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Voorstel op hoofdlijnen OostvaardersWold 
 

 

1. Beslispunten 
1. Het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, nadat het 
provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold door een uitspraak van de Raad 
van State onherroepelijk is geworden en er duidelijkheid is over de financie-
ring van deze gebiedsontwikkeling, een gedetailleerd voorstel voor de ont-
wikkeling van het OostvaardersWold ter besluitvorming voor te leggen binnen 
de volgende randvoorwaarden:  

a. De ontwikkeling moet binnen het vastgestelde provinciaal 
inpassingsplan en aangegane overeenkomsten worden ge-
realiseerd; 

b. De stopkosten van gewijzigd kabinetsbesluit mogen op 
geen enkele manier bij de inwoners van Flevoland in re-
kening gebracht worden;   

c. Voor de uitvoering zal geen onteigening worden toege-
past tenzij een individuele grondeigenaar het functione-
ren van het ecologisch systeem van het gehele gebied in 
de weg staat; 

d. Uiterlijk 1 januari 2014 dient er volledige duidelijkheid te 
zijn over de uitvoering van het OostvaardersWold; 

e. De provinciale bijdrage mag niet uitstijgen boven het 
eerder geraamde bedrag; 

f. Maatschappelijke partijen de uitvoering van de plannen 
te laten overnemen in een aangepaste vorm door een 
combinatie met hoogwaardige extensieve recreatie, fase-
ring van de ontwikkeling in de tijd, versobering van de 
uitvoering en het bieden van compensatie voor ontwikke-
lingen elders in de provincie. 

2. In verband met de latere besluitvorming en het langer trekken van het 
programma OostvaardersWold door de provincie een bedrag van € 
680.000,- in de begroting op te nemen voor de proceskosten van het 
OostvaardersWold, waarvan € 488.000 reeds is geraamd; 

3. De 3e wijziging van de begroting 2012 vast te stellen, waarbij € 192.000 
wordt onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. 

 
2. Inleiding 

Tijdens de opinieronde over het OostvaardersWold op 11 januari 2012 is afge-
sproken dat er een voorstel op hoofdlijnen komt dat recht doet aan de fase 
van het huidige proces.  
 
Coalitieakkoord Flevoland 2011 - 2015: 
“Op nadrukkelijk verzoek van het rijk heeft de provincie Flevoland zich de 
afgelopen jaren samen met gemeenten en waterschap ingezet voor de ont-
wikkeling van het OostvaardersWold. Het huidige kabinet heeft op 20 oktober 
2010 een streep gezet door de verdere ontwikkeling van het gebied. Tegelij-
kertijd geeft het kabinet de provincie meer verantwoordelijkheid voor de in-
richting van het landelijk gebied. Binnen de geldende overeenkomsten tussen 
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rijk en provincie worden mogelijkheden gezien het OostvaardersWold tot ontwikkeling te bren-
gen”.  
 
Naar aanleiding hiervan is overleg met de staatssecretaris gestart. Afgelopen zomer is staatsse-
cretaris Bleker een alternatief plan voorgelegd, in overeenstemming met het coalitieakkoord, 
waarbij enerzijds sprake is van een versobering en anderzijds van het betrekken van een vitale 
coalitie bij de realisatie van het project. De staatssecretaris heeft aangegeven zich te kunnen 
vinden in deze aanpassing van het plan en ziet deze aanpak als een ondersteuning van het  
regeerakkoord.  
 
De besluitvorming over overdracht van realisatie van het OostvaardersWold aan maatschappelij-
ke en/of particuliere organisaties is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over de 
ingestelde beroepen tegen het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold en de uitkomst van 
de onderhandelingen tussen het rijk en de provincie over de financiële middelen.  
Daarnaast is OostvaardersWold sinds oktober 2010 onderwerp van een landelijke maatschappe-
lijke discussie geworden, met bij tijden nadrukkelijke media-aandacht, waardoor de druk op de 
besluitvorming toeneemt. 
 
Om ervoor te zorgen dat het besluitvormingsproces door bovengenoemde processen niet zodanig 
stagneert dat de provincie grotere risico’s gaat lopen bij de realisatie van het Oostvaarders-
Wold, vraagt ons college uw staten om nu een besluit op hoofdlijnen te nemen met als uit-
gangspunt het coalitieakkoord.  
Deze wijze van besluitvorming maakt het voor de fracties in uw staten mogelijk om zowel in-
houd te geven aan haar kaderstellende rol als in te spelen op onzekerheden in het proces. 
Het is belangrijk om nu te komen tot het bepalen van de hoofdlijnen met betrekking tot het 
vervolg zodat nu een aantal stappen naar een gedetailleerde uitwerking kunnen worden gezet. 
Deze kaderstelling is ook nodig om duidelijkheid te creëren bij belanghebbende partijen en het 
realisatieproces.  
 
Bij het besluit op hoofdlijnen geeft u ons college kaders mee om tot een definitief voorstel over 
realisatie van het OostvaardersWold te komen. Dit gedetailleerde voorstel zal in ieder geval een 
uitvoering beschrijven binnen de in dit voorstel geschetste kaders en de wijze waarop partijen 
worden betrokken bij het proces en de wijze waarop rekening wordt gehouden met belangen 
die er zijn (effecten naar de omgeving bijvoorbeeld). 

 

3. Beoogd effect 
Instemming met de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het OostvaardersWold zodat de kaders 
voor een gedetailleerde uitwerking voor ons college duidelijk zijn en duidelijkheid wordt gecre-
eerd bij belanghebbende partijen over het standpunt van de provincie en het opnemen van een 
bedrag in de begroting voor de proceskosten van het OostvaardersWold omdat door de provincie 
het programma OostvaardersWold langer wordt getrokken. 

 
4. Argumenten 

1.1 Het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, nadat het provinciaal inpas-
singsplan OostvaardersWold door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is gewor-
den en er duidelijkheid is over de financiering van deze gebiedsontwikkeling, een gedetailleerd 
voorstel voor de ontwikkeling van het OostvaardersWold ter besluitvorming voor te leggen. 
“Overdracht van de uitvoering past binnen de nieuwe verantwoordelijkheden van de provincie 
op grond van het kabinetsbeleid waarbij de provincies verantwoordelijk zijn voor natuur en 
ruimtelijke ordening en het kabinet een nadrukkelijke rol weggelegd ziet voor partijen, terrein-
beherende organisaties en boeren bij de ontwikkeling en het beheer van natuur. Binnen de gel-
dende overeenkomsten tussen het Rijk en de provincie Flevoland ziet ons college mogelijkheden 
om het OostvaardersWold tot ontwikkeling te brengen in samenwerking met maatschappelijk en 
particulier initiatief zoals uitgangspunt is in het coalitieakkoord”. 
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a. De ontwikkeling moet binnen het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan en aangegane over-
eenkomsten worden gerealiseerd. 
Uw staten hebben de afgelopen jaren de kaders gesteld voor de realisatie van het Oostvaar-
dersWold: in het geldende omgevingsplan en de bijbehorende strategische milieubeoordeling, in 
de verordening Groenblauwe Zone, in de structuurvisie en de bijbehorende PlanMer en uiteinde-
lijk in het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold en de bijbehorende BesluitMer.  
Tegen het inpassingsplan is beroep ingesteld waarover Raad van State uitspraak doet. De uit-
spraak van de Raad van State ten aanzien van het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold 
is van groot belang. Met deze uitspraak wordt het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold 
al dan niet onherroepelijk. Zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan is het be-
sluiten over een definitieve overdracht van de realisatie niet mogelijk.  
 
Naast het genoemde publiekrechtelijke kader is tevens van belang dat een aantal overeenkom-
sten is gesloten door de provincie. Uitgangpunt is om te voldoen aan de investeringsbudget lan-
delijk gebied (ilg)- bestuursovereenkomst en daarmee de juridische positie ten opzichte van het 
rijk te behouden. Het is in het belang van Flevoland om te komen tot uitsluitsel met betrekking 
tot de financiële bijdragen van het Rijk. Zolang geen (gewijzigde) overeenkomst is gesloten over 
de bijdrage van het Rijk moet Flevoland alles doen om haar juridische positie te bewaken om 
daarmee de kosten te laten bij het Rijk en deze niet af te wentelen op haar inwoners.  
Zolang er geen uitsluitsel is over de financiële bijdrage dient de provincie net zoals het rijk zich 
te houden aan de gemaakte afspraken in de ilg bestuursovereenkomst. 
Daarnaast is er tussen de provincie Flevoland, de gemeenten Zeewolde, Lelystad, Staatsbosbe-
heer en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten in december 2009 waarin de 
resultaats- en inspanningsverplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot de realisatie van 
het OostvaardersWold. 
Verder zijn er met betrekking tot realisatie van natuurcompensatie met Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer overeenkomsten afgesloten.  
  
b. De kosten mogen op geen enkele manier bij de inwoners van Flevoland in rekening gebracht 
worden.  
In het coalitieakkoord is aangegeven dat: “de kosten die samenhangen met veranderd kabinets-
beleid op geen enkele manier bij de inwoners van Flevoland in rekening mogen worden ge-
bracht”. 
Bij het niet doorgaan van het OostvaardersWold zal er sprake zijn van stopkosten van het pro-
ject, deze bedragen kunnen oplopen tot maximaal € 140 miljoen (€ 350,- per inwoner van Flevo-
land). In het coalitieakkoord is aangegeven dat deze rekening niet bij de inwoners van Flevoland 
terecht mag komen. 
 
c. Voor de uitvoering zal geen onteigening worden toegepast tenzij een individuele grondeige-
naar het functioneren van het ecologisch systeem van het gehele gebied in de weg staat. 
 
d. Uiterlijk 1 januari 2014 dient er volledige duidelijkheid te zijn over de uitvoering van  
OostvaardersWold. 
Voor de provincie is het bieden van zekerheid aan boeren een belangrijke overweging. Die 
wordt op twee punten gegeven: 
- duidelijke deadline; 
- volledige schadeloosstelling. 
Uitgangspunt is dat de grondverwerving vrijwillig wordt doorgezet om de boeren zekerheid te 
kunnen geven en de mogelijkheid te bieden om de gronden vrijwillig te kunnen aanbieden op 
basis van een volledige schadeloosstelling. Uitgangspunt is dat uw staten zekerheid aan de  
boeren willen geven uiterlijk 1 januari 2014. Conform het coalitieakkoord kan alleen tot ontei-
gening worden overgegaan als een individueel bedrijf het ecologisch functioneren van de zone 
in de weg staat. Daarnaast is van belang dat het principe van volledige schadeloosstelling alleen 
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kan worden gebruikt indien er uitzicht is op onteigening als gevolg van de doelstellingen in het 
provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold. 
Aandachtspunt hierbij is dat het voor het realiseren van duidelijkheid voor de boeren van belang 
is dat de besluitvorming door uw staten niet te lang op zich kan laten wachten omdat er anders 
onvoldoende tijd beschikbaar is voor een zorgvuldig verwervingstraject met de boeren. Daar-
naast levert dit ook problemen op met betrekking tot de realisatie van uitvoeringsprojecten 
waarbij de subsidie wordt misgelopen en de situatie dreigt dat de provincie toch verweten kan 
worden dat zij de stekker eruit trekt en dat de provincie Flevoland voor de stopkosten moet op-
draaien. 
 
e. De provinciale bijdrage mag niet uitstijgen boven het eerder geraamde bedrag. 
Bij het doorgaan van het OostvaardersWold is de afspraak dat de provincie een bijdrage levert 
van maximaal € 33,9 miljoen. Dit is eerder bij de structuurvisie gehanteerd en uitgangspunt ge-
weest bij de samenwerkingsovereenkomst en als basis gebruikt in de paragraaf over economi-
sche uitvoerbaarheid van het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold. Binnen deze bijdrage 
is een groot deel van de kosten reeds uitgegeven of verplicht en is een deel van de uitgaven ge-
koppeld aan een inhoudelijk doel. Indien de provincie haar provinciale bijdrage niet continu-
eert, kan haar worden verweten dat zij haar eerder gemaakte afspraken niet nakomt. 
 
f. Maatschappelijke partijen de uitvoering van de plannen te laten overnemen in een aangepas-
te vorm door een combinatie met hoogwaardige extensieve recreatie, fasering van de ontwik-
keling in de tijd, versobering van de uitvoering en het bieden van compensatie voor ontwikke-
lingen elders in de provincie. 
Door het OostvaardersWold in ontwikkeling te brengen in samenwerking met particulier en 
maatschappelijk initiatief is het mogelijk om ook lokale, landelijke en internationale economi-
sche spelers te binden aan het project en daarmee de economische spin-off van het gebied te 
vergroten en het binden van particuliere investeerders aan het project. Dit is voor ons college in 
het verlengde van het coalitieakkoord in november 2011 aanleiding geweest tot het sluiten van 
een intentieverklaring met een aantal partijen op basis waarvan een voorstel is gedaan door de 
maatschappelijke partners aan de provincie. 
Belangrijk is dat er ruimte is voor andere partijen om deel te nemen als partners of te kunnen 
participeren in een werkmaatschappij. 
Uitgangspunt in het coalitieakkoord is: “een integrale gebiedsontwikkeling en het maximaal be-
nutten van de ecologische en economische kansen. Daarmee wordt een impuls gegeven aan ver-
betering van het vestigingsklimaat binnen onze provincie en recreatiemogelijkheden voor onze 
inwoners. 
Door een combinatie met hoogwaardige extensieve recreatie, versobering in de uitvoering en 
het bieden van compensatieruimte voor ontwikkelingen elders in de provincie zien wij moge-
lijkheden voor realisatie in samenwerking met particulieren, agrariërs en institutionele terrein-
beheerders”. 
 
Combinatie met hoogwaardige extensieve recreatie 
In en rondom het plangebied zijn er mogelijkheden voor recreatie die nog verder zouden kunnen 
worden ingevuld en benut. De hoogwaardige extensieve recreatie past binnen de regels van het 
bestaande provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold. Het is aan het consortium om hieraan 
invulling te geven mede ter financiering van de totale gebiedsontwikkeling. Maar mocht blijken 
dat deze kaders moeten worden aangepast dan zal dit aan uw staten moeten worden voorge-
legd. 
 
Versobering 
Belangrijk is dat de realisatie van het OostvaardersWold plaatsvindt binnen de hoofddoelstelling 
(verbinding voor edelherten) en de randvoorwaarden (ten aanzien van recreatie en water) in 
het gebied. Met behoud van de doelstellingen voor economie en ecologie zijn er mogelijkheden 
voor versobering, waardoor de haalbaarheid van de plannen wordt vergroot. Dit betreft: 
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• een ander gebruik van de zone; 
• het sterk versoberen van de inrichting; 
• een grote en sterkere rol voor de agrariërs; 
• verkleinen van het gebied. 
 
De mate waarin deze versoberingen doorgevoerd worden is afhankelijk van de financiële in-
breng van de maatschappelijke partijen en de keuzes die er na het onherroepelijk worden van 
het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold worden gemaakt door de maatschappelijke 
partijen.   
Deze versoberingen komen tegemoet aan de nieuwe manier waarop de rijksoverheid om wil 
gaan met natuurontwikkeling en -beheer en leveren bovendien een forse kostenbesparing op. 
Daarmee kunnen de kosten voor de rijksoverheid ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken 
met ongeveer € 100 miljoen dalen (40%). 
 
2.1  In verband met de latere besluitvorming en het langer trekken van het programma Oost-
vaardersWold door de provincie een bedrag van € 680.000,- in de begroting 2012 op te nemen 
voor de proceskosten van het OostvaardersWold.  
Door genoemde onzekerheden neemt besluitvorming over het vervolg van dit project meer tijd 
in beslag dan verwacht. Consequentie hiervan is dat het project langer bij de provincie wordt 
getrokken en er sprake is van meer inzet en noodzakelijke middelen.  
In 2012 is aan proceskosten OostvaardersWold € 680.000 nodig. Hiervan is reeds € 488.000 in de 
begroting geraamd. Het aanvullende bedrag van € 192.000 kan worden gedekt uit de reserve 
Omgevingsplan. De proceskosten 2012 maken onderdeel uit van de inspanningsverplichting van € 
33,9 miljoen waartoe de provincie zich verplicht heeft. 
Van het totaalbudget van € 680.000 wordt € 380.000 gedekt uit onderuitputting 2011 en € 
300.000 uit de procesgelden voor 2012. De onderuitputting over 2011 leidt tot een lagere ont-
trekking in 2011 aan de reserve Omgevingsplan, waardoor deze middelen in 2012 binnen de re-
serve beschikbaar zijn. 
Als gevolg van bovenstaande mutaties is er nog een bedrag van € 350.000 beschikbaar voor 
eventuele aanvullende proceskosten OostvaardersWold in 2012. 
 
Beschikbaar uit onderuitputting 2011:   380.000 
Beschikbaar voor proceskosten 2012:    650.000 
Totaal beschikbaar:                         1.030.000 
Nodig in 2012:                                       680.000 
Nog beschikbaar:                                   350.000 

 
3.1  De 3e begrotingswijziging vaststellen waarbij € 192.000 wordt onttrokken aan de reserve 
Omgevingsplan voor proceskosten OostvaardersWold in 2012. 
Zoals hiervoor onder 2.1 toegelicht is in 2012 voor proceskosten OostvaardersWold naar ver-
wachting € 680.000 nodig. Hiervan is reeds € 488.000 in de begroting geraamd. Het aanvullende 
bedrag van € 192.000 kan worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan. Hiervoor is een begro-
tingswijziging noodzakelijk. Deze wijziging is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
 

5. Kanttekeningen 
Verwacht wordt dat begin maart 2012 er een uitspraak van de Raad van State zal zijn ten aan-
zien van het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold. De Raad van State zou natuurlijk ook 
het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold niet onherroepelijk kunnen verklaren waarmee 
een nieuwe situatie ontstaat.   

 
6. Vervolgproces 

Op basis van dit hoofdlijnenbesluit zal ons college, nadat het provinciaal inpassingsplan Oost-
vaardersWold door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden en er duide-
lijkheid is over de financieringsmogelijkheden, komen met een gedetailleerde uitwerking.      
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7. Advies uit de Opinieronde 
      

8. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 februari 2012, nummer 1280272. 
 

     BESLUITEN: 
 
1. Het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, nadat het provinciaal inpas-
singsplan OostvaardersWold door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is gewor-
den en er duidelijkheid is over de financiering van deze gebiedsontwikkeling, een gedetailleerd 
voorstel voor de ontwikkeling van het OostvaardersWold ter besluitvorming voor te leggen bin-
nen de volgende randvoorwaarden:  

g. De ontwikkeling moet binnen het vastgestelde provinciaal inpassingsplan en 
aangegane overeenkomsten worden gerealiseerd; 

h. De stopkosten van gewijzigd kabinetsbesluit mogen op geen enkele manier 
bij de inwoners van Flevoland in rekening gebracht worden;   

i. Voor de uitvoering zal geen onteigening worden toegepast tenzij een indivi-
duele grondeigenaar het functioneren van het ecologisch systeem van het 
gehele gebied in de weg staat; 

j. Uiterlijk 1 januari 2014 dient er volledige duidelijkheid te zijn over de uit-
voering van het OostvaardersWold; 

k. De provinciale bijdrage mag niet uitstijgen boven het eerder geraamde be-
drag; 

l. Maatschappelijke partijen de uitvoering van de plannen te laten overnemen 
in een aangepaste vorm door een combinatie met hoogwaardige extensieve 
recreatie, fasering van de ontwikkeling in de tijd, versobering van de uit-
voering en het bieden van compensatie voor ontwikkelingen elders in de 
provincie; 

2. In verband met de latere besluitvorming en het langer trekken van het programma Oost-
vaardersWold door de provincie een bedrag van € 680.000,- in de begroting op te nemen 
voor de proceskosten van het OostvaardersWold, waarvan € 488.000 reeds is geraamd. 

3. De 3e wijziging van de begroting 2012 vast te stellen, waarbij € 192.000 wordt onttrokken 
aan de reserve Omgevingsplan. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7 maart 2012 (ov) / 28 maart 
2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

- 3e wijziging van de begroting 2012       
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

      
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


