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Ondenwerp 
Verzoek tot het beschikbaar stellen budget ten behoeve van de tegemoetkoming 
van gemaakte advieskosten aan boeren inzake het grondverwervingstraject 
Oostvaarderswold en het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van het 
open planproces 

Beslispunten 
1. 

3. 

In te stemmen met het vergoeden van advieskosten om daarmee 
de ongelijkheid in het gebied OostvaardersWold weg te nemen 
waarbij enerzijds bedrijven zijn aangekocht en advieskosten 
daarbinnen zijn vergoed en anderzijds, door Ingrijpen van het 
Rijk, de niet aangekochte boeren, met gemaakte advieskosten 
zijn blijven zitten conform bijgevoegde spelregels en procedure; 
In te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet ten 
behoeve van het open planproces zoals bedoeld ih de door uw 
Staten aangenomen motie van 30 mei 2012; 
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal budget 
van € 600.000 exclusief BTW; 
De 12^ begrotingswijziging van 2012 vast te stellen. 

2. Inleiding 
Na de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold en de 
uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad inzake de ILG-beschikking 2010 
bezint de provincie zich op het vervolg van het OostvaardersWold. Provinciale 
Staten heeft besloten een open planproces in te richten waarbij verdere grond
verwerving van niet verworven agrarische bedrijven niet meer aan de orde is. 
Het open planproces zal door een externe voorzitter worden getrokken en de 
resultaten worden aan het eind van dit jaar aan Provinciale Staten voorgelegd. 

Besluitvormingsronde Statendag 
5 september 2012 (cv) / 
26 september 2012 

Agendapunt 

Lelystad 
10 jul i 2012 

Registratienummer 
1349946 

Inlichtingen 
J.P. van Damme 

Afdeling/Bureau 
CP-OVW 

Portefeuillehouder 
Witteman, M.J.D. 

Thema 

Routing 

Opinieronde Statendag 
5 september 2012 

to 

O 
O 
> c 
QJ 

4-» 

UI 

Ten aanzien van het vergoeden van advieskosten zijn inmiddels diverse verzoe
ken om vergoeding binnengekomen, nu de onderhandelingen met betrekking tot 
de grondverwerving niet worden doorgezet. 

Er is sprake van een ongelijkheid aangezien enerzijds bedrijven zijn aangekocht 
waarbij de kosten zijn vergoed en anderzijds de niet aangekochte boeren blijven 
zitten met gemaakte kosten rondom de grondverwerving. 

3. Beoogd effect 
Budget beschikbaar maken om: 

de ongelijkheid in het gebied OostvaardersWold weg te nemen (waarbij 
enerzijds bedrijven zijn aangekocht en advieskosten daarbinnen zijn ver
goed en anderzijds, door ingrijpen van het Rijk, de niet aangekochte 
boeren, met gemaakte advieskosten zijn blijven zitten) op basis van de 
spelregels en procedure voor het vergoeden van een tegemoetkoming van 
gemaakte advieskosten inzake het grondverwervingstraject Oostvaar
dersWold en 
het open planproces financieel te facillteren. 
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Argumenten 
1.1 Normaliter zouden deze kosten zijn vergoed 

De gemaakte kosten zouden in geval van een gerealiseerde transactie op basis van de dub
bele redelijkheidstoets zijn vergoed. Nu de grondverwerving van deze agrarische bedrijven 
niet wordt doorgezet gezien de uitspraak van Raad van State en de brief van staatssecreta
ris Bleker van 8 mei 2012 is het redelijk en billijk om de daadwerkelijk (en redelijk) ge
maakte kosten te vergoeden. 

2.1 Open planproces financieel faciliteren 
Aan het open planproces, zoals bedoeld in de door de staten op 30 mei 2012 aangenomen 
motie zijn, om deze uit te voeren, kosten verbonden. Zo wordt het open planproces getrok
ken door een onafhankelijk voorzitter. Tevens zullen kosten worden gemaakt om deze voor
zitter te ondersteunen in de uitvoering om het open planproces verder uit te werken. 

3.1 Er wordt een benodigd budget verwacht van € 600.000 
De Inschatting is dat voor de tegemoetkoming in advieskosten, het inschakelen van de onaf
hankelijke deskundige en het financieel faciliteren van het open planproces naar verwach
ting circa € 600.000 benodigd is. Dit is gebaseerd op een inschatting door onder andere de 
expert grondverwerving van DLG voor wat betreft de inschatting van de advieskosten. 

4. Kanttekeningen 
• Het vergoeden van een tegemoetkoming in de gemaakte kosten is (gedeeltelijk ) gebaseerd op 

een juridische verplichting, en bedoeld om de ongelijkheid in het plangebied OostvaarderWold 
weg te nemen. Nu de grondverwerving van deze agrarische bedrijven niet wordt doorgezet is 
het redelijk om de daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten te vergoeden. 

• Het betalen van deze tegemoetkoming kan een precedent scheppen voor andere overheden. Nu 
het betalen van een tegemoetkoming niet kan worden afgedwongen kan dit traject een argu
ment bieden om ook in andere projecten binnen of bulten de provincie een dergelijke vergoe
ding te betalen. 

• De ILG-regeling voorziet niet in een situatie dat het project op verzoek van het rijk wordt 
gestopt. Daarentegen staat vast dat de tegemoetkoming juridisch afdwingbaar is, daarom zal de 
provincie de kosten bij ELI declareren en verzoeken deze aan de provincie te vergoeden" 

• Op basis van Inschatting is geïnventariseerd om welk bedrag het zou moeten gaan voor wat 
betreft het benodigde budget. Het genoemde budget betreft een reële inschatting, maar moge
lijk is het genoemde bedrag uiteindelijk toch niet toereikend. Mocht zich dit voordoen, is op dat 
moment een exacte inschatting van het budget beschikbaar. 

• Het besluit van Gedeputeerde Staten om een tegemoetkoming te vergoeden is niet vatbaar voor 
bezwaar en beroep op basis van de Algemene wet bestuursrecht, het betreft een privaatrechte
lijke handeling. Niet valt uit te sluiten dat er procedures worden opgestart bij de civiele rech
ter. 

5. Vervolgproces 
In de reguliere verantwoordingsrapportages zal aan Provinciale Staten worden teruggerapporteerd. 

6. Advies uit de Opinieronde 
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7. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2012, nummer 1349946. 
BESLUITEN: 

1. In te stemmen met het vergoeden van advieskosten om daarmee de ongelijkheid in 
het gebied OostvaardersWold weg te nemen waarbij enerzijds bedrijven zijn aange
kocht en advieskosten daarbinnen zijn vergoed en anderzijds, door ingrijpen van het 
Rijk, de niet aangekochte boeren, met gemaakte advieskosten zijn blijven zitten 
conform bijgevoegde spelregels en procedure; 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet ten behoeve van het 
open planproces zoals bedoeld in de door uw Staten aangenomen motie van 30 mei 
2012; 

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal budget van € 600.000 ex
clusief BTW; 

4. De 12® begrotingswijziging van 2012 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 september 2012 (ov) / 26 
september 2012. 

griffier, voorzitter. 

8. Bijlagen 
12e begrotingswijziging 
procedure en spelregels voor een tegemoetkoming in gemaakte advieskosten (deskundige bij
stand) inzake het grondverwervingstraject OostvaardersWold (HB 1347840) 

9. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Procedure 
• Per bijgaande brief worden alle agrariërs in het gebied waarmee is gesproken over 

grondverwerving de mogelijkheid geboden om ih aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte kosten inzake grondverwerving; 

, • Agrariërs wordt een ruime periode geboden waarbinnen de onderbouwing van de> 
daadwerkelijk gemaakte kosten kan worden Ingediend; -

• De inhoudelijke beoordeling wordt uitgevoerd door een extern onafhankelijke deskundige, 
namelijk SAOZ; 

• De facturen kunnen worden Ingediend bij SAOZ, Postbus 29196, 3001 GD Rotterdam, t.a.v. 
de heer mr. J.H.J. (Hans) van Erk. Dit kan ook digitaal via email: h.v.erk@saoz.nl; 

• De deskundige stelt de desbetreffende agrariër in de gelegenheid een toelichting te geven 
op het verzoek tot het vergoeden van gemaakte kosten. 

• De deskundige legt zijn bevindingen vast in een concept-advies en legt dit concept advies 
voor aan beide partijen (provincie en agrariër) en geeft een termijn aan waarbinnen reactie 
wordt gevraagd. 

• Beide partijen kunnen op- en aanmerkingen maken bij het concept-advies; 
• De deskundige brengt zijn definitieve advies uit aan Gedeputeerde Staten met in acht name 

van de gemaakte op- en aanmerkingen met een afschrift van het advies aan de 
desbetreffende agrariër; 

• Gedeputeerde Staten volgen in principe het advies van de deskundige. Eventueel kunnen 
zij, gemotiveerd, afwijken van dit advies. 

• Tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten Staten staat geen bezwaar en beroep op basis 
van de Algemene wet bestuursrecht. 

Spelregels voor een tegemoetkoming in gemaakte advieskosten 
(deskundige bijstand) inzake het grondverwervingstraject 
OostvaardersWold 

• Normaliter zouden de gemaakte kosten in geval van een gerealiseerde transactie op basis 
van de dubbele redelijkheidstoets zijn vergoed. Nu de grondverwerving van de agrarische 
bedrijven binnen OostvaardersWold niet wordt doorgezet is het redelijk om de 
daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten te vergoeden. 

, • Alle kosten moeten beoordeeld worden op het feit dat deze daadwerkelijk zijn gemaakt en 
betaald, waarbij deze op basis van factuur kan worden onderbouwd en voldoen aan het 
principe van de dubbele redelijkheidstoets. 

• De daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten hebben betrekking op kosten van agrariërs 
binnen het plangebied van OostvaardersWold, waarmee wel onderhandelingen zijn gevoerd, 
maar dit uiteindelijk niet heeft geleld tot verwerving (geen onderhandelingsakkoord bereikt 
en/of ontbindende voorwaarde van een onherroepelijk PIP heeft geleid tot ontbinding van 
de overeenkomst. 

• De daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten hebben betrekking op gemaakte kosten door 
agrariërs met betrekking tot adviseurs, accountants, etc. Andere partijen dan boeren 
binnen het plangebied OostvaardersWold komen niet voor deze regeling in aanmerking. 

• De daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten zijn vooral in de periode oktober 2009 en 
oktober 2010 gemaakt, maar in incidentele gevallen zijn er ook kosten buiten deze periode. 

• Na het vaststellen van de structuurvisie (oktober 2009) is de omslag gemaakt naar een 
actieve verwerving, tot die ti jd was sprake van vrijwilligheid. Na 20 oktober 2010, zijnde de 
datum waarop staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd dat in het kader van de robuuste 
verbindingen geen nieuwe verplichtingen aangegaan mochten worden, heeft het college van 
Gedeputeerde Staten besloten alleen de reeds aangegane verplichtingen na te komen en 

. geen nieuwe verplichtingen meer aan te gaan. 
• Het inschakelen van een adviseur/deskundige door de agrariër inzake de vergoeding gebeurt 

op eigen kosten en komt niet ook voor vergoeding in aanmerking. 

HB 1347840 
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Overige schades en kosten vallen buiten het kader van deze procedure 

Op basis van de reeds bekende reacties worden diverse kosten, meer dan alleen advieskosten in het 
kader van de grondverwerving naar voren gebracht. 

1. Planschade 
2. Vertragingsschade / bedrijfsschade 
3. Wildschade 
4. Kosten van advocaten inzake gevoerde procedures 
5. Bestede uren door agrariërs 

ad. 1. Planschade 
Eventuele planschade kan worden geclaimd op een procedureverordening (Verordening schade-
advisering ruimtelijke ordening Flevoland). Op basis van deze verordening wordt door SAOZ als 
onafhankelijk adviseur de schade beoordeeld en vastgesteld. 

ad.2. Vertragingsschade / bedrijfsschade 
Indien door boeren wordt aangegeven dat gezien de planvorming sprake is van vertragingsschade 
(door vertraagde en/ of uitgestelde uitvoering van plannen), wordt deze schade beoordeeld in het 
kader van planschade. Ook als boeren aangeven dat de bedrijfsvoering is aangepast, inspelend op 
verwachte aankoop van perceelsgedeelten, wordt dit beoordeeld in het kader van planschade. 

ad.3. Wildschade 
Indien door boeren in het gebied wordt aangegeven dat door de realisatie van natuur extra 
wildschade zal ontstaan kan in geval van daadwerkelijke wildschade een claim worden ingediend bij 
het faunafonds. 

ad.4. Kosten van advocaten, etc. inzake gevoerde procedures 
In de procedures hebben boeren kosten gemaakt door het Inschakelen van adviseurs en advocaten. 
De inzet had betrekking op het indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures, leges 
etc. Deze kosten zijn voor wat betreft de kosten van het beroep tegen het inpassingsplan vergoed 
na de veroordeling door Raad van State. 

ad.5. Bestede uren door agrariërs 
Naast gemaakte kosten en eventuele schade hebben boeren ook ti jd besteed. Deze tijdsbesteding 
wordt niet vergoed, ook omdat de tijdsbesteding niet te controleren is, maar ook omdat de 
tijdsbesteding bij geslaagde verwervingstrajecten niet in de vergoeding is meegenomen. 

HB 1347840 



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

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2012, nummer 1349946. 

BESLUITEN: 
1. In te stemmen met het vergoeden van advieskosten om daarmee de ongelijkheid in het 

gebied OostvaardersWold weg te nemen waarbij enerzijds bedrijven zijn aangekocht en 
advieskosten daarbinnen zijn vergoed en anderzijds, door Ingrijpen van het Rijk, de niet 
aangekochte boeren, met gemaakte advieskosten zijn blijven zitten conform bijgevoegde 
spelregels en procedure; 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet ten behoeve van het open 
planproces zoals bedoeld in de door uw Staten aangenomen motie van 30 mei 2012; 

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal budget van € 600.000 exclusief 
BTW; 

4. De 12® begrotingswijziging van 2012 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbar^ergadering yan Provinciale Staten van 5 september 2012 

griffier, ^ voorzitter. 

1360477 



Bijlage 
Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie FS12/12 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Datum: 4-7-12 

Mutaties begrotingsthema's 
L= Lasten 
B = Baten 

Thema 
Onderdeel Omschrijving 

L 
B 

Prim, 
begroting 

Oude 
raming 

Mutatie 
2012 

Nieuwe 
raming 

Door werking t.o.v. 2012 
2013 2014 2015 

5 Investeringjagenda 

N511011 Oostvaarderswold L 488.000 488.000 315.000 803.000 285,000 - -

5.1 Oostvaarderswold L 2.086,758 2,179,758 315,000 2,494,758 285,000 - -

Totaal 5 Investeringsagenda 20.592.657 28.674,713 315,000 28.989,713 285,000 - -

6 Bestuur 

N651125 Omgevingsplan Flevoland B -1,179.000 -1,179,000 -315,000 -1.494,000 -285.000 - -

6.5 Reserves 6 -18.079,689 -38.301,752 -315,000 -38,616.752 -285.000 - -

Totaal 6 Bestuur -103.787.756 -115,526,644 -315.000 -115,841.644 -285,000 - -
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Saldo van lasten en baten 

Aldus besloten in de vergadering van 

de griffier, de voorzitter 

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

11 1 SEP. 2012 

2> 
O J < ^ 

f O-
co 
lU 
I f 
(D 
3 
< 
O 
O 
-1 
1/1 
I t 

n> 


