor 
kiekendieffoerageergebied en bosgebied vast(HB 974549). Verslag HB 1087889.  

3 december 2010 Provincie Flevoland stuurt alle betrokkenen een brief n.a.v. de vaststelling van 
het Provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold (HB1082047) 

8 december 2010 Gedeputeerde Staten informeert de leden van de Bestuurlijke 
Begeleidingscommissie over de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan 
OostvaardersWold en de commotie rond het persbericht hierover (HB1085093). 
Gedeputeerde Staten stuurt hierover een mededeling naar de commissie Ruimte 
(HB1085674). 

9 december 2010 Uitgave definitief advies ‘juridisch onderzoek positie Flevoland’ door AKD 
Advocaten en Notarissen (HB1088464) 

9 december 2010 Staatssecretaris Bleker stuurt provincie Flevoland brief waarin standpunt n.a.v. 
bestuurlijk overleg 24 november is verwoordt (HB1086511).  

21 januari 2011 Provincie Flevoland stuurt brief aan Bleker met bevestiging van afspraak om 
overleg niet via media te voeren (HB1102439). GS-nota: HB1103897 

25 januari 2011 Gedeputeerde Staten stelt nieuwe woordvoeringslijn naar aanleiding van brief 
aan Bleker vast (HB1102450) 

3 februari 2011 Bestuurlijk overleg provincie Flevoland en Ministerie van EL&I (HB1114737) 

11 februari 2011 Ambtelijk vervolggesprek Ministerie van EL&I (Dhr. H. K. Wierenga) en provincie 
Flevoland (T. van der Wal & R. van der Werff) (HB1119504) 

1 maart 2011 Gedeputeerde Staten stemt in met aanvullende gronden voor pro forma 
bezwaarschrift d.d. 25 januari 2011. 

4 maart 2011 Provinciale Staten wordt op de hoogte gesteld van het bezwaarschrift tegen de 
ILG-beschikking d.d. 16 december 2010 (HB1124671) 

29 maart 2011 Gedeputeerde Staten stemt in met herfinanciering van de lopende 
rekeningcourantfaciliteit ten behoeve van grondaankopen OostvaardersWold voor 
een bedrag van maximaal € 20,9 miljoen door (HB1138401) 

18 april 2011 Telefonisch overleg Ministerie van EL&I (Wierenga) en provincie Flevoland (van 
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der Wal) (HB1148873) 

8 juni 2011 Provinciale Staten stelt voorstel ‘beschikbaar stellen investeringskrediet 
herinrichting Horsterwold en verplichtingen aangaan ten laste van het 
investeringskrediet’ vast(HB1144060) 

16 juni 2011 Bestuurlijk overleg provincie Flevoland en Staatssecretaris Bleker waarin 
overeengekomen wordt tot het uitwerken van OostvaardersWold 2.0 (HB1205565 
en HB117714). GS-besluit onderhandelingsruimte: HB1175780.  

28 juni 2011 Gedeputeerde Witteman legt het plan OostvaardersWold 2.0 als showcase natuur 
voor aan het Ministerie van EL&I (DG mevrouw Burger) (HB1175567) 

12 juli 2011 Gedeputeerde Staten stemt in met het instellen van beroep bij de rechtbank 
Zwolle – Lelystad tegen de beslissing op bezwaar van het ministerie van EL&I 
(HB1178034) 

14 juli 2011 Overleg gedeputeerde Witteman met Burger. Notitie OostvaardersWold 2.0 zal 
door DG Burger (Ministerie van EL&I) voorgelegd worden aan Staatssecretaris 
Bleker 

18 juli 2011 IPO stuurt brief aan Staatssecretaris Bleker m.b.t. herijking van de EHS (inclusief 
afspraken OostvaardersWold) (HB1210101). 

3 augustus 2011 Provinciale Staten wordt op de hoogte gesteld van het beroepschrift tegen het 
besluit op bezwaar inzake ILG-beschikking. 

16 augustus 2011 Instemming aanvullende gronden voor pro forma beroepschrift d.d. 29 juli 2011 
tegen het besluit door het ministerie van EL&I op het bezwaar op de ILG-
beschikking 2010 d.d. 16 december 2011 (HB1186277) 

18 augustus 2011 DG Burger (Ministerie van EL&I) stuurt e-mail aan gedeputeerde Witteman met 
de notitie die wordt voorgelegd aan Staatssecretaris Bleker: OostvaardersWold 
2.0 blijft financieel onhaalbaar voor EL&I (HB1308628) 

22 augustus 2011 Provinciale Staten worden op de hoogte gebracht van de aanvullende gronden 
beroepschrift tegen het besluit op bezwaar op de ILG-beschikking (HB1190443) 

24 augustus 2011 Gedeputeerde Appelman stuurt namens Gedeputeerde Staten een e-mail aan DG 
Burger waarin aangegeven wordt dat de ambtelijke onderhandelingen per direct 
worden onderbroken en de wens om het gesprek op bestuurlijk niveau voort te 
zetten 

20 september 2011 Onderhandelingsakkoord deel natuur Rijk-IPO (HB1223336) 

20 december 2011 Bestuurlijk overleg provincie Flevoland en Staatssecretaris Bleker: voorstel 
mediationtraject (HB126750). GS-besluit: HB1275477. 

27 september 2011 Provinciale Staten worden geïnformeerd over de compensatieverplichtingen 
OostvaardersWold en consequenties voor beheer van gronden (HB1216055) 

15 november 2011 Vaststelling concept-Realisatieovereenkomst inzake ontwikkeling en realisatie 
OostvaardersWold door Gedeputeerde Staten (HB1233356). Aanbiedingsbrief: 
HB1241491. Realisatieovereenkomst: 1219194. Samenwerkingsovereenkomst: 
HB1231570 

20 december 2011 Vaststelling aanvullende compensatieopgave verbreding A6 Rijkswaterstaat in 
OostvaardersWold door Gedeputeerde Staten (HB1253606). Ter kennisname aan 
Provinciale Staten en burgerleden gestuurd. 

20 december 2011 Provinciale Staten via een mededeling op de hoogte gebracht van het bestuurlijk 
overleg met Bleker en relatie met het deelakkoord natuur (HB 1262736) 

21 december 2011 Stukken pro forma beroepschrift van de provincie Flevoland m.b.t. de ILG-
beschikking ter inzage gelegd voor leden van Provinciale Staten (HB1263450) 

11 januari 2011 Behandeling Realisatie OostvaardersWold in Provinciale Staten (HB1240801). 
Provinciale Staten willen eerst voorstel op hoofdlijnen. Behandeling op 7 maart 
2012. 

8 februari 2012 DG mevrouw Burger informeert gedeputeerde Witteman dat Bleker afziet van 
traject bindend advies wegens een te juridische insteek door de provincie 
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Flevoland 

10 februari 2012 Provinciale Staten via een mededeling informeren over de nieuwe afspraken 
Natuurakkoord tussen Rijk en IPO. 

14 februari 2012 Bestuurlijk overleg provincie Flevoland en Staatssecretaris Bleker: Voorstel 
ambtelijke heisessie 

21 februari 2012 Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken van het 
deelakkoord natuur, het mediationtraject en de vervolgprocedure (HB 1287465) 

7 maart 2012 Provinciale Staten worden geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State 
inzake het provinciaal inpassingsplan (HB1298868) 

7 maart 2012 Besluitvorming op voorstel op hoofdlijnen OostvaardersWold ingetrokken 
(HB1280272)  

9 maart 2012  Ambtelijke heissessie kosten en dekking OostvaardersWold; DG Burger doet 
financieel voorstel aan Staatssecretaris Bleker 

15 maart 2012  DG Burger informeert directeur Van der Wal dat Bleker niet instemt met het 
financieel voorstel. Provincie Flevoland moet eerst grond verkopen, pas daarna is 
hij bereid te kijken wat restschuld EL&I is. 
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4. SPECIFIEKE ONDERWERPEN 

4.1 Planologisch juridische situatie 

Provinciaal inpassingsplan en Verordening 
Met het vernietigen van het vaststellingsbesluit Inpassingsplan OostvaardersWold herleeft de voorheen 
vigerende planologische situatie. Voor zowel de gemeente Lelystad als de gemeente Zeewolde is het 
gemeentelijk bestemmingsplan vigerend kader. Tevens is de provinciale verordening Groenblauwe Zone weer 
van kracht. In het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten inzake het Inpassingsplan OostvaardersWold was 
een termijn opgenomen waarbinnen een gemeenteraad geen nieuw bestemmingsplan kon vaststellen. Nu het 
vaststellingsbesluit is vernietigd, is ook het besluit over de termijn dat de gemeenteraad is 
uitgesloten, vernietigd. Dus de gemeenten mogen weer bestemmingsplannen vaststellen voor het betreffende 
grondgebied. 

Bestemmingsplan gemeente Lelystad 
Het bestemmingsplan voor de gemeente Lelystad, bestemmingsplan "Oostvaardersplassen en omgeving" is 
herleefd. Dat plan is in 1987 door de gemeenteraad vastgesteld, in 1988 door de provincie (gedeeltelijk) 
goedgekeurd en in 1989 - na uitspraak in beroep - is het onherroepelijk (d.w.z. gedeeltelijk) van kracht 
geworden. In dat bestemmingsplan vielen het Kotterbos en het ecoduct over de A6 binnen het plangebied van 
het Inpassingsplan OostvaardersWold. 

Bestemmingsplan Zeewolde 
Het bestemmingsplan voor de gemeente Zeewolde, het bestemmingsplan "Buitengebied" is door de raad in 2006 
vastgesteld en in 2007 (gedeeltelijk) goedgekeurd (er is destijds geen beroep ingesteld). De gemeente 
Zeewolde wil het plan in 2016 hebben herzien. Dat heeft de gemeente Zeewolde ook ingebracht in het kader 
van het inpassingsplan. Hiermee is rekening gehouden bij het vaststellen van het Inpassingsplan. 

Verordening Groenblauwe zone 
Met het vernietigen van het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold zijn de rechtstreekse regels uit de 
Verordening Groenblauwe Zone opnieuw in werking getreden.  

De verordening is in werking getreden op 18 december 2008 (met daaraan voorafgaand een 
voorbereidingsbesluit sinds 5 juli 2008), vastgesteld door Provinciale Staten. De verordening is op 1 juli 2008 als 
een nieuw instrument geïntroduceerd onder de “nieuwe” WRO met als tweeledig doel, namelijk: 

• het voorkomen dat er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden waardoor het gebied minder geschikt wordt 
voor de verwezenlijking van de groenblauwe zone 

• het stellen van regels waaraan het vast te stellen bestemmingsplan aan dient te voldoen 
(hoofdbestemming Natuur en Water) 

De regels lijken veel op de regels die aan een voorbereidingsbesluit worden verbonden. Echter, een 
voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat bouw- en aanlegvergunningen moeten worden aangehouden, terwijl 
bij de verordening de bouw- en aanlegvergunningen niet mogen worden aangehouden maar op grond van de 
verordening moeten worden afgehandeld. De Verordening Groenblauwe Zone bevat daarom een kader waaraan 
aanvragen getoetst moeten worden. 

Om grip op de ontwikkelingen te krijgen, is een verbod op wijziging van gebruik, een provinciaal 
aanlegvergunningenstelsel en een kader voor bouwvergunningen opgenomen. De verordening staat de huidige 
bestaande bedrijfsvoering niet in de weg, maar beperkt de ondernemers wel in het veranderen van hun 
bedrijfsvoering. 

Omgevingsplan, structuurvisie/partiële herziening omgevingsplan 
In 2009 is de Structuurvisie OostvaardersWold vastgesteld en tegelijkertijd een herziening van het 
Omgevingsplan voor het deel OostvaardersWold. In het Omgevingsplan is de groenblauwe zone aangeduid als te 
ontwikkelen natuur. Het omgevingsplan en de structuurvisie zijn met name bindend voor de provincie zelf. 

In de structuurvisie is een ontwerp voor het gebied uitgewerkt, getoetst aan een PlanMer waarin de effecten 
voor het milieu en de omgeving zijn onderzocht. Het gebiedsontwerp in de structuurvisie vormde de basis voor 
de planologisch juridische uitwerking in het Provinciaal Inpassingsplan. 
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EHS begrenzing 
Tegelijkertijd met het inpassingsplan OostvaardersWold is op 2 december 2010 door Provinciale Staten de 
begrenzing van de EHS voor het OostvaardersWold vastgesteld. Dit betreft 1434 ha (1125 ha als onderdeel van 
nationale EHS, 133 ha A6 compensatie, in plangebied bestaande EHS 172,5 ha en 3,3 ha als herbestemming 
vanwege de omlegging van de Bosruiterweg). 

Figuur 2 - Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur 
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Met het besluit van 2 december 2010 hebben Provinciale Staten de begrenzing EHS en de aanduiding van 
compensatiegebieden vastgesteld. De herbegrenzing van EHS is op de EHS-kaart vastgelegd in een openbaar 
besluitvormingstraject en daarmee is formeel invulling gegeven aan de compensatieverplichting. Analoog aan 
de systematiek van EHS-begrenzing zijn ook de aangegane verplichtingen inzake kiekendiefcompensatie en bos 
op de kaart aangegeven. Dit betreft verplichtingen die ook daadwerkelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst.  
Aanpassen van de begrenzingen is mogelijk, zodra de invulling van de natuurcompensaties zijn vastgesteld. 
Hierbij dient te worden voldaan aan de spelregels EHS die Provinciale Staten op 17 juni 2010 hebben 
vastgesteld. Zoals aangegeven is voor de overige compensaties analoog aan de EHS –begrenzing dezelfde 
systematiek van vastleggen gekozen. Nadat de locatie van compensaties daadwerkelijk zijn bevestigd, worden 
deze met de begrenzing en planologische vastlegging veiliggesteld. 

De natuurcompensaties zijn deels gerealiseerd en deels moeten ze nog invulling krijgen. Vanuit het bevoegd 
gezag (provincie Flevoland) wordt ten aanzien van de natuurcompensaties eisen gesteld inzake instandhouding. 
De instandhouding wordt gewaarborgd, nadat deze ook planologisch is vastgelegd. Nu het inpassingsplan 
OostvaardersWold is vernietigd, herleeft de Verordening Groenblauwe zone. Deze verordening biedt in deze 
fase de zekerheid ten aanzien van de instandhouding van reeds gerealiseerde compensaties, aangezien de 
bestemming op desbetreffende locaties bij een bestemmingswijziging niet anders kan zijn dan wijziging in een 
natuurbestemming. 

4.2 Grondverwerving, -posities en eigendommen 
De Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) - Stichting Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
- hebben sinds 2007 een aanzienlijke grondpositie opgebouwd in de provincie Flevoland. Deze grondpositie is 
deels ontstaan door subsidiëring in het kader van de Bestuursovereenkomst Inrichting Landelijk Gebied (ILG) en 
deels op grond van compensatieafspraken. 

De grondverwerving heeft altijd plaatsgevonden binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving. 
Gronden die zijn verworven met gelden in het kader van de Bestuursovereenkomst ILG zijn altijd doorgeleverd 
aan deze TBO’s, in lijn met de bestaande praktijk bij grondverwerving in de periode vóór het huidige ILG 
(2007-2013). 

De provincie Flevoland heeft de afgelopen jaren zelf ook een grondpositie ontwikkeld, door aankoop van 
gronden op grond van een voorfinancieringsbesluit van Provinciale Staten, en aankopen op grond van de 
overeenkomst met Rijkswaterstaat voor EHS-compensatie als gevolg van de verbreding van de A6. Deze 
gronden zijn tegen verkrijgingswaarde op de balans van de provincie Flevoland geplaatst. Dit bedrag is inclusief 
een deel schadeloosstelling dat mogelijk moet worden afgewaardeerd. In overleg met de accountant is daarom 
in de algemene reserve een oormerk aangemaakt van 1,2 miljoen euro voor de mogelijke afwaardering van 
gronden. 

Verwerving op basis van vrijwilligheid 
De grondverwerving voor het OostvaardersWold is gestart in 2006. De provincie is vanaf dat moment in gesprek 
gegaan met boeren die zich vrijwillig meldden om aangekocht te worden. Na vaststelling van de structuurvisie 
voor het OostvaardersWold is in 2010 een omslag gemaakt naar actieve verwerving. Hierbij nam de provincie 
zelf het initiatief om in gesprek te gaan met alle (grond)eigenaren en zakelijk gerechtigden met het voorstel 
om een minnelijk verwervingstraject aan te gaan. Nog steeds was er sprake van vrijwilligheid, maar in 
tegenstelling tot de voorgaande periode werd het initiatief niet alleen overgelaten aan de (grond)eigenaren en 
zakelijk gerechtigden zelf.  

Handelingskader Grond 
De grondverwerving voor natuurgebieden in Nederland wordt uitgevoerd conform de Wet Agrarisch 
Grondverkeer (WAG) en binnen de kaders van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). De geldende wet- en 
regelgeving is samengevat in het “Handelingskader Grond”, een overeenkomst tussen de provincie Flevoland en 
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) (HB 569433), waarmee het college van GS op 27 februari 2007 heeft 
ingestemd (Handelingskader grond Provincie Flevoland, GS besluit 27 februari 2007, HB 504892; ter 
kennisgeving geagendeerd in commissie Ruimte van 18 april 2007). De belangrijkste elementen uit dit 
handelingskader zijn de volgende: 

• Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) fungeert op grond van het Handelingskader Grond als 
‘tussenpartij’ tussen de verkopende partij en de aankopende partij (de TBO) (HB 569433, p. 6). 

• BBL mag in principe zelfstandig gronden aankopen, maar bij politiek gevoelige transacties of transacties 
die een bepaald drempelbedrag overschrijden moet vooraf toestemming aan GS worden gevraagd. 
Transacties in het kader van OostvaardersWold werden steeds als politiek gevoelig beschouwd en zijn 
daarom allemaal vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan GS. 
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• Na aankoop (en zonodig inrichting) worden gronden doorgeleverd aan de eindbeheerder (= TBO). Daarbij 
wordt wel een kettingbeding vastgelegd in de akte van levering waarmee wordt gegarandeerd dat 
vervreemding door de TBO niet mogelijk is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Flevoland (HB 569433, p. 18 (artikel 4.4.10)). 

In het vervolg van deze notitie wordt toegelicht hoe de grondpositie van de TBO’s in de provincie Flevoland 
zich sinds 2006 heeft ontwikkeld. 

Verwerving door TBO’s in pre-ILG periode (vóór 2007) 
In de periode vóór 2007 gold een landelijke subsidieregeling voor Particuliere Natuurbeherende Organisaties 
(PNB-regeling). De Dienst Landelijk Gebied voerde deze uit namens het Rijk. Aan de TBO die op grond van de 
zogenaamde ‘invloedssferenkaart’ recht had op verwerving van de desbetreffende grond werd subsidie 
verleend, waarna de grond in een ABC-transactie werd geleverd van de oorspronkelijke eigenaar (A) via het 
Bureau Beheer Landbouwgronden (B) naar de TBO (C). Voor OostvaardersWold was Stichting Flevo-Landschap 
op grond van de invloedssferenkaart de aangewezen TBO voor grondverwerving. De invloedsferenkaart is een 
instrument waarbij een provincie wordt verdeeld in een aantal deelgebieden, waarbinnen in principe één 
terreinbeherende organisatie de natuurterreinen in eigendom en/of beheer krijgt toegewezen om zo 
versnippering te voorkomen, de beheersefficiëntie te vergroten en concurrentie tussen organisaties bij 
grondaankoop te voorkomen. Het Bureau Beheer Landbouwgronden is op grond van de Wilg de aangewezen 
rechtspersoon om als B-partij op te treden in zulke transacties.  

Vóór 2007 was door het Rijk een aantal subsidies verleend op grond van de rijks-PNB-regeling. In de Rilg, 
artikel 4, is aangegeven dat lopende verplichtingen waarvoor al subsidie was verstrekt door het Rijk onder het 
oude regime, werden overgedragen aan Gedeputeerde Staten. In de provincie Flevoland ging het om 272 
hectare en een totaal subsidiebedrag van € 18,8 miljoen, waarvan 158 hectare (voor een bedrag van € 16,4 
miljoen) binnen de groenblauwe zone OostvaardersWold. De aktepassering voor deze transacties is indertijd 
voorbereid en uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG), volgens de normale werkwijze via een ABC-
transactie. Hierbij werd altijd direct doorgeleverd aan Stichting Flevo-landschap, omdat deze TBO de 
begunstigde van de subsidie was. Deze werkwijze is overigens ook vastgelegd in de ILG Bestuursovereenkomst 
(HB 494884, artikel 2 lid 2.1, p. 41) en het Handelingskader Grond. 

2006-2008: kaders voor grondverwerving OostvaardersWold 
In de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn de volgende kaders vastgelegd voor de grondverwerving in 
OostvaardersWold: 

• Op grond van een onderzoeksrapport van Alterra werd de definitieve omvang van de robuuste 
verbindingszone binnen OostvaardersWold vastgesteld op 1.125 hectares (HB 1065492, p. 28) 

• Omdat het Rijk de robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold versneld wilde 
realiseren stemde de toenmalige minister van LNV in met grondverwerving op basis van volledige 
schadeloosstelling, mits werd geborgd dat op landelijk niveau (dus inclusief de overige provincies) in niet 
meer dan 10% van alle grondverwervingen volledige schadeloosstelling zou worden betaald (brief minister 
Verburg aan GS d.d. 10 september 2008, kenmerk DRZW.2008/3276, HB 1065485). Deze 10%-eis vloeide 
voort uit de gesloten bestuursovereenkomst ILG, artikel 6 lid 1 (HB 494884, p. 14). 

• In een deskundigenrapport van 4 september 2007, waarin de complexwaarde voor het OostvaardersWold 
werd onderzocht (Rapport betreffende de te hanteren waarde grondslag voor de aankoop van agrarische 
grond voor de realisatie van het project groenblauwe zone OostvaardersWold, HB 58775), is geconcludeerd 
dat voor het bepalen van de waarde van de grond in het project groenblauwe zone OostvaardersWold de 
agrarische waarde moet worden gehanteerd. GS hebben deze conclusie overgenomen (HB 583266; in 
eerste instantie Kabinet tot besluit, mededeling door GS aan leden van commissie Ruimte) en de 
agrarische waarde is daarna gehanteerd als grondslag voor de grondverwerving ten behoeve van het 
OostvaardersWold. GS besloten op 11 september 2007 tevens het rapport ter kennisname beschikbaar te 
stellen aan de leden van de Statencommissie Ruimte en vervolgens hebben de opstellers van het rapport 
op 12 september 2007 een presentatie over hun bevindingen gegeven in de commissie Ruimte. 

• Er werden nadere afspraken gemaakt over eigendom en toekomstig beheer van OostvaardersWold. De 
gronden zijn verworven op basis van ILG- gelden en op grond van de invloedssferenkaart overgedragen aan 
Stichting Flevo-landschap. Omdat de aanliggende gebieden (Oostvaardersplassen, Kotterbos en 
Horsterwold en de Grote Trap in beheer zijn bij STAATSBOSBEHEER is vanuit het oogpunt van uniformiteit 
en doelmatigheid afgesproken dat het eigendom van de gronden naar het Flevo-landschap gaat en dat het 
beheer op basis van een erfpachtcontract door STAATSBOSBEHEER wordt uitgevoerd. De provincie heeft in 
een gezamenlijke brief met het ministerie van LNV van 21 december 2007 (HB 627449) de gemaakte 
afspraken tussen partijen vastgelegd.  

• In maart 2008 is door DLG een Aankoopstrategieplan Groenblauwe zone OostvaardersWold opgesteld 
(Aankoopstrategieplan OostvaardersWold, HB 672441; KABINET GS 1 juli 2008, HB 679326). Dit 
aankoopstrategieplan (ASP) is opgesteld om een effectieve en efficiënte grondverwerving ten behoeve van 
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de realisatie van de groenblauwe zone en daarmee de Robuuste Verbindingszone te bewerkstelligen. Het 
aankoopstrategieplan beschrijft het kader waarbinnen de grondverwerving zal plaatsvinden. Hiermee is 
het plan een toetsingskader voor GS waaraan transacties (aankoop en ruiling van gronden) getoetst kunnen 
worden. Het Aankoopstrategieplan is vertrouwelijk ter inzage gelegd voor Provinciale Staten. 

Met het ministerie van LNV is afgesproken dat gezien het ICMO-advies het noodzakelijk is de robuuste 
verbinding zo snel als mogelijk te realiseren. Per brief van 10 september 2008 bevestigt de minister van LNV 
dat de vastgelegde realisatiedatum is aangepast van 2018 naar 2014. Met betrekking tot de grondverwerving 
was eerder al met het ministerie van LNV afgesproken deze te laten plaatsvinden op basis van volledige 
schadeloosstelling waarbij een eigen provinciale bijdrage van 2,2 miljoen euro zal worden gegeven. Provinciale 
Staten hebben op 12 april 2007 besloten in te stemmen met het beschikbaar stellen van deze 2,2 miljoen euro 
ten behoeve van grondverwerving tegen volledige schadeloosstelling (PS-besluit 12-04-2007, HB 495571). 

Verwerving door TBO’s in ILG-periode (2007-2013) 
Bij aanvang van de ILG-periode hebben alle provincies twee provinciale subsidieverordeningen vastgesteld 
conform modelverordeningen die door het Rijk zijn opgesteld: 

• PNB-verordening: voortzetting van de voormalige rijksregeling. Het PNB-budget werd voortaan verstrekt 
via een leenfaciliteit bij de Vereniging Natuurmonumenten. Provincies konden subsidie verstrekken aan 
TBO’s op basis van deze verordening en aan Natuurmonumenten opdracht geven het bijbehorende bedrag 
uit te keren. Per provincie werd een subsidieplafond vastgesteld. Voor de provincie Flevoland bedroeg dit 
plafond 11,32 miljoen euro. Op grond van de PNB-verordening van Flevoland mocht dit bedrag worden 
aangewend voor subsidies aan Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Flevo-landschap (de PNB-
verordening van Flevoland is te vinden op http://flevoland.regelingenbank.eu/regeling/?id=617). In de 
provincie Flevoland werd in totaal 139 hectare verworven voor een bedrag van 9,9 miljoen euro, waarvan 
114 hectare (voor een bedrag van 8,9 miljoen euro) binnen de groenblauwe zone OostvaardersWold. Net 
als bij de ‘oude’ PNB-regeling werd direct doorgeleverd aan de TBO, middels een ABC-constructie.  

• ILG-verordening: nieuwe subsidieregeling voor de verstrekking van subsidies vanuit het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (de ILG-verordening van Flevoland is te vinden op 
http://flevoland.regelingenbank.eu/regeling/?id=726). 

De provincie Flevoland had binnen de oorspronkelijke ILG-bestuursovereenkomst een ILG-budget van 8,24 
miljoen euro. Met dit ILG-budget werd 3,3 hectare grond (erf + opstallen) verworven binnen de groenblauwe 
zone OostvaardersWold, voor een bedrag van 4,8 miljoen euro. Daarnaast werd vanuit dit budget een 
ruilbedrijf aangekocht buiten de groenblauwe zone OostvaardersWold, voor een bedrag van 3,2 miljoen euro 
(zie ook toelichting onder kopje “Ruilgronden” hieronder). Net als bij de PNB-regeling werd direct 
doorgeleverd aan de TBO, middels een ABC-constructie. 

Garantstelling LNV 27,7 miljoen euro 
Op 18 juni 2009 zegde de toenmalige minister van LNV aan Flevoland een aanvullende bijdrage van 27,7 
miljoen euro toe voor de versnelling van de grondverwerving in het OostvaardersWold. Omdat de 
grondverwerving voorspoedig verliep en het belangrijk was om boeren duidelijkheid te geven kwam vanuit 
Provinciale Staten het verzoek om te zorgen dat de grondverwervingen konden worden gerealiseerd. Na 
besluitvorming in Gedeputeerde Staten van 11 juni 2009 over de voorfinanciering van euro 27,7 miljoen (HB 
847175) is een vertrouwelijke memo van 23 juni voor de commissievergadering van 25 juni 2009 gestuurd 
waarin ook de voorfinanciering was opgenomen. Tevens maakte deze voorfinanciering onderdeel uit van het 
statenvoorstel voor de structuurvisie en samenwerkingsovereenkomst van 3 september 2009 waarbij deze was 
opgenomen in de provinciale bijdrage. Daarna is deze voorfinanciering via een begrotingswijziging 
geaccordeerd. 

Het betrof ILG-budget dat al op de begroting van LNV gereserveerd stond voor de jaren 2012 en 2013 (brief 
minister Verburg aan GS d.d. 18 juni 2009, kenmerk DRZW. 2009/1989, HB 1065487). Op grond van deze 
garantstelling heeft de provincie Flevoland sinds 2009 aanvullende grondverwerving voor 27,7 miljoen euro 
voorgefinancierd. De rentelasten voor deze voorfinanciering werden door de provincie Flevoland zelf gedragen 
en zijn in de meerjarenbegroting vastgelegd (in totaal betreft het circa 1,8 miljoen euro). Het bedrag van 27,7 
miljoen euro werd ook verwerkt in de ILG-beschikking (beschikking LNV d.d. 24 december 2009, kenmerk 
NLP.2009-0873, HB 936778) en maakte daarmee deel uit van het beschikbare ILG-budget. Omdat het om 
aanvullende ILG-budget ging is dit bedrag aangewend volgens de voorschriften uit de ILG-verordening. In totaal 
verwierf Stichting Flevo-landschap met het ILG-budget 182 hectare binnen de groenblauwe zone 
OostvaardersWold, voor een bedrag van 21,4 miljoen euro. Daarnaast werd vanuit dit budget een ruilbedrijf 
aangekocht voor een bedrag van € 6,3 miljoen (zie ook toelichting onder kopje “Ruilgronden” hieronder).  

Net als bij het oorspronkelijke ILG-budget werd direct doorgeleverd aan de TBO, middels een ABC-constructie.  
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Ruilgronden 
Op grond van de Bestuursovereenkomst was het toegestaan gronden buiten de begrensde Ecologische Hoofd 
Structuur (EHS) te verwerven als die konden worden aangewend als ruilgrond voor bedrijven die moesten 
verplaatsen vanuit de begrensde EHS. Hierboven is al aangegeven dat ruilgronden zijn gekocht met PNB- en 
ILG-budget. Ruilgronden die met PNB- of ILG-budget zijn verworven werden in overeenstemming met het 
Handelingskader Grond eigendom van BBL tot het moment waarop ze aan een nieuwe eigenaar konden worden 
doorgeleverd. 

Daarnaast werd nog ruilgrond aangekocht uit een provinciale bijdrage (bijdrage van 2,2 miljoen euro op grond 
van PS-besluit HB 495571 d.d. 12 april 2007, zie ook onder kopje “kaders voor grondverwerving 
OostvaardersWold”) voor de grondverwerving (6,3 hectare) en uit voorfinancieringsbudget van de provincie 
Flevoland (48 hectare). Gronden die met deze beide budgetten zijn verworven zijn tegen verkrijgingswaarde 
op de balans van de provincie Flevoland gezet. 

Gronden in bezit van Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer heeft een grondpositie binnen de grenzen van OostvaardersWold opgebouwd op grond van een 
compensatieafspraak met de gemeente Almere voor kiekendief- en boscompensatie. Op grond van deze 
overeenkomst was een budget van 25,9 miljoen euro beschikbaar (overeenkomst Provincie Flevoland – 
Staatsbosbeheer d.d. 28 juni 2010, HB 1014735). Met dit budget heeft Staatsbosbeheer 170 hectare verworven, 
voor het bedrag van 23,4 miljoen euro. Het resterende bedrag van dit budget is bestemd voor toekomstig 
beheer van de verworven hectares.  

Gronden in bezit van Provincie Flevoland 
De provincie Flevoland heeft zelf ook een grondpositie binnen de groenblauwe zone OostvaardersWold 
verkregen. Deze is langs drie wegen ontstaan: 

• Op 12 april 2007 besloten Provinciale Staten een provinciale bijdrage van 2,2 miljoen euro te reserveren 
voor grondverwerving ten behoeve van OostvaardersWold (PS-besluit 12 april 2007, HB 495571).  

• Op 25 mei 2010 besloten Provinciale Staten om de grondverwerving voor OostvaardersWold in 2010 tot 
maximaal 20,9 miljoen euro voor te financieren, vooruitlopend op afspraken over aanvullend ILG-budget 
bij de Midterm Review van het ILG. Provinciale Staten stemden daarbij expliciet in met een risico van 
maximaal 5,25 miljoen euro. Dit bedrag betrof 20% van het totale budget en werd aangewend voor het 
betalen van volledige schadeloosstelling. Omdat het niet zeker is dat dit bedrag bij eventuele verkoop van 
de grond weer kan worden terugverdiend is dit risico opgenomen in het PS-besluit (HB 980834). 

• Op 28 september 2009 sloot de provincie Flevoland een overeenkomst met Rijkswaterstaat (RWS) waarmee 
de provincie de EHS-compensatieverplichting als gevolg van de verbreding van de A6 overnam van RWS. Op 
grond van deze overeenkomst betaalde RWS een bruto bijdrage van 27,7 miljoen euro (netto 23,3 miljoen 
euro) voor uitvoering van de EHS-compensatie. In de overeenkomst is vastgelegd dat gronden aangekocht 
met dit budget in eigendom komen van de provincie Flevoland (HB 1051551). 

Inmiddels is een deel van deze drie budgetten feitelijk uitgegeven voor grondverwerving. Gronden die door de 
provincie Flevoland zijn verworven zijn tegen verkrijgingswaarde op de balans van de provincie Flevoland 
geplaatst. Dit bedrag is inclusief een deel schadeloosstelling dat mogelijk moet worden afgewaardeerd. In 
overleg met de accountant is daarom in de algemene reserve een oormerk aangemaakt van 1,2 miljoen euro 
voor de mogelijke afwaardering van gronden. 

Brief Staatssecretaris Bleker van 20-10-2010 in relatie tot grondverwerving 

 “Ik behoud mij het recht voor om nieuwe uitgaven voor Robuuste Verbindingszones en Recreatie om de 
stad en overige verplichtingen die na de datum van deze brief zijn aangegaan niet voor financiering uit 
het ILG of andere rijksmiddelen in aanmerking te brengen, en zal dit ook betrekken bij het 
overgangsregime van het wetsvoorstel waarmee vorm zal worden gegeven aan de decentralisatie van 
het ILG. Als uw provincie nieuwe verplichtingen aangaat, loopt de provincie daardoor een reëel risico 
dat deze uit eigen provinciale middelen zullen moeten worden gefinancierd.” 

Bron: brief van de staatssecretaris van 20 oktober 2010 

Op basis van deze brief heeft GS bepaald dat geen nieuwe verplichtingen na 20 oktober 2010 zullen worden 
aangegaan. De verplichtingen die in het kader van OostvaardersWold zijn aangegaan met de agrariërs worden 
nagekomen. De afspraken met de agrariërs, met wie voor 20-10-2010 overeenstemming over de verkoop 
bestond, zijn afgewikkeld. In lijn hiermee hebben Gedeputeerde Staten na 20 oktober 2010 besloten tot 
aankoop van agrarische bedrijven. Voor de overige gronden worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan. 

Grond tot de uitspraak Raad van State (vernietiging Provinciaal inpassingsplan)   
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Verworven  780 hectare 

Verplichting tot verwerving op 20/10/´10 (brief Bleker)  116 hectare 

Bestaand eigendom Staatsbosbeheer (Grote Trap)   168 hectare 

Divers (grond onder te vervallen wegen en waterlopen)  84 hectare 

Totaal  1148 hectare 

Na de uitspraak van de Raad van State waarin het Provinciaal inpassingsplan is vernietigd is de omvang van de 
grondpositie gewijzigd, omdat in een aantal koopovereenkomsten een de eventuele vernietiging van het 
inpassingsplan als ontbindende voorwaarde is opgenomen. Dit betreft gronden (78 ha) die in eigendom zijn bij 
RVOB. 

Grond op 30 maart 2012  

Verworven   780 hectare 

Overgebleven verplicht tot verwerving vanwege overeenstemming op 20/10/´10  37 hectare 

Bestaand eigendom Staatsbosbeheer (Grote Trap)  168 hectare 

Totaal  985 hectare 

Verworven ruilgronden buiten gebied (eigendom provincie)  116 hectare 

Divers (grond onder te vervallen wegen en waterlopen)  84 hectare 

 

Verdeeld over de TBO’s en de provincie Flevoland leidt dat tot het onderstaande totaaloverzicht: 

Eigendom verworven gronden   

Provincie Flevoland  132 hectare 

Staatsbosbeheer  171 hectare 

Het Flevo-Landschap  477 hectare 

Totaal aankocht voor inrichting OostvaardersWold  780 hectare 

Bestaand eigendom Staatsbosbeheer binnen gebied (Grote Trap)  168 hectare 

Divers (grond onder te vervallen wegen en waterlopen  84 hectare 

Verworven ruilgronden buiten gebied (eigendom provincie)  116 hectare 
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Op onderstaande kaart zijn de huidige grondposities zichtbaar.  

Terugkooprechten 
In een beperkt aantal koopovereenkomsten is een bepaling opgenomen inzake recht van eerste koop. Als 
algemene lijn is daarin opgenomen dat, indien de percelen door de provincie of diens rechtsopvolgers wordt 
verkocht binnen een periode van 10 jaar nadat eigendom is geleverd, zij in principe het perceel eerst te koop 
dienen aan te bieden aan de verkoper. Dit recht van eerste koop is niet van toepassing indien de verkoop 
plaats vindt ten behoeve van het realiseren en uitvoeren van het project de groenblauwe zone 
OostvaardersWold of een afgeleide daarvan op welke wijze en in welke vorm dan ook. Deze terugkooprechten 
zijn dus pas aan de orde op het moment de eigendommen worden verkocht waarbij deze niet voor de 

3 Grondposities 
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realisering en uitvoering van de groenblauwe zone OostvaardersWold of een afgeleide daarvan worden ingezet. 
In een enkele individuele situatie is voor de opstallen een afwijkende bepaling opgenomen die de algemene lijn 
volgt.  

4.3 Overzicht financiën  
In deze paragraaf wordt uitgewerkt op welke wijze de financiën zijn opgebouwd tijdens de planvorming van 
het OostvaardersWold en wordt een toelichting gegeven op de diverse financiële bedragen die zijn gehanteerd. 

Nadat in de initiatieffase en in de start van de planvormingsfasen een aantal basisafspraken zijn gemaakt met 
betrekking tot de uitgangspunten van de ontwikkeling van het OostvaardersWold (zie paragraaf 4.2 
grondverwerving), is in het planproces de inhoud en de financiën gelijk opgelopen. 

Vanaf de start van de planvormingsfase (de structuurvisie en de samenwerkingsovereenkomst) is naast het 
ontwerp van het plan een proces van berekening van kosten en het maken van afspraken daarover gevoerd. In 
de fase van de structuurvisie is er een kostenraming opgesteld met totale kosten euro 396 miljoen. Deze is 
getoetst door Deloitte en de resultaten daarvan zijn aan de stuurgroep (waarin het ministerie van LNV was 
vertegenwoordigd) en het college gepresenteerd. De kostenstaat die daarop gebaseerd was vormde een bijlage 
van de door Provinciale Staten in het najaar van 2009 vastgestelde samenwerkingsovereenkomst.  

Financiële onderbouwing Provinciaal inpassingsplan (403,5 bijdrage Rijk 241 mln.) 
Gedurende de fase van de voorbereiding van de uitvoering is de kostenraming op basis van onder andere de 
toetsing van Deloitte en het inhoudelijk verder uitgewerkte ontwerp geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing van de kostenramingen waarover de staten via een mededeling in de commissie Ruimte zijn 
geïnformeerd (HB 1072730). In totaal lag er toen een kostenraming van € 403,5 miljoen. Tevens is de 
koepelnotitie met deze informatie vertrouwelijk voor Provinciale Staten ter inzage gelegd. 

In het Provinciaal inpassingsplan is op basis daarvan een financiële onderbouwing opgenomen. Deze is uiteraard 
gebaseerd op ontwikkeling van het gehele OostvaardersWold. De totale investering in verwerving en inrichting 
conform het Provinciaal inpassingsplan bedroeg € 403,5 miljoen, waarvan de bijdrage van het rijk 241 miljoen 
bedraagt. Deze bijdrage bestond enerzijds uit verwerving en inrichting van 1.125 ha robuuste verbinding en 
anderzijds uit specifieke elementen om grote grazers in het gebied toe te kunnen laten (met name ecoducten). 

Stopkosten 4 november 2010 (207,8 mln.) 
Kort na het ontvangen van de brief van Bleker van 20 oktober 2010, zijn door de provincie Flevoland de 
stopkosten in beeld gebracht. In de brief van 4 november aan Bleker zijn deze kosten gecommuniceerd. De 
Statenleden hebben van deze brief een afschrift ontvangen. Deze kosten bestonden met name uit de reeds 
gemaakte verwervingskosten, de gronden met overeenstemming en de gronden met verregaande 
onderhandeling. Deze laatste post is in latere versies achterwege gelaten omdat na toetsing door onze 
grondverwervingsadvocaat bleek dat afname van deze gronden geen harde verplichting (meer) was voor de 
provincie Flevoland.  

Financiële onderbouwing sobere variant (300,1 mln., bijdrage Rijk 140 mln.) 
Nadat bleek dat het huidige kabinet de plannen van het OostvaardersWold niet meer steunde, is een sobere 
variant opgesteld voor het OostvaardersWold. Hierbij is een bedrag van circa 100 miljoen euro bezuinigd, met 
name door het schrappen van ecoducten bij de Hoge en Lage Vaart en bij de Vogelweg en het versoberen van 
de overige ecoducten en infrastructuur. Hierdoor is alleen nog sprake van een verbinding voor het edelhert. 
Daarnaast is de inrichting aanzienlijk versoberd. De volledige bezuiniging van 100 miljoen euro is in mindering 
gebracht op de benodigde bijdrage van het Rijk. Mede op basis hiervan zijn gesprekken met het Rijk gevoerd 
over een bijdrage van 140 miljoen euro. Toen het regeerakkoord aangaf dat de robuuste verbinding zou worden 
geschrapt is bekeken of er versoberingen mogelijk waren en is beschreven dat dit mogelijk was door binnen de 
inrichting te faseren en te versoberen zonder dat dit invloed zou hebben op de verwervingen. 

Informatie over stopkosten tijdens (geheime) bijeenkomsten over het Provinciaal Inpassingsplan en tijdens 
de besprekingen over het coalitieakkoord 
In de vertrouwelijke stukken die tijdens de vergadering zijn uitgedeeld en weer ingenomen is opgenomen dat 
het provincie het risico loopt dat de financiële schade voor rekening van de provincie komt. Een eerste 
inschatting wijst uit dat dit zal gaan in de richting van een bedrag van € 100 miljoen (HB 1073255). Zelfs als 
van het totale risico voor de provincie de opbrengsten van de verkoop van de grond in het bezit van de 
provincie en Flevo-landschap worden afgetrokken, resteert een verlies van ruim € 50 tot € 75 miljoen (zoals 
opgenomen in het verslag van de besloten bijeenkomst).  
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Notitie stopkosten met Provinciaal inpassingsplan (140 miljoen) 
Eind 2011 zijn de stopkosten geactualiseerd. Dit leidde tot een bedrag van 140 miljoen euro. Hierbij is rekening 
gehouden met alle verplichtingen (met name grondverwerving en inrichting compensaties), maar ook met alle 
dekkingsmiddelen die de provincie Flevoland ontvangt.  

Ten opzichte van de eerder genoemde stopkosten tijdens de eerdere (geheime) bijeenkomsten is aangegeven 
dat de mogelijke planschade van maximaal 40 miljoen euro is opgenomen. De bijdrage van de provincie 
Flevoland is op nihil gezet, afgezien van de bijdrage aan herinrichting Horsterwold en Kotterbos. Het bedrag 
van 140 miljoen euro is de totale claim aan EL&I, inclusief de reeds betaalde/gegarandeerde 61,2 miljoen euro 
omdat bij het niet realiseren en nakomen van de afspraken er sprake zou kunnen zijn van terugvorderen van 
dit bedrag. De notitie stopkosten is als mededeling naar de staten gestuurd (HB 1275709). 

Stopkosten na vernietiging Provinciaal Inpassingsplan  
Nu het Provinciaal Inpassingsplan door de Raad van State is vernietigd, is er een nieuwe situatie ontstaan. De 
stopkosten zullen op twee punten moeten worden aangepast. Ten eerste zullen er alleen planschadeclaims op 
basis van de verordening ingediend kunnen worden, maar vooral vertragingsschadeclaims. De inschatting is dat 
dit om een maximaal bedrag van 12,5 miljoen euro gaat. Daarnaast zijn van rechtswege enkele 
koopovereenkomsten (uit de categorie “Overeenstemming”) ontbonden, waardoor de verplichte 
verwervingskosten lager zullen zijn.  

Specificaties diverse kostensoorten 

PLAN- EN PROCESKOSTEN 

De plankosten bestaan uit interne en externe plankosten. De externe plankosten bedragen 6,5 mln. 
Gerealiseerde proceskosten OVW, actualisatie per 29-3-2012: 

 Codanr 2007 2008 2009 2010 2011 totaal 

OostvaardersWold 10510201100  742.209 1.230.747 2.211.815 982.491 5.167.262 

Bijdragen OVW 10510211100  -39.016 -48.295 16.412  -70.899 

OostvaardersWold 10140102000 162.017     162.017 

Inhuur CS OPF, deel 
OVW 

10140102600 192.743 698.141    890.884 

Bijdragen inhuur CS-
OPF, deel OVW 

10140112600  -73.736    -73.736 

Middengebied 11010102401 73.178     73.178 

  427.938 1.327.599 1.182.452 2.228.227 982.491 6.148.706 

     onderuitputting 2011 370.509 

       6.519.215 

 

Naast bovengenoemde externe plankosten, zijn er door de diverse gebiedspartners ook interne plankosten 
gemaakt. Deze kosten zijn door de verschillende partijen, waaronder de provincie Flevoland, reeds in de 
jaarrekeningen afgesloten. In de claims richting EL&I is steeds een vergoeding voor deze kosten gevraagd van 
7,0 miljoen euro voor alle gebiedspartners samen. Omdat deze kosten bij beëindiging van het 
OostvaardersWold niet tot een echte kostenpost leidt, is deze bij de interne schadeberekeningen niet mee 
genomen. 

GRONDKOSTEN 

De grondkosten zijn in de financiële onderbouwing van het Provinciaal Inpassingsplan voor een bedrag van 
230,9 miljoen euro inclusief windmolens. Op 20 oktober 2010 had de provincie Flevoland voor een bedrag van 
69,1 miljoen euro verworven en voor 38,7 miljoen euro overeenstemming. Daarnaast was er voor een bedrag 
van 55,3 miljoen euro verregaande onderhandeling. In de tussentijd is een aantal bedrijven waarmee 
overeenstemming was, conform afspraak, verworven. Door de vernietiging van het Provinciaal inpassingsplan 
door de Raad van State is een aantal overeenstemmingen ontbonden. Met een tweetal partijen is op dit 
moment discussie over al dan niet afnemen van de grond.  

In tabel ziet het verloop van de verwachtingen omtrent verwervingskosten er als volgt uit: 
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 20-10-2010 medio 2011 heden 

verworven 69,1 93,3 96,4 

overeenstemming 38,7 15,6 0 

verregaande 
onderhandelingen 

55,3 0 0 

   163,1 108,9 96,4 

DEKKING PROVINCIALE BIJDRAGE 

Provinciale Staten hebben bij besluit van 3 september 2009 ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst van 
december 2009 met de publieke partijen waarin een inspanningsverplichting voor de provincie van 33,9 miljoen 
euro de basis is. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst is dit als uitgangspunt opgenomen in het 
Provinciaal Inpassingsplan van 2 december 2010 en in de intentieverklaring met de beoogde partijen van de 
stichting. Het is belangrijk dat de provincie haar inspanningsverplichtingen nakomt, omdat het niet nakomen 
direct impact zal hebben op het invullen van de inspanningsverplichtingen door de andere partijen.  

De invulling van de inspanningsverplichting bestaat uit:  

• bijdragen die reeds betaald zijn of nog dienen te worden betaald tot overdracht; 
• projecten die ook zonder OostvaardersWold uitgevoerd zouden worden; 
• op kosten effectieve wijze uit te voeren projecten die met cofinanciering tot stand zijn gebracht; 
• een bijdrage aan de realisatie van de natuurcompensatieopgaven zodat door de provincie aangegane 

privaatrechtelijke verplichtingen kunnen worden nagekomen. 

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het college van Gedeputeerde Staten 
voornemens was de € 33,9 miljoen te besteden c.q. in te zetten.  

Inspanningsverplichting Provincie Flevoland bedrag Datum besluit (HB-nummer) 

Totale inspanningsverplichting 
33,9 03-09-2009 (839497)/ 03-09-2009 (879741) 

02-12-2010 (974549)/ 31-05-2011(1145866) 

Reeds betaald: 
  

Bijdrage volledige schadeloosstelling 2,2 12-04-2007 (495571)/ 03-09-2009 (839497) 

Rente voorfinanciering ELI (27,7 mln.) 1,8 03-09-2009 (839497)/ 27-05-2010 (980834) 

Plankosten t/m 2011 6,5 03-09-2009 (839497) 

Totaal  10,5  

Uit te voeren werkzaamheden 
  

Inrichting Horsterwold/Kotterbos (excl. bijdrage 
Staatsbosbeheer 1,0 mln.) 

8,3 21-09-2010 (1047764) 

Landbouwontsluiting 5,7 08-10-2009 (888879)/ 08-11-2011(1053872) 

Fietsbrug A6 2,2 27-09-2011 (1214725) 

Natuurvriendelijke oevers 0,8 27-09-2011 (1214715) 

Bijdrage projectorganisatie Stichting Ovw 0,3  

Rente voorfinanciering EL&I en plankosten 2012 0,7 27-05-2010 (980834) (deels) 

Totaal uit te voeren werkzaamheden 18,0  
Resterende inspanningsverplichting 5,4 33,9 -/– 10,5 -/- 18,0 = 5,4 

 

Zoals uit de tabel blijkt is van dit bedrag eind 2011 € 10,5 miljoen reeds betaald.  
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In onderstaande tabel is de dekking zoals in het College-uitvoeringsprogramma 2011-2015 is opgenomen. Van 
dit bedrag zal 2,3 miljoen euro worden geclaimd bij het BTW compensatiefonds. Het overige te dekken bedrag 
van 9,77 miljoen euro, zal voor 4,65 miljoen worden geactiveerd en voor 5,12 miljoen euro worden gedekt uit 
de Reserve Strategische Projecten. 

Inspanningsverplichting Kosten Gemaakt
Gedekt 

(exploitatie)
Gedekt   (res. 

str. pr.) pMJP/PMIT BTW-comp Te dekken
Plankosten 6,52 6,52 6,52 0,00
Bijdrage versnelde volledige schadeloosstelling 2,20 2,20 2,20 0,00
Rente voorfinanciering 27,7 mio 1,80 1,47 1,47 0,33
Herinrichting Horsterwold/Kotterbos 8,30 6,90 1,40 0,00
Landbouwontsluiting 5,70 0,20 2,88 0,85 1,97
Fietsbrug A6 2,22 1,11 0,00 1,11
Natuurvriendelijke oevers 0,80 0,75 0,05 0,00
Bijdrage proceskosten Stichting 0,30 0,30
Rente voorfinanciering en proceskosten 2012 0,66 0,66
Bijdrage tekort compensatie-opgaven 5,40 5,40
Totaal 33,90 10,39 8,72 1,47 11,64 2,30 9,77

Activeren 4,65
Uit reserve strategische projecten 5,12

9,77

Te dekken
12,07

Gedekt
21,83

 

PACHTINKOMSTEN 

In 2010 en 2011 is voor in totaal 427.000 euro aan pachtinkomsten ontvangen door Staatsbosbeheer en de 
provincie Flevoland. Hier stond voor 252.000 euro aan kosten tegenover voor beheer en rentelasten over de 
voorfinanciering door de provincie Flevoland (lening van maximaal 20,9 miljoen euro). 

Het positief saldo van 175.000 euro is, conform de realisatieovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Provincie 
Flevoland, aan te merken als invulling van de inspanningsverplichting van Staatsbosbeheer. 

De regionorm (marktconforme pachtprijs) van de Grondkamer voor reguliere pachtovereenkomsten in deze 
regio is 1.041 euro per ha per jaar. In 2012 was een groot deel niet verpacht vooruitlopend op de geplande 
inrichtingswerkzaamheden. Na vernietiging van het Provinciaal inpassingsplan door de Raad van State is door 
GS besloten deze gronden wel te verpachten. Doordat deze boeren niet het gehele seizoen over de grond 
hebben kunnen beschikken, is de pachtprijs voor 2012 lager dan de norm. Na dit jaar zal naar deze grond naar 
verwachting wel tegen de regionorm kunnen worden verpacht. 

4.4 Natuurcompensatie 
De provincie is twee overeenkomsten aangegaan, waarin afspraken over natuurcompensatie zijn gemaakt. 

Staatsbosbeheer 
Overeenkomst met Staatsbosbeheer 28 juni 2010 (GS besluit 11 juni 2010), waarin is opgenomen compensatie 
voor Prorail (aanleg Hanzelijn) en uitbreiding van Almere (onder andere uitbreiding van bedrijventerrein De 
Vaart IV-V1).  

In totaal 225 ha, uitgesplitst in: 
• 75 ha boscompensatie voor uitbreiding Almere 
• 35 ha boscompensatie voor aanleg Hanzelijn 
• 115 ha kiekendiefcompensatie voor uitbreiding Almere 
 
Het ontbinden van de overeenkomst is niet zomaar mogelijk, ook omdat de (tijdelijke) uitvoering van deze 
natuurcompensaties reeds deels is uitgevoerd. Voor de realisatie van de hectares boscompensatie van Almere is 
al een keer uitstel verleend. Nu is het juridisch nodig om tot realisatie te komen in 2012. De hectares 
kiekendieffoerageergebied zijn gekoppeld aan een aantal goedgekeurde en grotendeels reeds uitgevoerde 
bestemmingsplannen van de gemeente Almere. In 2012 moeten dit foerageergebied gerealiseerd zijn. Dit is als 
voorwaarde bij de vergunningverlening van de bestemmingsplannen opgenomen.  
 
Voor de 35 ha boscompensatie van Prorail geldt dat er bestuurlijk is afgesproken dat deze in 2012 moeten 
worden gerealiseerd (bevestigd aan Prorail per brief van 22 juni 2011 door GS, HB 1166099). Prorail heeft 
inmiddels per brief van 2 april 2012 verzocht om nakoming van de afspraken (HB1310742). 
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Rijkswaterstaat 
Overeenkomst met Rijkswaterstaat van 28 september 2010 (GS besluit van 21 september 2010) voor 
compensatie voor de verbreding van de A6. De provincie heeft 23,3 miljoen euro van RWS ontvangen voor deze 
compensatie en zoals contractueel bepaald, zijn deze gelden voor 1 juli 2011 geïnvesteerd in 
OostvaardersWold. 

In totaal 133 ha EHS-compensatie: 

• 72 ha boscompensatie  
• 61 ha moeras 
 
De overeenkomst van Rijkswaterstaat is gekoppeld aan het tracébesluit A6, dat inmiddels onherroepelijk is 
geworden. In de overeenkomst is bepaald dat ongeacht het scenario de provincie Flevoland verantwoordelijk is 
voor de realisatie van de natuurcompensatie. Het ontbinden van de overeenkomst is niet zomaar mogelijk, ook 
omdat is overeengekomen dat de provincie zorgt voor een realisatie binnen 10 jaar na  definitief tracébesluit. 
In de eerste bepaling in het contract staat een bestuurlijke afspraak dat de compensatie zo snel mogelijk, 
eigenlijk al in 2011, moet worden gerealiseerd. 
 
Provinciale Staten heeft ingestemd met begrotingswijziging. Overeenkomst met Rijkswaterstaat heeft ter 
inzage gelegen.  
 
Daarnaast moet opgemerkt worden dat de EHS-compensatie uit 2 delen bestaat: daadwerkelijke inrichting en 
planologische begrenzing. De planologische begrenzing was beoogd met het vaststellen van een inpassingsplan 
en de provinciale EHS-kaart.  

Rijkswaterstaat - aanvulling 
Aanvulling op overeenkomst met RWS van 9 januari 2012 (GS besluit van 20 december 2011) voor compensatie 
A6, voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. 
 
7,5 ha EHS-compensatie (moeras). Deze aanvulling is nodig gebleken na de beoordeling van het bevoegd gezag 
(provincie Flevoland) omdat er een iets groter gebied wordt aangetast. Ook voor deze overeenkomst geldt dat 
de provincie daaraan gebonden is. Ten aanzien van de aanvullende opgave is aangegeven dat deze na 2012 in 
uitvoering zal worden gebracht. 

Locatiegebonden 
Aan de compensatie waarvoor de provincie verplichtingen is aangegaan, zijn voorwaarden verbonden voor de 
locatie waar de compensatie mag plaatsvinden. 

Voor alle EHS-compensatie geldt dat de compensatie alleen mag plaatsvinden in een gebied dat is aangewezen 
als EHS. 

Voor de kiekendiefcompensatie geldt dat die gerealiseerd moet worden in een straal van 5 tot 8 kilometer 
vanaf het broedgebied van deze vogels. Aangezien dat broedgebied is gelegen in de Oostvaardersplassen, is 
compensatie vooral goed mogelijk in het gebied tussen de Oostvaardersplassen en de Vogelweg. 
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DEEL 2 – VISIE OP PROCESGANG 

Door AKD  
Gedeputeerde Staten hebben AKD verzocht een analyse op te stellen naar aanleiding van de procesgang van de 
recente juridische procedures bij de Raad van State en de Rechtbank Zwolle-Lelystad. Hierbij is een reactie 
gevraagd op drie onderwerpen: 

1. De brief van de staatssecretaris van EL&I van 20 oktober 2010 en het vaststellen van het 
Inpassingsplan OostvaardersWold; 

2. de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak betreffende Inpassingsplan OostvaardersWold ten 
aanzien van de economische uitvoerbaarheid en de uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 22 
maart 2012; 

3. De wijze van informeren van Provinciale Staten.  
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DEEL 3 – DE OMGEVING 

Weergave van gesprekken over toekomst OostvaardersWold 

Inleiding 
Rondom OostvaardersWold zijn in het verleden diverse overlegstructuren opgezet waarin belanghebbenden in 
samenspraak met de provincie richting gaven aan het project. Door de uitspraak van de Raad van State 
(vernietiging Inpassingsplan) is de provincie nu aan zet om te bepalen hoe het verder moet in het gebied. Het 
ligt voor de hand dat de provincie opnieuw de omgeving betrekt bij plannen voor de toekomst.  

De afgelopen weken heeft de provincie gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en organisaties. Dit 
hoofdstuk is een weergave van de conclusies uit deze gesprekken. De gesprekken zijn gevoerd om een beeld te 
kunnen vormen van de meningen, opvattingen en ideeën die in onze omgeving leven, om deze te verwerken in 
de scenario´s en het voorstel aan Provinciale Staten. Daarnaast zijn we via de website Linkedin een online 
dialoog gestart, om ook vanuit een breder publiek meningen te horen en ideeën te verzamelen.  

Gesprekspartners 
Een opsomming van de gesprekspartners de afgelopen weken: 

• Boeren met een bedrijf in het plangebied (die hun bedrijf niet verkocht hebben) 
• Het Flevo-landschap  
• Staatsbosbeheer  
• Gemeente Lelystad 
• Waterschap Zuiderzeeland 
• LTO Noord 
• Gemeente Almere 
• Kamer van Koophandel 
• Natuur en milieufederatie Flevoland 
• Dhr. Gabor  
• Publiek via Linkedin.com 

De gemeente Zeewolde ontbreekt in deze opsomming. Zeewolde heeft via wethouder De Vries aangegeven dat 
men de standpuntbepaling van Provinciale Staten afwacht.  

Agenda 
In de diverse afspraken zijn in grote lijnen de volgende vragen aan de orde gesteld; waarbij moet worden 
aangetekend dat niet in elk gesprek alle vragen relevant waren.  

1. Hoe kijkt u aan tegen de verschillende scenario’s, welke voordelen ziet u daarin en welke problemen, 
welke doelen zijn voor u belangrijk en welke rol ziet u voor uw organisatie daarbij weggelegd? 

2. Welke randvoorwaarden zijn voor u belangrijk bij de oplossingen? 
3. Zijn er andere mogelijkheden / ontwikkelingen die belangrijk zijn en op welke wijze of met wie 

kunnen deze worden gerealiseerd; 
4. Voor welke andere partijen ziet u een rol weggelegd, met wie zou er nog een gesprek moeten 

plaatsvinden. 
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Boeren met een bedrijf in het plangebied 

Families Van Overbeek en Van Beusichem, de heren Van der Knijff en Fuller (adviseur) 
Het was een zwaar gesprek. Conclusies uit het gesprek zijn dat de aanwezige boeren vinden dat: 
- er zo snel mogelijk gestopt moet worden met OostvaardersWold; 
- de verordening zo snel mogelijk moet worden in getrokken; 
- alle gronden weer een agrarische bestemming en functie moeten krijgen (scenario 1); 
- natuurcompensatie op andere locaties geregeld kan worden; 
- scenario 2 en 3 nog schadelijker voor hen kunnen zijn dan het originele plan. 
  
De boeren uitten verbazing en onvrede over uitspraken in de media, omdat er door de provincie nog steeds 
over “OostvaardersWold” gesproken wordt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de discussie die gestart is op LinkedIn, 
die de naam “Toekomst OostvaardersWold” draagt. De rechters hebben naar mening van de boeren bepaald 
dat er van OostvaardersWold geen sprake meer is. Wanneer een overheid zo erg faalt als nu zou er niet door 
gegaan mogen worden met plannen in het gebied. De boeren in het gebied hebben nu lang genoeg overlast 
gehad van OostvaardersWold en de verordening. Zij willen dat de provincie nu zo snel mogelijk stopt met het 
maken van plannen en de verordening per direct intrekt. 
 
Voor de boeren die vandaag om tafel zitten is er daarom ook maar één scenario mogelijk en dat is dat alle 
gronden weer agrarisch worden. Er is grote twijfel over de aanpak van het huidige traject en de intenties van 
de provincie. Betwijfeld wordt of er wel echt geluisterd wordt naar de betrokken agrariërs en zij hebben het 
idee dat scenario 1, waarbij alle gronden teruggaan naar de landbouw, niet serieus wordt overwogen. Dit is 
mede gebaseerd op de ervaringen uit het verleden.  
 
Volgens de boeren is de suggestie van de provincie dat in scenario 1 de compensatie in geheel niet wordt 
geregeld beïnvloeden van de besluitvorming. Het is namelijk best mogelijk om de compensatie elders te 
regelen. Binnen scenario 1 moet wat de boeren betreft ook worden uitgewerkt wat het betekent wanneer de 
compensatie wel geregeld wordt, maar op alternatieve locaties (bijvoorbeeld aan de randen van de A6) en niet 
in het OostvaardersWold. 

Er is onbegrip over waarom gronden zijn doorgeleverd aan natuurorganisaties. Het is voor de boeren ook niet 
logisch dat deze partijen als belanghebbenden in het gebied worden aangeduid, nu het voor de aanwezigen 
vast staat dat er geen natuur mag ontstaan in het voormalig plangebied. De boeren hebben aangegeven dat het 
feit dat er een complexe situatie is ontstaan enkel en alleen is veroorzaakt door het handelen van de provincie. 
Bijvoorbeeld door gronden 'om niet’ door te schuiven. Zij hebben verzocht op te nemen in het verslag dat dit 
doorschuiven "dom" is geweest en hun ook nu nog benadeeld. 

De boeren geven aan dat zij altijd begrepen hebben dat het gebied niet als compensatie voor andere projecten 
zal worden gebruikt. Verwezen wordt naar een hiertoe door Overwater opgesteld rapport. In de thans 
voorgelegde scenario's wordt compensatie voor andere projecten aangehaald. De boeren zijn van mening dat 
dit gelet op dit rapport niet aan de orde kan zijn. 

Er is geen geld voor het beheer, dus scenario 2 en 3 zijn een voorbode voor het weggooien van nog meer niet 
beschikbaar maatschappelijk geld. Scenario 2 en 3 kunnen overigens nog veel schadelijker zijn voor de 
bedrijven van deze boeren dan het originele plan OostvaardersWold. Naast gewasschade is het bijvoorbeeld 
niet mogelijk in de toekomst bedrijven verder in het gebied uit te breiden, door bijvoorbeeld aansluitende 
gronden aan te kopen. Het huidige kiekendiefgebied zorgt nu al voor veel overlast in het gebied. 

De heren Hoiting, Franssen en Vingerhoets 
Er wordt getwijfeld over het effect van de inbreng die door de aanwezigen wordt geleverd, want er wordt met 
veel partijen gepraat en de inbreng van de boeren zal waarschijnlijk toch niet doorslaggevend zijn. 
Gedeputeerde Witteman antwoordt dat hij belang hecht aan alle inbreng en partijen de mogelijkheid biedt hun 
opvattingen kenbaar te maken.  

Scenario 1, waarin alle gronden terug gaan naar de agrariërs, heeft duidelijk de voorkeur. Voor de agrariërs die 
door willen in het gebied is dit het beste. De grond in het gebied is eigenlijk te goed voor natuurontwikkeling. 
Voor natuurontwikkeling kan beter worden uitgeweken naar gebieden met slechtere grond. Bijvoorbeeld 
gronden in de polder met problemen met kwel. Het betekent wel dat wanneer het aan de hoogste bieders 
wordt aangeboden, alleen de grote (vermogende) jongens kans maken om te kopen. Beter is dit moment 
aangrijpen om via ruilverkaveling het gebied te optimaliseren. 
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Bij scenario’s 2 en 3 zouden er voor een aantal agrariërs wel mogelijkheden voor het beheer ontstaan. 
Wanneer er voor dat scenario wordt gekozen is daar zeker interesse voor. Belangrijk is dat wanneer er voor 
scenario’s 2 of 3 wordt gekozen, de natuur voor de omgeving beheersbaar is, bijvoorbeeld door kavelruil meer 
aangesloten natuurgebieden ontstaan waardoor veronkruiding naar de omgeving wordt beperkt. Er is 
bereidheid om mee te werken, maar alleen als het mes aan twee kanten snijdt.  

De heren Voeten en Van Ramshorst 
Belangrijkste voor de aanwezige boeren is dat de verordening zo snel mogelijk van het gebied af gaat. De heer 
van Ramshorst heeft inmiddels een verzoek voor een bouwvergunning bij de gemeente Zeewolde 
ingediend voor verlenging van zijn schuur. Het is voor degene die blijven zitten in het gebied het meest 
interessant als alles weer terug gaat naar de agrarische functie. Een zorgpunt voor alle agrarische bedrijven is 
dat er gewoon hier en daar wat natuur wordt ontwikkeld. Natuur in de omgeving legt diverse beperkingen op 
aangrenzende agrarische percelen. Dat is nu al zo bij bestaande natuur, maar het is ook een probleem dat je 
qua regelgeving niet weet wat de toekomst gaat brengen. De bedrijven van de aanwezige boeren grenzen al 
aan natuurgebied.  
 
Wanneer er meer natuur in hun nabije omgeving komt worden zij als het ware ingekapseld. Naast de 
beperkingen die dit met zich meebrengt, vermindert de verkoopbaarheid van hun bedrijven. Dit wordt ook nog 
eens bemoeilijkt omdat het vervallen van het inpassingsplan ook betekent dat daarmee de basis voor 
verwerving door de provincie op basis van volledige schadeloosstelling vervalt. 
 
Afgesproken wordt dat de nog zittende boeren worden betrokken bij eventuele planvorming in de toekomst, 
waarbij wederzijdse belangen behartigd worden.  

Families Van Dongen, Potters en Bossema 
Een drietal boeren heeft aangegeven niets te voelen voor een gesprek met de provincie in deze fase. Met twee 
ervan is telefonisch contact geweest, de derde heeft schriftelijk gereageerd. In alle drie gevallen bleek een 
sterke voorkeur voor scenario 1: grond terug naar landbouw.  

Eigenaren van aangekochte grond 

Stichting Het Flevo-landschap, de heren Fokkens (voorzitter) en Jansen (directeur) 
Stichting Het Flevo-landschap heeft circa 500 ha in eigendom binnen het plangebied van het OostvaardersWold. 
In de lijn van het beleid en de doelstelling van Het Flevo-landschap wil de stichting van deze gronden natuur en 
recreatieve natuurbeleving voor de Flevolanders maken.  

De hectares zijn hoe dan ook van groot belang voor de ontwikkeling rond Almere die het Flevo-landschap graag 
maximaal inzet om natuur te ontwikkelen. Het Flevo-landschap kan nog wel de oorspronkelijke doelstellingen 
van een ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold (en daarna Veluwe en 
Reichswald) onderschrijven, maar vindt dat die ook een grote recreatieve waarde heeft. De gronden worden 
wat hun betreft ingezet om die verbinding, wellicht op termijn, te realiseren. Voor Het Flevo-landschap is het 
onvoldoende als alleen de compensatie wordt geregeld. Dit scenario is onvoldoende. Feit is dat de stichting, als 
natuurbeherende organisatie, eigenaar is van gronden en zij hierin zelfstandig kan opereren binnen de 
voorwaarden die gesteld zijn. Het creëren van natuur kan binnen bepaalde randvoorwaarden zelfs al gebeuren 
zonder een bestemmingswijziging, bijvoorbeeld het inzaaien van bepaalde grassen t.b.v. weidevogels. Het 
Flevo-landschap ziet kansen voor andere verdienmodellen wanneer het originele doel overeind staat. De 
stichting wil hierbij samenwerken met andere organisaties, maar ook met boeren. 

Eerder is vanuit Den Haag gesuggereerd dat er ook gronden verkocht kunnen worden. Echter de gronden zijn 
aangekocht door Flevo-landschap, waarbij Rijk/Provincie weliswaar financieel faciliteerde maar de besteding 
toetste aan de beleidskaders. Overheden hebben geen privaatrechtelijke bevoegdheden over de gronden van 
Het Flevo-landschap. 

Pas wanneer de politiek expliciet heeft besloten dat natuurontwikkeling op die plaats in het gebied niet meer 
aan de orde is, komen er alternatieven aan de orde voor stichting Het Flevo-landschap. Bijvoorbeeld kan 
daarbij worden gedacht aan het inzetten van hun grondpositie om natuur te ontwikkelen op een andere plaats, 
bij voorkeur richting Almere (bijv. in het plangebied van Oosterwold). 
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Staatsbosbeheer, De heer Kalden (directeur) 

Staatsbosbeheer is van mening dat door de recente ontwikkelingen  het OostvaardersWold in een andere 
perspectief is gekomen waarbij een nieuwe aanpak noodzakelijk is. 

Staatsbosbeheer wil zich blijven inzetten voor een passende ontwikkeling in dit gebied. Wat verkend kan 
worden, is de mogelijkheid van een blijvend kleiner natuurgebied, dat uitgaat van reële financiële 
mogelijkheden en dat rekening houdt met de landbouwkundige ontwikkeling in de omgeving. In het lange 
termijn perspectief van de Noordvleugel en van het Integraal Afsprakenkader voor Almere past de 
totstandkoming van zo’n groene zone aan de oostkant van Almere. 

Staatsbosbeheer is van mening dat met de bestaande natuur (de Grote Trap), en met de reeds verworven 
gronden een ontwikkeling passend in scenario drie, een ontwikkeling mogelijk is die in buurt blijft van de 
eerdergenoemde gebiedsdoelen. Meer dan in een scenario met alleen natuurcompensatie, laat staan in een 
scenario van volledige ontmanteling omdat hierbij niet ingespeeld kan worden op de eerder genoemde 
ontwikkeling van de omgeving. 

Staatsbosbeheer is voorstander van geleidelijke gebiedsontwikkeling langs de Grote Trap. De aanpak kan als 
volgt worden verbeeld: de Grote Trap is een bestaand snoer, waaraan enkele parels worden geregen. Een 
proces, dat geleidelijk en met ontspanning kan plaatsvinden. Een aanpak waarbij meerdere belangen gediend 
kunnen worden, inclusief het scheppen van perspectief voor de blijvende agrarische ondernemingen.  

Staatsbosbeheer wil graag de verantwoordelijkheid voor de geleidelijke inrichting ervan nemen. Dat willen ze 
doen in een vernieuwende samenwerking met partijen in het gebied door inhoud te geven aan groen 
ondernemerschap. Daarbij spelen de agrariërs in het gebied een belangrijke rol. Ook de gemeenten Almere, 
Lelystad en Zeewolde en stichting Het Flevo-landschap horen hier bij betrokken te zijn. 

Belangrijk is dat recht wordt gedaan aan de vigerende overeenkomsten over toekomstig beheer en eigendom in 
het gebied, alsmede de samenwerkingsovereenkomsten die gesloten zijn met de verschillende gebiedspartners. 
In deze overeenkomsten is uitgegaan van een realisatie van een integrale gebiedsontwikkeling. Hierop zijn 
privaatrechtelijke afspraken en overeenkomsten met parijen, waaronder Staatsbosbeheer, gebaseerd.   

De recente ervaringen bij gebiedsprocessen nieuwe stijl, waar zowel landbouw als natuur een belang hebben, 
maken het uitdagend om een dergelijke aanpak te verkennen. 

Gemeenten 

Gemeente Lelystad, de heer Luchtenveld (wethouder) 
De Raad van Lelystad heeft nog geen discussie gevoerd over wat de wensen zijn over de toekomst van het 
gebied. Het is daarom zinnig om de bestuurlijke begeleidingscommissie ook bij nieuwe planvorming te 
betrekken. 

Lelystad is altijd van mening geweest dat OostvaardersWold van meerwaarde is voor het gebied. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal de Raad door willen gaan met plannen die zo dicht mogelijk bij de originele plannen zou 
liggen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Raad bereid is om een financiële bijdrage te willen 
(kunnen) geven aan eventuele nieuwe plannen. 

Een mogelijkheid is om je als overheid meer terug te trekken en de planvorming over te laten aan 
grondbezittende partijen (Flevo-landschap, Staatsbosbeheer) die zelf onderhandelen met boeren (eventueel 
samen met LTO).  

Randvoorwaarden voor Lelystad zullen zijn dat er niet te grote doelstellingswijziging zijn t.o.v. het originele 
plan en de verbreding van de A6 mag niet in gevaar komen. 

Het is wellicht in het proces handig om ook de raden (i.i.g. Almere, Lelystad, Zeewolde) te horen (zienswijze) 
voor toekomstige planvorming om zo een sterkere stem (richting het rijk) en draagvlak te krijgen. Ga 
nadrukkelijk om tafel met de betrokken partijen. Een tussenvorm, wanneer een uitspraak van de raden niet 
mogelijk is, is dat B&W zich uitspreken, of ten minste de leden van de Bestuurlijke begeleidingscommissie. 

Gemeente Almere, de heer Duivesteijn (wethouder) 
De gemeente Almere is bezig om Almere Oosterwold verder te ontwikkelen. Tevens zijn er met SBB eerder 
afspraken gemaakt over de realisatie van natuurcompensatie in het OostvaardersWold.    

In relatie met deze ontwikkelingen en de realisatie van de eerder afgesproken natuurcompensatie staat de 
gemeente Almere onverkort achter de oorspronkelijke doelstellingen van het project OostvaardersWold.  
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Het project vormt een mooie afronding van de verstedelijking van de gemeente en vormt bovendien een goede 
buffer tussen de ontwikkeling Oosterwold en het agrarische gebied. Daarnaast draagt het bij aan een 
hoogwaardig woonmilieu in de gemeente Almere. 

Op grond van het voorgaande is scenario 3 voor Almere het meest kansrijk. Vanuit de gemeente is er 
bereidheid om samen met de provincie te verkennen of scenario 3 inhoudelijk en financieel kan worden 
betrokken in de discussie met het rijk over Almere 2.0, zodat een goede afronding van de stad en geleding naar 
het platteland ontstaat. Voorwaarde is dat dit past binnen het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 met 
betrekking tot het financieel kader en bestuurlijke samenwerking. Het is gewenst dat de ontwikkeling van 
Almere Oosterwold onder één inhoudelijk en financieel regime plaats kan vinden.   

Overige gesprekken 

Waterschap Zuiderzeeland, de heer Maenhout (Heemraad) 
Het waterschap is ooit ingestapt met het idee dat er een behoorlijke waterbergingopgave nodig zou zijn in het 
gebied. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat in de periode waarin het OostvaardersWold zou worden 
gerealiseerd, er voor het waterschap geen sprake was van een wateropgave en daarmee geen 
bergingsnoodzaak. De omvorming van natuur zou wel betekenen dat de wateropgave die onder invloed van 
voortschrijdende bodemdaling in de toekomst zou ontstaan, wordt vermeden. 

Het waterschap gaat ervan uit dat minimaal het beheer van randtochten en zich daarin bevindende 
kunstwerken tot het beheer van het waterschap zou (moeten) behoren. Er moet wel een robuust watersysteem 
zijn om er goed beheer op te kunnen uitoefenen. Bij een lappendeken aan natuur is het beheren van de 
waterpeilen lastiger en is er, afhankelijk van de inrichtingseisen van de natuurpercelen, waarschijnlijk geen of 
in mindere mate sprake van een duurzaam watersysteem. Dat is eigenlijk het belangrijkste in het ontwikkelen 
van nieuwe plannen, dat gebieden worden geclusterd en er niet een lappendeken aan natuur ontstaat binnen 
het landbouwgebied. 

Het waterschap zou de nieuw te realiseren randtochten van het OostvaardersWold direct inrichten met Natuur 
Vriendelijke Oevers. Of dat in de toekomst ook mogelijk of wenselijk is hangt af van de ligging en 
inrichtingseisen van de nieuw aan te leggen natuurgebieden. 

Het waterschap zal zich, natuurlijk afhankelijk van de keuzes van de provincie, inzetten om de eerder gedane 
toezegging door te vertalen naar de nieuwe situatie. Het waterschap zal nieuwe plannen vooral toetsen aan de 
criteria van een robuust watersysteem. Daarbij is het waterschap niet degene die nu de koers moet bepalen en 
wil dat in de toekomst ook niet. Het waterschap geeft in overweging dat wellicht een scenario met nadruk op 
het zuidwesten van het gebied, samenhangend met het toekomstige Oosterwold de interesse van het 
Consortium nieuw leven in kan blazen. Dan is er meer samenhang met de ontwikkeling van Almere en wordt 
het belang van Almere evidenter. 

LTO-Noord, de heren Michielsen (voorzitter) en Van der Horst (beleidsadviseur) 
LTO wil dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met agrariërs in het gebied. Daarnaast vindt LTO dat het 
ook van belang is de schade voor Flevoland te beperken. Het gaat er om dat zowel voor de provincie Flevoland 
als ook voor de agrarische bedrijven een goede oplossing wordt gevonden. LTO Noord begrijpt in dat licht dat 
het scenario dat alles terug gaat naar de landbouw, hoe positief dat ook mag klinken, gezien de grondpositie 
van de natuurbeherende organisaties en de natuurcompensatieopgaven niet gemakkelijk te realiseren is. 
Flevoland is geen groot eigenaar in het gebied, de verworven gronden zijn voornamelijk in handen van het 
Flevo-landschap en Staatsbosbeheer. 

Voor de landbouw is het van belang dat de benodigde natuurcompensatie op de meest logische plekken 
plaatsvindt en bij voorkeur in combinatie met andere opgaven (bijvoorbeeld op die gronden waar een 
wateropgave te verwachten is). Met andere woorden; het inhoudelijke verhaal onder toekomstige plannen is 
belangrijk. Het argument dat gronden in eigendom zijn van de natuurbeheerders en er dus natuur komt is wat 
LTO betreft niet genoeg. 

Daarbij is het belangrijk dat er geen versnipperde natuur wordt gerealiseerd. Juist deze versnippering zorgt 
voor de meeste overlast in het agrarisch gebied, dus zorg altijd dat de natuurontwikkeling aaneengesloten 
plaatsvindt. Het is denkbaar om gronden hiervoor uit te ruilen, ook met gebieden buiten OostvaardersWold.  

LTO zou bij nieuwe plannen ook graag meer samenhang zien met andere gebiedsontwikkelingen, zoals Almere-
Oosterwold. 

LTO ziet in eventuele nieuwe plannen graag agrarisch natuurbeheer. Hiervoor zijn in nieuwe plannen 
mogelijkheden, met name voor de kiekendievencompensatie. Bekeken moet worden of het mogelijk is om 
privaatrechtelijk delen van de compensatieverplichtingen over te dragen aan agrariërs. 
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LTO wil dat de groenblauwe verordening in het gebied zo snel mogelijk verdwijnt, deze benadeelt en beperkt 
de agrariërs in het gebied te veel. Gedeputeerde Staten wil hier ook zo snel mogelijk duidelijkheid over, maar 
er moet wel voorkomen worden dat er door investeringen op percelen er geen mogelijkheden voor het ruilen 
voor gronden meer is.  

In de laatste jaren is er polarisatie ontstaan in het gebied, maar er liggen nu nieuwe kansen om hier 
verbetering in aan te brengen, waar LTO graag een rol in heeft. LTO vertegenwoordigt geen individuen, maar 
gaat voor het collectieve belang van agrariërs. LTO wil graag meedenken op ambtelijk niveau bij de 
ontwikkeling van nieuwe plannen, waarbij zij een bijdrage kunnen leveren aan de vertaalslag richting de 
boeren in het gebied. 

Kamer van Koophandel en VNO-NCW, de heer Swaan  
De heer Swaan vertegenwoordigt de Kamer van Koophandel en het VNO-NCW. Beide organisaties hebben een 
verschillend standpunt. 

De Kamer van Koophandel en VNO-NCW spreken niet namens individuele ondernemingen. De achterban is 
bovendien verdeeld. Belangrijk punt daarbij is dat bijvoorbeeld grote recreatieondernemingen niet 
vertegenwoordigd zijn in Flevoland. 

VNO-NCW was geen voorstander van de ontwikkeling van het plan OostvaardersWold. De Kamer van Koophandel 
zit er anders in en probeert binnen de gegeven kaders de kansen voor ondernemers optimaal te benutten.  

Er is op dit moment nog geen officieel standpunt ingenomen over de nieuwe situatie. Nu, na uitspraak van de 
Raad van State en de bestuursrechter heerst er intern voornamelijk het gevoel dat het een gelopen race is. Het 
is van belang dat de kosten niet worden afgewenteld op de ondernemers van Flevoland. 

Helemaal niets doen lijkt op dit moment ongewenst. Het niet realiseren van de natuurcompensatie kan nadelig 
uitpakken voor huidige economische ontwikkelingen. Geen ruimte bieden voor toekomstige natuurcompensatie 
kan negatieve effecten hebben op uitbreidingsmogelijkheden voor werkgelegenheid. 

Het is voor de Kamer van Koophandel en VNO-NCW belangrijk dat je bij de uitwerkingen van verschillende 
scenario’s laat zien welke economische effecten de verschillende scenario´s kunnen betekenen en dat je kiest 
voor het scenario met de positiefste effecten op economische ontwikkeling. Belangrijk is dat het verlies en de 
kosten worden geminimaliseerd en de economische kansen maximaal benut. 

Voor de Kamer van Koophandel en VNO-NCW is het bij toekomstige ontwikkelingen van belang wat het doel van 
het gebied wordt. Wanneer het puur natuur is, zonder recreatieve doeleinden, dan heeft Kamer van 
Koophandel weinig te maken met de ontwikkeling. Inmiddels zijn de geschetste scenario's voorgelegd aan de 
KvK en voorzitter VNONCW. KvK geeft aan: scenario waarbij alleen de natuurcompensatie wordt geregeld moet 
uitgevoerd worden, overige 2 scenario's zijn niet opportuun. VNONCW wil het nog bespreken in een voltallige 
AB vergadering, en die vindt pas plaats op 12 april. 

Natuur en milieufederatie Flevoland, mevrouw Dam (directeur) en de heer Atkins (beleidsadviseur) 
NMFF heeft met waardering kennis genomen van de discussie op Linkedin. Gezien haar achterban en 
doelstellingen gaat de voorkeur logischerwijs uit naar scenario 3. NMFF is van mening dat de eerder 
gedefinieerde gebiedsopgaven (OostvaardersLand, Kansen in Kaart) nog altijd aanwezig zijn in Zuidelijk 
Flevoland. Hiervoor biedt scenario 3 als enige een oplossing.  Het gaat om meer dan natuur, de 
natuurcompensatie geeft ruimte voor andere ontwikkelingen. Er is behoefte aan een interessant aantrekkelijk 
groen recreatiegebied dat aansluit bij de ontwikkelingen van Almere Oost.  

Scenario 1 biedt voor geen van de opgaven een oplossing. Er dient rekening mee te worden gehouden dat o.m. 
de Vogelwacht Almere bezwaar zal maken tegen het niet nakomen van de compensatieafspraken op basis 
waarvan ingestemd is met het bestemmingsplan De Vaart 4 en 6 van de gemeente Almere.  

Voor scenario 2 is het van belang dat kwaliteit van de ingevulde compensatie ook echt voldoet. Wanneer je 
kijkt naar de oorspronkelijke doelen van OostvaardersWold, dan behandelt scenario 2 maar een heel beperkt 
deel van die doelen. 

NMFF adviseert voor zowel scenario 2 als 3 om te komen tot een goed gebiedsproces onder leiding van een 
procesfacilitator. Bij dit proces moeten de boeren goed betrokken worden. Onderzocht zou moeten worden 
hoe boeren hun bedrijf inpasbaar zien en wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld op het vlak van energieproductie 
of recreatief. Daarnaast onderzoek naar verbreding van landbouw.  

NMFF steekt in op het voeren van een goede dialoog en wil het belang van een goede natuurontwikkeling graag 
aangeven.  
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De heer Gabor (voorzitter ICMO en voorzitter Maatschappelijke Adviescommissie) 
Een duidelijke voorkeur bestaat voor scenario 3, waarmee wordt ingespeeld op dierenwelzijn en je eventuele 
toekomstige ontwikkelingen veilig stelt. De bestaande ecologische verbinding, het adelaarstracé is 
uitgangspunt geweest voor verdere planontwikkeling, en moet dat nog steeds blijven. Alles wat een extra 
kwaliteitsimpuls geeft aan Flevoland moet je met beide handen aanpakken. Probeer met de huidige gronden 
iets te maken, wat zo dicht mogelijk komt bij de originele doelstellingen. Bij de afweging van de verschillende 
scenario’s moet ook gekeken worden naar het aspect dierenwelzijn.  

Houdt rekening met het feit dat door de decentralisatie van natuur al zeer binnenkort de verantwoordelijkheid 
van het natuurbeheer over gaat naar de provincie, ook het beheer van de Oostvaardersplassen. Houd daarbij 
gedegen rekening met de gegeven bindende adviezen van de eerste en tweede commissie ICMO over dit 
beheer, waarin wordt gesteld dat in het kader van dierenwelzijn een verbinding van de Oostvaardersplassen 
gewenst is. 

Publiek via Linkedin  
Op 7 maart jl. vernietigde de Raad van State het Inpassingsplan OostvaardersWold. Hiermee is de planologische 
basis onder de gebiedsontwikkeling OostvaardersWold weggevallen. Tijd voor de provincie Flevoland om zich te 
beraden op de toekomst van het project. De komende maanden werken we, op hoofdlijnen, verschillende 
scenario's uit voor de toekomst van het gebied. Daarna zijn Provinciale Staten van Flevoland aan zet; zij nemen 
een besluit over het gebied.  

Deze fase, het verkennen van nieuwe richtingen, loopt tot medio april 2012. Ieder die wil meepraten en 
meedenken over de toekomst van het OostvaardersWold is welkom om aan het gesprek mee te doen. 

Dit is de introductie van gedeputeerde Witteman bij de start van de online dialoog in de discussiegroep 
“Toekomst OostvaardersWold” op Linkedin.com. Iedereen die met een e-mailadres bij de provincie 
geregistreerd staat als geïnteresseerde voor het onderwerp OostvaardersWold ontving een uitnodiging om mee 
te denken en praten over de nieuwe situatie. Daarnaast staat de discussiegroep open voor iedereen.  

228 mensen werden ‘lid’ van de discussiegroep. Een deel daarvan antwoorden op de vragen die gesteld werden 
en/of reageerden op de reacties van andere groepsleden. Er kwamen ruim 100 reacties binnen.  

Hoewel aan de discussies op LinkedIn geen representatieve waarde mag worden gegeven, kan een aantal 
vaststellingen worden gedaan op basis van de bijdragen: 

De discussiegroep trok, zonder dat daar veel publiciteit voor was gemaakt, in korte tijd een gevarieerd aantal 
deelnemers, waardoor een groot aantal argumenten en meningen op tafel is komen te liggen. 

Geen van de deelnemers heeft een reactie gegeven die beledigend was voor anderen of om andere reden 
buiten de orde van de discussie.   

Er is een grote diversiteit in de ontvangen reacties en opmerkingen. In grote lijn kan worden gesteld dat het 
grootste deel van de reacties steun betuigden aan een combinatie van scenario 2 en 3.  Daarbij mag 
worden opgemerkt dat boeren uit het gebied, voor zo ver zij zich als zodanig kenbaar hebben gemaakt, niet of 
nauwelijks aan de discussiegroepen hebben deelgenomen. Desondanks zijn standpunten vanuit agrarische hoek 
is wel duidelijk uitgesproken.   

Er zijn uitgesproken voorstanders en tegenstanders van OostvaardersWold. Hun opvattingen zijn moeilijk met 
elkaar te verenigen. 

De meeste bijdragen aan de dialoog betroffen reacties die een variant vormen op de plannen zoals de provincie 
die voor OostvaardersWold had uitgewerkt in structuurvisie en Inpassingsplan. Een beperkt aantal deelnemers 
kwam ook met andere varianten, bijvoorbeeld een natuurzone langs de Larserweg, de Knardijk of een 
combinatie met de ontwikkeling van de oostzijde van Almere. 

Een aantal deelnemers heeft zich positief uitgelaten over deze wijze van participatie, geen enkele reactie was 
negatief. 
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DEEL 4 – SCENARIO’S OP HOOFDLIJNEN  

Richtingen voor de toekomst 

Inleiding en speelruimte 
Met Provinciale Staten is afgesproken dat Gedeputeerde Staten binnen een maand een procesvoorstel 
voorleggen om de toekomstige marsroute voor het project OostvaardersWold te bepalen. Onderdeel van het 
statenvoorstel is deze uitwerking van een drietal scenario’s:  

1. Ontmanteling project; 

2. Natuurcompensatie op orde; 

3. Natuur & Recreatie Ambitie 

Met de uitwerking op hoofdlijnen van deze scenario’s brengen we het speelveld in beeld en zodoende ook de 
consequenties op hoofdlijnen van de verschillende keuzes.  

Leeswijzer 
Ieder scenario start met een globaal kaartbeeld, dan volgt een beschrijving op hoofdlijnen, een overzicht van 
de verschillende aspecten en een beknopt financieel overzicht. In de scenario’s komen is een aantal 
gemeenschappelijke uitgangspunten opgenomen. In de scenario’s komen is een aantal gemeenschappelijke 
uitgangspunten opgenomen die hieronder worden beschreven.  

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE SCENARIO’S 

Kosten  

Gemaakte plankosten € 6,5 miljoen 

Gemaakte verwervingskosten  

96,4 mln. binnen het plangebied, 10,9 mln. voor ruilgronden, rentekosten van de voorfinanciering 
van 27,7 mln. gegarandeerde bijdrage van EL&I, een budget voor eventuele verwerving van de 
windmolens en een reservering voor diverse verrekeningen met boeren (waaronder advieskosten) 

€ 116,9 miljoen 

Schatting schadeclaims vanwege vertragingsschade € 12,5 miljoen 

 

PMJP projecten  

Provinciale bijdrage Horsterwold en Kotterbos en natuurvriendelijke oevers € 10,1 miljoen 

Dekking provincie / POP  € 9,1 miljoen 

Bijdrage Staatsbosbeheer € 1,0 miljoen 

 

Bijdrage partijen  

Bijdrage EL & I € 61,4 miljoen 

In de begroting opgenomen bijdrage provincie Flevoland 

6,5 mln. plankosten, 1,8 mln. rente voorfinanciering, 2,2 mln. bijdrage volledige 
schadeloosstelling, 8,3 mln. Horsterwold/Kotterbos en 0,8 mln. natuurvriendelijke oevers 

€ 19,6 miljoen 

RISICO’S ALLE SCENARIO’S 

In de scenario’s is er vanuit gegaan dat er geen gronden meer verworven worden, ook niet de laatste percelen 
die nog moesten worden afgerond in de categorie waar overeenstemming was bereikt. Er is een risico dat de 
provincie Flevoland wordt gehouden aan nakoming van eerdere afspraken. 
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Grond en eigendomssituatie 
Na de uitspraak van de Raad van State waarin het PIP is vernietigd is de omvang van de grondpositie gewijzigd, 
omdat in een aantal koopovereenkomsten een definitief Inpassingsplan als ontbindende voorwaarde is 
opgenomen. Dit betreft gronden die in eigendom zijn bij RVOB.  

GROND TOT DE UITSPRAAK RAAD VAN STATE (VERNIETIGING PIP)  

Verworven  780 hectare 

Verplichting tot verwerving op 20/10/´10 (brief Bleker)  116 hectare 

Bestaand eigendom Staatsbosbeheer (Grote Trap)   168 hectare 

Divers (grond onder te vervallen wegen en waterlopen)  84 hectare 

Totaal  1148 hectare 

GROND OP 30 MAART 2012 

Verworven   780 hectare 

Overgebleven verplicht tot verwerving vanwege overeenstemming op 20/10/´10  37 hectare 

Bestaand eigendom Staatsbosbeheer (Grote Trap)  168 hectare 

Totaal  985 hectare 

Verworven ruilgronden buiten gebied (eigendom provincie)  116 hectare 

Divers (grond onder te vervallen wegen en waterlopen)  84 hectare 

VERDEELD OVER DE TERREINBEHRENDE ORGANISATIES EN DE PROVINCIE: 

Eigendom verworven gronden   

Provincie Flevoland  132 hectare 

Staatsbosbeheer  171 hectare 

Het Flevo-Landschap  477 hectare 

Totaal aankocht voor inrichting OostvaardersWold  780 hectare 

Bestaand eigendom Staatsbosbeheer binnen gebied (Grote Trap)  168 hectare 

Divers (grond onder te vervallen wegen en waterlopen  84 hectare 

Verworven ruilgronden buiten gebied (eigendom provincie)  116 hectare 
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HOOFDLIJNEN SCENARIO 1: ONTMANTELING PROJECT  
In het scenario ontmanteling wordt volledig gestopt met de gebiedsontwikkeling. Er is slechts sprake van een 
financiële en juridische afwikkeling. De grond van de provincie wordt verkocht. Met de overige grondeigenaren 
worden gesprekken gevoerd gericht op de beëindiging van het project. Consequenties van dit scenario is dat de 
gebiedsdoelen niet worden gerealiseerd. Ook de met Almere, Rijkswaterstaat en Prorail overeengekomen 
natuurcompensatie wordt niet gerealiseerd.  

Basisgegevens  
• 780 ha landbouwgrond gaat terug naar de agrarische functie en wordt niet ingericht als natuur; 
• Grond provincie wordt verkocht (132 ha binnen plangebied en 116 ha ruilgrond); 
• Afspraken maken met stichting Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer over de grond in hun eigendom 

(resp. 477 ha en 171 ha); 
• Bestaande natuur ´Grote Trap´ blijft EHS; 
• De PMJP projecten Fietsbrug over de A6 en Landbouwontsluiting worden niet gerealiseerd. 

Ontmanteling project 

Inhoudelijk 
 
Ontwikkelingsruimte Flevoland  
Landbouw 
 
Beheer 

- Beoogd wordt dat het gebied zijn oorspronkelijke functie terug krijgt; 
er worden geen inhoudelijke opgaven gerealiseerd; 

- Natuurcompensaties moeten op een andere locatie worden ingevuld; 

- Grond in eigendom van Provincie Flevoland gaat terug naar de 
landbouw; 

- Grond moeten tijdelijk worden beheerd tot zaken definitief zijn 
geregeld. 

Totale kosten 
Rekening provincie Flevoland 

- 161,6 mln. euro 

- 72,1 mln. euro 

Juridische consequenties - Besluit nemen om te komen tot ontmanteling; 

- Volledig intrekken verordening groenblauwe zone;  

- Aanpassen Omgevingsplan en partiële herziening, de begrenzing van de 
EHS en het natuurbeheerplan; 

- Ontbinden overeenkomsten m.b.t. natuurcompensatie met 
Staatsbosbeheer (waarin Prorail en Almere) en Rijkswaterstaat. 

Grond  - Grondeigendom provincie verkopen; 

- Ontbinden van nog te realiseren grondaankoop; 

- Afspraken maken met Flevo-landschap en Staatsbosbeheer over 
gronden in hun bezit.  

Overwegingen - Landbouw krijgt zijn oorspronkelijke rol, daarbij is provincie deels 
afhankelijk van stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer; 

- Gesprek met stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer over het ter 
beschikking stellen van de gronden aan de landbouw;  

- Natuurcompensatie wordt niet gerealiseerd;  

- Rekening van 72,1 mln. bij Flevoland. 

Onderscheiden worden: 
• Scenario 1.1 waarin het hele project wordt ontmanteld en landbouw zijn oorspronkelijke rol terugkrijgt. 

Natuurcompensatie opgave wordt niet gerealiseerd.  
• Scenario 1.2 waarin het volledige project wordt ontmanteld, en waarbij de natuurcompensatie op een 

andere locatie in Flevoland wordt neergelegd.  
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Scenario 1.1- Ontmanteling, compensatieverplichting teruggeven 
Ontmanteling (1.1) Compensatieverplichting teruggeven  

 Plankosten  6,5 

 Verwervingskosten  116,9 

 Inrichtingskosten  0,2 

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers  10,1 

 Schadeclaims  27,9 

 Totaal kosten  161,6 

   

 Bijdrage EL&I  61,4 

 Bijdragen SBB/RWS  1,0 

 Opbrengsten grond/molens  27,1 

 Totaal bijdragen derden  89,5 

   

 Saldo Scenario  72,1- 

   

 Max bijdrage coalitie-akkoord  33,9 

 Verschil tov saldo scenario  38,2 

   

 Totale bijdrage provincie  72,1 

 Opgenomen in begroting  19,6 

 Niet in begroting  52,5 

 
Toelichting Financieel 

• In dit scenario wordt tevens rekening gehouden met mogelijke claims die samenhangen met niet nakomen 
van de compensatieverplichtingen (meerkosten als gevolg van realisatie op een andere locatie en verliezen 
op verkoop van reeds verworven gronden).  

• Omdat de natuurcompensatie in dit scenario niet wordt gerealiseerd, is geen sprake van een bijdrage van 
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer 

• De grondopbrengsten bij verkoop zijn gebaseerd op 80% van de geveltaxaties. Bij gelijktijdig aanbod van 
grotere oppervlaktes, zou deze opbrengst onder druk kunnen komen te staan. 

• Feitelijk kan EL&I de toegezegde bijdrage van 61,4 mln. terugvorderen wanneer de provincie haar 
verplichtingen niet nakomt. Deze mogelijkheid wordt op dit moment niet waarschijnlijk geacht en is 
daarom in dit scenario buiten beschouwing gelaten  

• De totale rekening voor de provincie Flevoland komt in dit scenario op 72,1 mln. Dat is 38,2 mln. hoger 
dan de maximale bijdrage voor OostvaardersWold van 33,9 mln. die in het coalitieakkoord is opgenomen 

Toelichting grond 

• Er wordt geen extra landbouwgrond aangekocht 
• De grond van de provincie wordt verkocht (132 ha binnen het gebied en de 116 ha ruilgrond) 
• Flevo-landschap en Staatsbosbeheer houden respectievelijk 477 ha en 171 ha in eigendom. 
• De provincie richt geen gronden in 

Bijdrage Provincie Flevoland 
Het tekort van dit scenario ad. 72,1 mln. komt voor rekening van de provincie, 38,2 mln. hoger dan de beoogde 
maximale bijdrage van 33,9 mln. van de provincie in het coalitieakkoord.  
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Scenario 1.2 - Ontmanteling, natuurcompensatie op andere locatie  
Dit scenario is uitwerking waarbij de compensatieopgaven op een andere locatie worden gerealiseerd. Dit 
scenario volgt uit gevoerde gesprekken van de afgelopen weken (zie hoofdstuk Omgeving) waarin is gevraagd 
ook te kijken naar een scenario waarbij de compensatieverplichting wordt ingevuld, maar dan buiten het 
gebied OostvaardersWold.  

Ontmanteling (1.2) Compensaties op andere locatie   

 Plankosten                                                   8,5  

 Verwervingskosten                                                162,6  

 Inrichtingskosten                                                  15,4  

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers                                                  10,1  

 Schadeclaims                                                  12,5  

 Totaal kosten                                                209,1  

    

 Bijdrage EL&I                                                  61,4  

 Bijdragen SBB/RWS                                                  52,2  

 Opbrengsten grond/molens                                                  27,1  

 Totaal bijdragen derden                                                140,7  

    

 Saldo Scenario                                                  68,4- 

    

 Max bijdrage coalitie-akkoord                                                  33,9  

 Verschil tov saldo scenario                                                  34,5  

    

 Totale bijdrage provincie                                                  68,4  

 Opgenomen in begroting                                                  19,6  

 Niet in begroting                                                  48,8  

Toelichting Financieel 
• Plankosten bestaan, naast de 6,5 mln. reeds gemaakte kosten, uit een bedrag om een nieuw plan op te 

stellen. 
• De kosten van inrichting en (afkoop van) beheer zijn hierbij gelijk gehouden aan de scenario’s waarbij 

binnen het OostvaardersWold wordt gecompenseerd.  
• Daarnaast is een extra kostenpost opgenomen voor de aankoop van 365,5 ha grond (= omvang 

compensatieverplichting) tegen een totaalprijs van € 125.000 per ha gebaseerd op agrarische waarde met 
volledige schadeloosstelling. Dit is de gemiddelde prijs die binnen het OostvaardersWold per hectare is 
betaald. De daadwerkelijke prijs zal uiteraard sterk afhangen van de locatie waar deze opgave wordt 
gerealiseerd. 

• De grondopbrengsten bij verkoop zijn gebaseerd op 80% van de geveltaxaties. Bij gelijktijdig aanbod van 
grotere oppervlaktes, zou deze opbrengst onder druk kunnen komen te staan. 

VARIANT COMPENSATIE LANGS DE A6 

Dit is een variant op scenario 1.2, waarbij niet alle grond buiten het plangebied wordt gezocht. Tijdens de 
gesprekken met de boeren is ingebracht dat de compensatie langs de A6 kan worden aangelegd. Inhoudelijk (in 
relatie met de afstand van de OOstvaardersplassen) kan de opgave daar worden gerealiseerd. De combinatie 
van moeras en boscompensatie is hierbij niet optimaal. Langs de A6 levert dit een beeld op wat aansluit op de 
Ooievaarsplas / Reigerplas en wat een geclusterde realisatie van de natuurcompensatie betekent.  

Indien wordt gestreefd naar realisatie van de compensatie in een strook langs de A6, dan hoeft er minder grond 
verworven te worden buiten het plangebied. In de zone tussen Ibisweg en A6 hebben de provincie en Stichting 
Flevo-landschap samen 97 ha in bezit. In plaats van 365,5 ha zal dan 269 ha verworven moeten worden. Hierbij 
gaan we er vanuit dat de provincie Flevoland en Flevo-landschap de grond die hiervoor nodig is en nu in 
eigendom van Flevo-landschap (60 ha) ruilen met grond die in eigendom is van de provincie Flevoland. De 
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provincie kan derhalve 97 ha minder verkopen (37 ha in eigendom langs de A6 en 60 ha te ruilen met Flevo-
landschap). 

Het saldo van deze variant bedraagt 66,3 miljoen negatief. 

VARIANT GOEDKOPERE VERWERVING  

Indien de benodigde grond ten behoeve van scenario 1.2 niet voor 125.000 per ha wordt verworven, maar voor 
100.000 per ha (bijvoorbeeld door uit te wijken naar gebieden met een lagere landbouwkundige waarde), dan 
bedraagt het saldo van deze variant 59,2 miljoen negatief. Hierbij wordt feitelijk uitgegaan van minnelijke 
verwerving, zonder schadeloosstelling. 
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HOOFDLIJNEN SCENARIO 2: NATUURCOMPENSATIE OP ORDE 
In dit scenario worden de overeengekomen natuurcompensaties gerealiseerd op de gronden die in eigendom 
zijn bij Staatsbosbeheer en provincie Flevoland (zoals oorspronkelijk plan). Staatsbosbeheer en Provincie 
Flevoland hebben 63 ha te weinig grond in eigendom om alle compensatie te kunnen realiseren (365,5 ha). 
Daarom zal Flevo-landschap worden gevraagd van hun gronden de minimaal benodigde hoeveelheid beschikbaar 
te stellen voor de compensatieopgaven.  

• Door aanleg van de natuurcompensatie aan de noordzijde wordt natuur aangelegd in een gebied waarop op 
de langere termijn een wateropgave rust.  

• Door de aanleg ontstaat een recreatief uitloopgebied voor Almere die aan de noordkant via een fietsbrug 
over de A6 en de bestaande tunnel onder de A6 direct toegankelijk aansluit op de huidige gebieden in 
Almere Buiten. Doordat natte natuur wordt gerealiseerd ontstaat op korte termijn een recreatief 
aantrekkelijk natuurgebied. 

• Aan de zuidkant zal de boscompensatie kunnen worden gerealiseerd. Dit kan boven de Schollevaarweg, of 
wat zuidelijker, aansluitend bij het Horsterwold.  

• Gezien de ligging van de aangekochte percelen is het mogelijk de natuurcompensatie aaneengesloten te 
realiseren.  

Basisgegevens:  
• Natuurcompensatie ad. 365,5 ha wordt gerealiseerd; 
• De ruilgronden van de provincie worden verkocht (116 ha); 
• De Grote Trap van 168 ha blijft gehandhaafd; 
• De fietsbrug over de A6 wordt gebouwd, de landbouwontsluiting wordt niet gerealiseerd. 

Natuurcompensatie op orde  

Inhoud 
 
Ontwikkelingsruimte Flevoland  
Landbouw 
Beheer 

- Er wordt 365,5 ha nieuwe natuur ingericht, in aaneengesloten 
gebieden;  

- De natuurcompensatie voor Zuidelijk Flevoland wordt gerealiseerd; 

- Er worden geen extra gronden aangekocht; 

- Grond goed tijdelijk beheren. 

Totale kosten 
Rekening provincie Flevoland 

- 166,6 mln. euro 

- 39,6 mln. euro  

Juridische consequenties - Besluit nemen voor locatiebepaling en uitvoering van 
natuurcompensatie; 

- Aanpassen van de verordening Groenblauwe zone, het omgevingsplan, 
inclusief de begrenzing van de EHS en het natuurbeheerplan. 

Grondposities - Gronden van Staatsbosbeheer en Flevo-landschap benutten voor 
natuurcompensatie; 

- Ruilgronden provincie verkopen 

Overwegingen - Landbouwfunctie blijft in een groot deel van het gebied; 

- Natuurcompensatie (van 365,5 hectare) wordt gerealiseerd in 
aaneengesloten geclusterde gebieden; 

- Meewerking van stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer nodig 
voor dit scenario; 

- Rekening van 39,6 mln. bij Flevoland. 

Onderscheiden worden: 
• Scenario 2.1 waarbij de natuurcompensatie op de gronden van de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer 

wordt gerealiseerd met inzet van een minimaal aantal hectares van Flevo-landschap; 
• Scenario 2.2 waarbij de natuurcompensatie wordt gerealiseerd op de gronden van Staatsbosbeheer en 

Flevo-landschap en waarbij de gronden van de provincie worden verkocht. 
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Scenario 2.1 – Compensatie op grond van provincie, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap 
Natuurcompensatie op orde (2.1) Compensatie door provincie/Staatsbosbeheer; minimale inzet grond Flevo-
landschap 
 Plankosten                   8,5  

 Verwervingskosten                116,9  

 Inrichtingskosten                  18,6  

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers                  10,1  

 Schadeclaims                  12,5  

 Totaal kosten                166,6  

    

 Bijdrage EL&I                  61,4  

 Bijdragen SBB/RWS                  52,2  

 Opbrengsten grond/molens                  13,4  

 Totaal bijdragen derden                127,0  

 Saldo Scenario                  39,6- 

    

 Max bijdrage coalitie-akkoord                  33,9  

 Verschil tov saldo scenario                   5,7  

    

 Totale bijdrage provincie                  39,6  

 Opgenomen in begroting                  20,7  

 Niet in begroting                  18,9  

Toelichting financieel 

• Plankosten bestaan, naast de 6,5 mln. reeds gemaakte kosten in de planvorming, uit 2 mln. euro voor een 
nieuw op te stellen plan. 

• In dit scenario gaan we er vanuit dat provincie samen met Staatsbosbeheer de compensatieopgaven 
realiseert. In dit geval is aanvullend 63 ha van de gronden van Flevo-landschap nodig om de complete 
compensatieopgave uit te voeren.  

• De inrichtingskosten bestaan uit de inrichting van de natuurcompensatie en de bouw van de fietsbrug over 
de A6.  

• Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer dragen 52,2 mln. bij voor de compensatieopgaven.  
• De grondopbrengsten bij verkoop zijn gebaseerd op 80% van de geveltaxaties. Bij gelijktijdig aanbod van 

grotere oppervlaktes, zou deze opbrengst onder druk kunnen komen te staan De totale rekening voor de 
provincie Flevoland komt in dit scenario op 39,6 mln. Dat is 5,7 mln. hoger dan de maximale bijdrage voor 
OostvaardersWold van 33,9 mln. die in het coalitieakkoord is opgenomen. 

Toelichting grond 

• Er wordt geen extra landbouwgrond aangekocht 
• De ruilgronden van de provincie worden verkocht (116 ha) 
• De grond van de provincie en Staatsbosbeheer wordt ingezet voor natuurcompensatie. Daarnaast is 63 ha 

nodig van Flevo-landschap. Flevo-landschap houdt hierdoor na inrichting 414 ha in eigendom 
• De provincie en Staatsbosbeheer richten 365,5 ha natuur in 

Bijdrage Provincie Flevoland 
Het tekort van dit scenario ad. 39,6 mln. komt voor rekening van de provincie, 5,7 mln. hoger dan de beoogde 
maximale bijdrage van de provincie in het coalitieakkoord.  
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Scenario 2.2 - Natuurcompensatie op grond van Staatsbosbeheer en Flevo-landschap  
In deze variant wordt de compensatieopgaven volledig op grond van Staatsbosbeheer en Flevo-landschap 
gerealiseerd en verkoopt de provincie al haar grond. Voor dit scenario is de medewerking van Flevo-landschap 
noodzakelijk. Flevo-landschap zal in dit scenario 194,5 hectare van haar gronden moeten inbrengen voor de 
compensatieverplichting.  

Nadeel van dit scenario is dat er in zuidelijk deel minder sprake van clustering van natuur, de percelen die 
worden ingericht liggen meer verspreid over het gebied.  

Natuurcompensatie op orde (2.2) Compensatie door Flevo-landschap/Staatsbosbeheer; verkoop grond provincie 

 Plankosten                                                   8,5  

 Verwervingskosten                                                116,9  

 Inrichtingskosten                                                  18,6  

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers                                                  10,1  

 Schadeclaims                                                  12,5  

 Totaal kosten                                                166,6  

    

 Bijdrage EL&I                                                  61,4  

 Bijdragen SBB/RWS                                                  52,2  

 Opbrengsten grond/molens                                                  27,1  

 Totaal bijdragen derden                                                140,7  

    

 Saldo Scenario                                                  25,9- 

    

 Max bijdrage coalitie-akkoord                                                  33,9  

 Verschil tov saldo scenario                                                   8,0- 

    

 Totale bijdrage provincie                                                  25,9  

 Opgenomen in begroting                                                  20,7  

 Niet in begroting                                                   5,2  

Toelichting financieel 
Doordat de grond van provincie wordt verkocht, wordt de totale bijdrage van de provincie 25,9 mln. Dit valt 
binnen de beoogde maximale bijdrage van 33,9 mln. van de provincie in het coalitieakkoord. 
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HOOFDLIJNEN SCENARIO 3: NATUUR & RECREATIE AMBITIE  
In dit scenario worden alle aangekochte percelen ingericht als natuur. Door middel van vrijwillige grondruil kan 
mogelijk meer eenheid in het gebied worden gebracht, maar er worden geen extra grondaankopen gedaan. 

• Er worden een aantal inhoudelijke opgaven gerealiseerd. De natuurcompensatie wordt uitgevoerd en er is 
ruimte om in de toekomst extra natuurcompensatie in het gebied onder te brengen. Uiteindelijk kan er 
sprake zijn van een minimale verbinding van de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Met inrichting 
van de noordzijde, waar op termijn een wateropgave ontstaat, kan een bijdrage worden geleverd aan de 
wateropgave.  

• Dit scenario levert, net als scenario 2, door de aanleg aan de noordzijde meteen een uitbreiding van het 
recreatieve uitloopgebied op, die toegankelijk is via de bestaande tunnel onder de A6 en op termijn door 
de fietsbrug over de A6. Aan de zuidkant kan door de benutting van de eigendommen aansluitend aan het 
Horsterwold een bosgebied ontstaan dat geclusterd in het gebied ligt.  

• Langs de Vogelweg kan sprake zijn van recreatieve functies. Dit past bij de Vogelweg, waar nu ook al op 
meerdere plekken locaties met een recreatieve functie of landschappelijk element zijn gelegen. Het 
gebied aan de noordkant sluit goed aan op de huidige woningbouw van Almere en zal meteen functioneren 
als recreatief uitloopgebied. Aan de kant van Zeewolde wordt het bosgebied uitgebreid. 

• Ook zijn er in de fasering mogelijkheden voor functies van de landbouw en het gebruik daarvan. 

Basisgegevens 
• Natuurcompensatie ad. 365,5 ha wordt gerealiseerd 
• De ruilgronden van de provincie worden verkocht 
• Op termijn wordt alle 780 hectare aangekochte grond benut voor de natuur en recreatie 
• De fietsbrug over de A6 wordt gebouwd, de landbouwontsluiting wordt niet gerealiseerd. 

Natuur & Recreatie Ambitie  

Inhoud 
 
Ontwikkelingsruimte Flevoland 
 
Landbouw 
Beheer 

- Alle verworven grond worden op termijn ingericht als natuur en 
recreatie; 

- De natuurcompensatie voor Zuidelijk Flevoland is gerealiseerd, zodat 
andere projecten geen hinder ondervinden; 

- Er is duidelijkheid dat geen extra gronden worden aangekocht; 

- Grond goed tijdelijk beheren, wordt belangrijker omdat dit over een 
langere periode het geval zal zijn.  

Totale kosten 
Rekening provincie Flevoland 

- 166,6 mln. euro 

- 39,6  mln. euro 

Juridische consequenties - Besluit nemen voor realiseren van natuur- en recreatie op de reeds 
verworven gronden; 

- Aanpassen van de verordening Groenblauwe zone, het omgevingsplan, de 
begrenzing van de EHS en het natuurbeheerplan. 

Grondposities - Alle verworven percelen worden ingericht als natuur & recreatiegebied;  

- Ruilgronden provincie Flevoland buiten gebied worden verkocht 

Overwegingen - Landbouwbedrijven die niet aangekocht zijn blijven bestaan; 

- Natuurcompensatie wordt gerealiseerd; 

- Ontwikkeling Zuidelijk Flevoland mogelijk; 

- Stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer gebruiken gronden voor 
natuurdoel; 

- Rekening van 39,6 mln. bij Flevoland. 
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Onderscheiden worden: 
• scenario 3.1, waarbij in de eerste fase de natuurcompensatie wordt gerealiseerd en de overige gronden in 

gebruik blijven voor landbouwdoeleinden, gevolgd door een tweede fase waarin deze overige gronden ook 
als natuur- en recreatiegebied kunnen worden ingericht; 

• scenario 3.2 waarin de 780 ha aangekochte gronden wordt ingericht als natuur; 
• scenario 3.3 waarin op termijn 725 ha natuur wordt ingericht en de provinciale bijdrage wordt verlaagd tot 

de maximale bijdrage uit het coalitieakkoord door 55 hectare grond te verkopen.  

Scenario 3.1 – Fasering 
Het scenario Fasering is een scenario waarbij de natuurcompensatie wordt gerealiseerd en daarna er 
verschillende ambitieniveaus mogelijk zijn. Op korte termijn worden de compensatieopgaven gerealiseerd, 
maar de gronden binnen het plangebied OostvaardersWold worden niet verkocht maar tijdelijk verpacht. In dit 
scenario ontstaat onderstaande financiële situatie: 

Fasering (3.1) Realisatie compensaties, grond verpachten   

  
 Plankosten        8,5  

 Verwervingskosten     116,9  

 Inrichtingskosten      18,6  

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers      10,1  

 Schadeclaims      12,5  

 Totaal kosten     166,6  

    

 Bijdrage EL&I      61,4  

 Bijdragen SBB/RWS      52,2  

 Opbrengsten grond/molens      13,4  

 Totaal bijdragen derden     127,0  

    

 Saldo Scenario      39,6- 

    

 Max bijdrage coalitie-akkoord      33,9  

 Verschil tov saldo scenario        5,7  

    

 Totale bijdrage provincie      39,6  

 Opgenomen in begroting      20,7  

 Niet in begroting      18,9  

Toelichting Financieel 
• Dit scenario is financieel hetzelfde opgebouwd als scenario 2.1. 
• Er wordt 365,5 hectare ingericht voor natuurcompensatie en er blijft 414 ha landbouwgrond in eigendom 

van Flevo-landschap. 
• De rentelasten over de ongedekte bijdrage van provincie (18,9 mln. tegen 2,25%) bedragen ruim 400.000 

euro. Deze lasten kunnen worden betaald uit de pachtinkomsten van de landbouwgrond (ca. 1.000 euro 
per ha, levert ruim 400.000 per jaar op). De pachtinkomsten kunnen in deze tijdelijke situatie de 
rentelasten dus dekken. 

De fasering heeft een aantal voordelen: 

1. Doordat niet alle landbouwgrond op korte termijn wordt verkocht, worden de prijzen minder verstoord. 
2. In een periode van een aantal jaren kan invulling worden gezocht van de benodigde middelen om een 

ambitieuzer niveau te realiseren.  
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3. De fasering biedt flexibiliteit om gedurende een langere tijd te zoeken naar oplossingen om de inrichting 
van het gebied te realiseren. Hierbij kunnen Staatsbosbeheer en Flevo-landschap een nadrukkelijke rol en 
verantwoordelijkheid nemen.  

4. Mocht op termijn blijken dat deze middelen niet gevonden worden, dan kan het ambitieniveau worden 
aangepast op basis van de beschikbare financiën.  

Bijdrage Provincie Flevoland 
De bijdrage van provincie bedraagt 39,6 miljoen, dat is 5,7 miljoen hoger dan de beoogde maximale bijdrage 
van 33,9 miljoen in het coalitieakkoord.  
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Scenario 3.2 - Alle verworven gronden inrichten 
Natuur & Recreatie Ambitie (3.2) Alle verworven gronden inrichten  

 Plankosten                             8,5  

 Verwervingskosten                          116,9  

 Inrichtingskosten                            29,0  

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers                            10,1  

 Schadeclaims                            12,5  

 Totaal kosten                          177,0  

    

 Bijdrage EL&I                            61,4  

 Bijdragen SBB/RWS                            52,2  

 Opbrengsten grond/molens                            13,4  

 Totaal bijdragen derden                          127,0  

    

 Saldo Scenario                            50,0- 

    

 Max bijdrage coalitie-akkoord                            33,9  

 Verschil tov saldo scenario                            16,1  

    

 Totale bijdrage provincie                            50,0  

 Opgenomen in begroting                            20,7  

 Niet in begroting                            29,3  

Toelichting financieel 

• Plankosten bestaan, naast de 6,5 mln. reeds gemaakte kosten in de planvorming, uit 2 mln. euro voor een 
nieuw op te stellen plan  

• De inrichtingskosten bestaan uit de inrichting van de natuurcompensatie en alle overige verworven 
gronden, de bouw van de fietsbrug over de A6.  

• Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer dragen 52,2 mln. bij voor de compensatieopgaven.  
• De totale rekening voor de provincie Flevoland komt in dit scenario op 50 mln. Dat is 16,1 mln. hoger dan 

de maximale bijdrage voor OostvaardersWold van 33,9 mln. die in het coalitieakkoord is opgenomen. 

Toelichting grond 
• Er wordt geen extra landbouwgrond aangekocht 
• De ruilgronden van de provincie worden verkocht (116 ha) 
• De gronden binnen het gebied in eigendom bij de provincie en Staatsbosbeheer worden ingezet voor 

natuurcompensatie 
• De overige verworven gronden worden ingericht voor natuur en recreatie 
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Scenario 3.3 - Sluitende Businesscase 
In dit scenario wordt op termijn 725 ha natuur ingericht. De provinciale bijdrage wordt verlaagd tot de 
maximale bijdrage uit het coalitieakkoord door 55 hectare grond te verkopen. 

Natuur & Recreatie Ambitie (3.3) Sluitende businesscase  

 Plankosten        8,5  

 Verwervingskosten     116,9  

 Inrichtingskosten      18,6  

 Horsterwold/Kotterbos, Natuurvriendelijke oevers      10,1  

 Schadeclaims      12,5  

 Totaal kosten     166,6  

    

 Bijdrage EL&I      61,4  

 Bijdragen SBB/RWS      52,2  

 Opbrengsten grond/molens      19,1  

 Totaal bijdragen derden     132,7  

    

 Saldo Scenario      33,9- 

    

 Max bijdrage coalitie-akkoord      33,9  

 Verschil tov saldo scenario        0,0  

    

 Totale bijdrage provincie      33,9  

 Opgenomen in begroting      20,7  

 Niet in begroting      13,2  

 

Toelichting financieel 
In dit scenario wordt door de provincie precies zoveel grond verkocht dat de totale bijdrage van de provincie 
33,9 miljoen bedraagt en de natuurcompensatie is gerealiseerd, en waarbij voor de inrichting van de overige 
gronden door de provincie, Staatsbosbeheer en Flevo-landschap naar aanvullende middelen wordt gezocht. De 
provincie verkoopt 55 ha van haar gronden. Er wordt in totaal 725 ha nieuwe natuur ingericht. 
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SCENARIO´S OP EEN RIJ 
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Overzicht scenario's (1.1) (1.2) (2.1) (2.2) (3.1) (3.2) (3.3) 
 Ontmanteling Ontmanteling Natuurcompensatie op orde Natuurcompensatie op orde Fasering Natuur & Recreatie 

Ambitie 
Natuur & 

Recreatie Ambitie 
 Compensatieverplichting 

teruggeven 
Compensaties op 
andere locatie 

Compensatie door 
provincie/Staatsbosbeheer; 
minimale inzet grond Flevo-

landschap 

Compensatie door Flevo-
landschap/Staatsbosbeheer; 

verkoop grond provincie 

Realisatie 
compensaties, grond 

verpachten 

Alle verworven gronden 
inrichten 

Sluitende 
businesscase 

Totaal Project        
Plankosten extern 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Plankosten afhechting project - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
        
Verworven gronden 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 
Nog te verwerven - 45,7 - - - - - 
Ruilgronden 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
Nakoming windmolens 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Verrekeningen boeren 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Rente voorfinanciering 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
        
Inrichting Horsterwold /Kotterbos 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 
Landbouwontsluiting 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fietsbrug A6   2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Natuurvriendelijke oevers 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
        
Inrichting Rijkswaterstaat - 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Beheer Rijkswaterstaat - 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Inrichting Rijkswaterstaat-2 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Beheer Rijkswaterstaat-2 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Inrichting Grote Trap -  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Inrichting Staatsbosbeheer - 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
Beheer Staatsbosbeheer - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
        
Vertragingsschade 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
Inrichting grond Flevo-landschap - - - - - 10,4 - 
Schadeclaim Staatsbosbeheer 15,4 - - - - - - 
Schadeclaim A6 - - - - - - - 
Aflossing financiering -       
Totaal kosten 161,6 209,1 166,6 166,6 166,6 177,0 166,6 
        
Bijdrage Rijkswaterstaat - 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 
Bijdrage Rijkswaterstaat-2 - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Bijdrage Staatsbosbeheer 1,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 
Opbrengst grondverkoop provincie 13,7 13,7 - 13,7 - - 5,7 
Opbrengst grondverkoop Flevo-landschap - - - - - - - 
Opbrengst ruilgronden 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
Waarde windmolens 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Grond Flevo-landschap tbv compensaties        
Bijdrage EL&I 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 
        
Totaal dekking derden 89,5 140,7 127,0 140,7 127,0 127,0 132,7 
         
Saldo Provincie Flevoland 72,1- 68,4- 39,6- 25,9- 39,6- 50,0- 33,9- 
Totale bijdrage provincie 72,1- 68,4- 39,6- 25,9- 39,6- 50,0- 33,9- 
Reeds gedekt 19,6 19,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 
Ongedekt 52,5- 48,8- 18,9- 5,2- 18,9- 29,3- 13,2- 
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DEEL 5 – CONCLUSIES 
 

Om een nieuwe richting voor het project OostvaardersWold in te kunnen zetten, worden in hoofdstuk 
samenvattend een aantal conclusies op een rij gezet. Het gaat hierbij enerzijds om de belangrijkste resultaten 
uit de gesprekken met de omgeving en anderzijds over de financiële en inhoudelijke beoordeling van de 
verschillende scenario’s.  

Resultaten omgevingsanalyse 
Scenario´s:  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

Boeren met een bedrijf in het plangebied +/+ +/+      

Flevo-landschap     +/+ +/+ +/+ 

Staatsbosbeheer      +/+ +/+ +/+ 

Gemeente Lelystad     +/+ +/+ +/+ 

Waterschap Zuiderzeeland        

LTO Noord   + / - + / - + / -   

Gemeente Almere     +/+ +/+ +/+ 

Kamer van Koophandel   +/+ +/+    

Natuur en milieufederatie Flevoland     +/+ +/+ +/+ 

Dhr. Gabor     +/+ +/+ +/+ 

Publiek via Linkedin.com     +   

Toelichting 
De afgelopen weken vonden drie gesprekken plaats met groepen agrariërs en een aantal individuele 
gesprekken. Vanuit de agrariërs komt het beeld naar voren dat de enige goede oplossing voor het gebied is dat 
alle grond terug gaat naar de agrarische sector. 

Een beperkte groep boeren en de LTO geven aan dat zij het liefst zien dat de landbouw haar grond terug krijgt, 
maar erkennen de financiële beperkingen van dit scenario. Zij dringen aan op betrokkenheid van de 
landbouwsector bij inrichting en beheer van nieuwe natuur. 

Daarentegen zijn de eigenaren van het grootste deel van de verworven grond, stichting Flevo-landschap en 
Staatsbosbeheer, van mening dat de verworven grond moeten worden ingezet voor natuurontwikkeling en 
recreatie. Hiermee staan deze grondeigenaren feitelijk tegenover de overwegende mening van de agrariërs in 
het gebied. De natuurorganisaties hebben een duidelijke voorkeur voor een scenario waarbij een natuur en 
recreatie ambitie aanwezig blijft. 

De gemeente Almere en Lelystad en de Natuur- en milieufederatie ondersteunen het scenario van natuur- en 
recreatieambitie in het verlengde van wat door de stichting Flevo-landschap en SBB is aangegeven. 

Een aantal organisaties heeft geen voorkeursscenario aangegeven, maar wel aanbevelingen gedaan voor het 
vervolgproces. De gemeente Zeewolde heeft aangegeven de besluitvorming door de provincie af te wachten. 

Aandachtspunten uit omgevingsanalyse 
• Trek de verordening Groenblauwe zone zo snel mogelijk in; 
• Zorg bij ieder vervolgscenario voor geclusterde aanleg van natuurgebieden, eventueel door vrijwillige 

kavelruil; 
• Kijk bij nieuwe natuurontwikkeling of de landbouw een rol kan spelen bij inrichting en beheer;  
• Neem bij nieuwe plannen de economische effecten ervan nadrukkelijk in overweging;  
• Zorg bij nieuwe plannen en activiteiten voor een interactief gebiedsproces waarbij alle betrokkenen (voor- 

en tegenstanders) betrokken zijn. 
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Resultaten uitwerking scenario’s 

Financieel 
• Uit de analyse van de scenario’s blijkt dat financieel vooral het scenario 1.1 ‘Ontmanteling van het project 

geen natuurcompensatie’ een hoge rekening voor de provincie Flevoland en dus de inwoners oplevert. Bij 
het realiseren van de natuurcompensatie op een goedkopere plek of langs de A6 kan deze rekening wel 
wat worden teruggebracht, maar ook dan blijft de provincie met een rekening achter die de aangenomen 
bijdrage van de provincie ver overstijgt.  

• Scenario 2.2 ‘Natuurcompensatie op orde’ en scenario 3.3 ‘Natuur & recreatie ambitie’ leveren ten 
opzichte van elkaar een vergelijkbaar financieel overzicht op waarbij er slechts een beperkte rekening 
bovenop de provinciale bijdrage over blijft.  

• Bij scenario 2.1 is de provincie afhankelijk van de medewerking van Flevo-landschap voor een beperkt deel 
van de natuurcompensatie. Als de natuurcompensatie wordt gerealiseerd op de gronden van Flevo-
landschap en Staatsbosbeheer (scenario 2.2) en de provincie gronden verkoopt is de rekening voor de 
provincie gunstiger en ook lager dan de maximale provinciale bijdrage in het coalitieakkoord (33,9 mln.). 
Daarbij is de medewerking van stichting Flevo-landschap essentieel. 

• Scenario 3.2 ‘Natuur en recreatie ambitie – alles inrichten’ waarin nu alle grond worden ingericht levert 
een hoge rekening op voor de provincie doordat de inrichtingskosten moeten worden betaald voor alle 
verworven hectares. 

• Scenario 3.3 ‘Natuur & recreatie ambitie –sluitende businesscase’ is sluitend gemaakt door een beperkt 
deel van de gronden van de provincie te verkopen (naast de ruilgronden, 55 hectare). 

Alle scenario’s overziend zijn er twee scenario’s waarbij de kosten voor de provincie binnen de beoogde 
maximale bijdrage voor OostvaardersWold blijven en er een sluitende businesscase ontstaat (coalitieakkoord: 
33,9 mln.), namelijk de scenario’s 2.2 en 3.3.  

Natuur en recreatie 
• In het scenario ontmanteling (scenario 1.1 en 1.2.) worden geen inhoudelijke doelen gerealiseerd in het 

gebied. 
• In het scenario natuurcompensatie op orde (scenario 2.1 en 2.2) worden een beperkt aantal inhoudelijke 

doelen gerealiseerd. De natuurcompensatie kan in twee samenhangende clusters worden gerealiseerd. De 
noordelijke natuurcompensatie kan meteen een recreatieve waarde krijgen voor de uitloop van Almere en 
in de toekomst zal naar verwachting dit gebied ook te maken krijgen met wateroverlast. Aan de zuidkant 
kan meer aangesloten worden bij Horsterwold waardoor een bosgebied ontstaat. De Grote Trap kan als 
verbindingselement fungeren tussen deze gebieden. 

• In het scenario 2.2 zijn de mogelijkheden om een geclusterd gebied in te richten beperkter omdat er 
provinciale gronden worden verkocht die ervoor zorgen dat er minder mogelijkheden zijn voor het 
realiseren van de natuurcompensatie in clusters.  

• In het scenario natuur en recreatieambitie (scenario 3.1 en 3.2) zijn er meer mogelijkheden voor natuur en 
recreatie die vanaf het begin ook naar de omgeving een waarde en functie kunnen hebben. Voordeel van 
scenario 3.1 fasering is dat er ingespeeld kan worden op toekomstige mogelijkheden en beheer in de 
landbouw en op opgaven in de toekomst. 

Landbouw 
Duidelijkheid voor de landbouw is een belangrijk aspect. Tijdens de gesprekken met de boeren is gebleken dat 
zij als uitgangspunt hanteren dat het project nu wordt ontmanteld en de natuurcompensatie op een andere 
locatie wordt gerealiseerd. Uit alle gesprekken blijkt dat het  essentieel is dat op korte termijn ook voor de 
boeren een duidelijke situatie ontstaat. Voor de landbouw is een aantal elementen van belang: 

GEEN MOZAÏEK 

Door de clusters van percelen die er zijn verworven, is er sprake van een gunstige situatie om te komen tot een 
aaneengesloten natuur en recreatiegebied. Wel moet altijd het uitgangspunt zijn dat bij een uitwerking wordt 
bekeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een optimale geclusterde realisatie. Bij scenario 3.1 tot 
en met 3.3 Natuur- en recreatie ambitie is er sprake van clusters maar ook van een aantal meer verspreid 
liggende percelen die zijn verworven. Er zijn wel verschillen tussen de scenario’s. Scenario 2.2 zal tot een 
minder aaneengesloten gebied leiden, maar in de uitwerking kan worden bezien of daarvoor oplossingen 
aanwezig zijn. Ook bij het scenario 3.1 tot en met 3.3 zijn er wat meer verspreid liggende percelen. Bij 
scenario 3.1 en 3.3 zijn er in de tijd meer mogelijkheden om tot oplossingen te komen voor deze verspreid 
liggende percelen. 
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GEEN ONTEIGENINGEN EN GEDWONGEN AANKOPEN 

Uitgangspunt is dat er duidelijkheid komt voor de boeren voor wie  er geen sprake zal zijn van gedwongen 
aankopen van bedrijven. In alle scenario’s is er gedwongen aankoop van bedrijven uitgesloten, het betreft de 
thans verworven gronden. Wel bieden scenario’s waarbij er door kavelruil mogelijkheden komen om naar 
specifieke maatwerkoplossingen te kijken. Bijvoorbeeld bij oplossingen die de clustering van percelen voor 
natuur bevorderen.  

DUIDELIJKHEID OVER UITBREIDINGEN EN TOEKOMST VAN BEDRIJVEN 

Een volledige ontmanteling (scenario 1.1 en 1.2) levert meer duidelijkheid op voor de boeren en er komt een 
groter gebied wat weer benut kan worden voor de landbouw. Tegelijkertijd is het de vraag of op den duur toch 
geen discussie zullen komen over benutting van deze locaties voor andere functies. Essentieel is wel dat er 
duidelijkheid komt over: 

• uitbreidingsmogelijkheden voor de boeren en de situatie mbt de verordening; 
• advieskosten boeren 

MOGELIJKHEDEN VOOR DE LANDBOUW 

In scenario 3.1 fasering zijn er mogelijkheden om tijdelijk de boeren een deel van de gronden te laten pachten 
en de landbouwfunctie te laten voortduren en bijvoorbeeld ook meer te kijken naar een ander gebruik / 
beheer door de boeren samen met de beheerders. 

Flexibiliteit 
Het scenario 1.1 en 1.2 biedt duidelijkheid naar de boeren maar geen mogelijkheden voor de toekomst. Er zal 
uiteindelijk op een andere locatie (waar ook boeren aanwezig zijn) natuurcompensatie moeten worden 
gerealiseerd. 

Oplossingen zoals de fasering (scenario 3.1 en 3.3) bieden de mogelijkheden om afhankelijk van de toekomstige 
opgaven tot een invulling te komen, ook bijvoorbeeld een meer op landbouwbeheer gerichte functie voor de 
komende periode.  

Belangrijk bij elke keuze voor het gebied is de medewerking van de natuurorganisaties die de verworven 
gronden grotendeels in bezit hebben. Het is belangrijk om hun rol verder te kunnen bepalen en in te vullen en 
hen mee te nemen in het proces van nadere uitwerking. De scenario’s 3.1 en 3.3 bieden de meeste ruimte en 
vrijheid om tot een nadere invulling van hun rol te komen.  




