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Beantwoording vragen VVD-fractie n.a.v. panoramaronde 
OostvaardersWold 18 april 2012 
 
Onderstaand de vragen die VVD-fractie heeft naar aanleiding van behandeling OVW tijdens 
Panoramaronde 18 april 2012. De vragen volgen in grote lijnen de notitie “Analyse en Scenario’s 
OostvaardersWold” 
 
1. Blz 12 Verschuiven realisatiedatum van 2018 naar 2014, waarom, welke voorwaarden heeft 

Flevoland hierbij gesteld? 
 
Antwoord:  
Voor de minister was het bindend advies van de ICMO commissie reden om met Flevoland 
afspraken te maken over versnelling van het project OostvaardersWold. De minister heeft dit in 
de brief van 5 september 2006 aangegeven (zie blz. 8 van Analyse en scenario’s 
OostvaardersWold). Naar aanleiding van deze brief en diverse verkoopverzoeken van boeren die 
op korte termijn duidelijkheid wilden hebben zijn voorwaarden gesteld vanuit de provincie aan 
het rijk voor het direct toepassen van een op agrarische waarde gebaseerde volledige 
schadeloosstelling. Er zijn met het rijk afspraken gemaakt over het direct toepassen van deze 
schadeloosstelling  zodat er ook in de verwerving tot een versnelling zou kunnen worden 
gekomen. Het voorstel daarvoor is op 12 april 2007 in Provinciale Staten geaccordeerd (zie blz. 12 
en 17 Analyse en scenario’s OostvaardersWold). 
 
2. Blz 14 Wie participeerden, hoe zijn participanten geworven? 
 
Antwoord:  
Gestart is met gesprekken over de opgaven in een veel groter gebied, het zgn. Middengebied, om 
te bezien op welke wijze aan deze opgaven tegemoet kon worden gekomen. Bestuurlijke partners 
daarbij waren de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, het waterschap en later ook het 
ministerie van LNV. De inhoudelijke fase van het project Middengebied is afgesloten in een 
bijeenkomst van de stuurgroep Middengebied (blz. 8 Analyse en scenario’s OostvaardersWold). De 
opgaven zijn verwerkt in de strategische milieubeoordeling ten behoeve van de opstelling van het 
Omgevingsplan die op 2 november 2006 is vastgesteld. Tijdens het opstellen van het 
omgevingsplan en de strategische milieubeoordeling heeft een veel bredere consultatie 
plaatsgevonden van boeren, de LTO en een aantal maatschappelijke partijen. 
In het kader van de structuurvisie is later in het najaar van 2007 gestart met een traject van 
inwonersparticipatie en een open planproces om te komen tot een ontwerp voor het gebied. 
Naast boeren uit het gebied ging het om inwoners van de verschillende gemeenten Almere, 
Lelystad en Zeewolde. Er is een mailing uitgegaan naar 4000 huishoudens die konden aangeven op 
welke wijze zij betrokken / geïnformeerd willen worden in de planvormingsfase van het 
OostvaardersWold. Mogelijkheden daarvoor waren een infomarkt, ontwerpbijeenkomsten, een 
online enquête ter toetsing van de resultaten van de ontwerpbijeenkomsten en een nieuwsbrief. 
Voor de ontwerpbijeenkomsten is uit de 86 aangemelde mensen een selectie gemaakt op basis 
van geslacht, leeftijd en woonplaats van uiteindelijk maximaal 36 inwoners. Tevens is gezorgd 
dat er een voldoende aantal boeren uit het gebied kon deelnemen. Daarnaast zijn er statenleden 
als waarnemer aanwezig geweest tijdens de bijeenkomsten. 
Het resultaat van de ontwerpsessies is online getoetst bij 400 huishoudens, daarnaast was het 
mogelijk de enquête in te vullen door bezoekers van de website. 
 
3. Blz 16 December 2007 heeft provincie in brief namens LNV afspraken met Flevolandschap en 

SBB vastgelegd. Kan de brief worden bijgevoegd bij de antwoorden?  
 
Antwoord:  
Ja, document is ook op de website van het OostvaardersWold opgenomen. 
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4. Blz 18 In 2009 is er o.a. een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen partijen (2.5 pag. 
18), die door PS op 3 september 2009 is vastgesteld. Kan de overeenkomst worden bijgevoegd 
bij de antwoorden?  

 
Antwoord:  
Ja, document is ook op de website van het OostvaardersWold opgenomen. 
 
5. Op 20 december 2011 stelt Bleker een mediation traject voor en op 8 februari 2012 komt 

Bleker hier weer op terug. Waarom heeft de provincie daar niet sneller op gereageerd en is 
wederom passief geweest in deze periode? 

 
Antwoord:  
Niet ieder contact tussen het ministerie en de provincie is opgenomen in de Analyse en 
scenario’s. Op 20 december 2011 wordt er in een bestuurlijk gesprek tussen de provincie en 
Bleker afgesproken om een mediation te doen met een voor beide partijen bindende uitkomst. 
Daarbij wordt door de provincie als voorwaarde gesteld om dit ook door het Kabinet te laten 
bevestigen zodat dit voldoende verankerd is. Tussendoor is diverse keren contact geweest, op 20 
december 2011 over de terugkoppeling naar de staten over de mediation tussen gedeputeerde 
Witteman en mevrouw Burger en de heer Bleker. Vervolgens is er op vrijdag 23 december 2011 
contact geweest tussen de heer Witteman en mevrouw Burger omdat het niet mogelijk bleek dit 
nog in het kabinet te bespreken voor de kerst. Daarna is er op vrijdag 20 januari, dinsdag 24 
januari en donderdag 25 januari contact geweest tussen de gedeputeerde Witteman en mevrouw 
Burger over de voortgang van het voorleggen van de mediation aan het kabinet en de 
opdrachtformulering voor de mediation. 
Op 31 januari 2012 heeft GS ingestemd met de notitie 'Afspraken om te komen tot een bindend 
advies' en besloten deze notitie te gebruiken als basis voor verdere procesafspraken met het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I). Deze notitie is voorgelegd aan 
het ministerie van EL&I. Met deze informatie is mevrouw Burger het gesprek aangegaan met de 
staatssecretaris. Uiteindelijk heeft mevrouw Burger op 8 februari 2012 laten weten dat 
Staatssecretaris Bleker afziet van dit traject. Vervolgens is op 10 februari 2012 uw Staten 
geïnformeerd via een mededeling.  
 
6. Op 26 april 2011 heeft de provincie Flevoland een verweerschrift geschreven naar de Raad 

van State. Kan dit verweerschrift worden bijgevoegd bij de antwoorden?  
 
Antwoord:  
Ja, is ook opgenomen op de website van het OostvaardersWold.  
 
7. Pagina 34: 15/3 2012: Bleker wil kijken naar restschuld nadat provincie grond heeft verkocht. 

Hoe staat het met ambtelijke en politieke contacten terzake. Heeft natuurlijk ook betrekking 
op motie vanuit Tweede Kamer (CDA/VVD); hoe intensief is het contact met Bleker hierover? 

 
Antwoord: 
Nadat staatssecretaris Bleker op 8 februari 2012 aangegeven heeft geen mediation te willen, is er 
op 14 februari 2012 bestuurlijk overleg tussen de provincie en de heer Bleker waarbij wordt 
afgesproken om een ambtelijk overleg een voorstel te laten doen tijdens een expertmeeting. Dit 
overleg heeft op 9 maart 2012 plaatsgevonden. Op basis van dit gesprek is een voorstel gedaan 
aan staatssecretaris Bleker welke op 15 maart met de heer Bleker is besproken en aan de 
provincie is teruggekoppeld (zie blz. 27 van Analyse en scenario’s OostvaardersWold). Het 
ambtelijke overleg was een intensief traject en het voorstel aan Bleker en aan de provincie was 
dan ook een resultaat waarin ambtelijk het ministerie en provincie zich konden vinden. Daarnaast 
is via brief van 13 april 2012 naar aanleiding van de Analyse en scenario’s aan de heer Bleker 
gevraagd om een gesprek waarover ook ambtelijk contact is geweest met het ministerie. 
 
8. De beschikbaarstelling van de gronden aan en subsidiering van het Flevo-landschap vloeit 

voort uit Bestuursovereenkomst ILG en deels uit de compensatieafspraken (4.2, pag. 37). Zijn 
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deze Bestuursovereenkomst alsmede de compensatieafspraken voor PS beschikbaar / 
bijvoegen bij antwoorden. 

 
Antwoord:  
Ja, document is ook op de website van het OostvaardersWold opgenomen. 
 
9. Tijdens de (geheime) bijeenkomsten en tijdens de besprekingen over het coalitieakkoord 

heeft GS aangegeven dat de stopkosten € 100 miljoen zouden bedragen (4.3 pag. 43), zelfs 
met verkoop van alle gronden (incl. Flevo-landschap) zou het verlies nog € 50 á € 75 miljoen 
bedragen. Waar waren deze bedragen toen op gebaseerd en waarom werd toen aangenomen 
dat het Flevo-landschap ook zou verkopen. Later is overigens gemeld dat de stopkosten 140 
mln zouden bedragen (namelijk 350 per inwoner). Vanwaar nu andere gegevens dan eerder 
momenten. 

 
Antwoord:  
Dit staat toegelicht op blz.43 en 44 Analyse en scenario’s OostvaardersWold.  
Tijdens de geheime bijeenkomsten en in de toelichting van het college op de samenvatting van 
AKD is uitgelegd dat er sprake was van een eerste inschatting van de stopkosten in de richting van 
een bedrag van € 100 miljoen.  
Daarnaast is (ter illustratie) aangegeven dat zelfs al zouden ook de opbrengsten van de verkoop 
van de grond in bezit bij de provincie en stichting Flevo-landschap worden afgetrokken er toch 
een behoorlijke post zou overblijven.  
Verkoop van alle gronden was geen uitgangspunt bij de berekening van het bedrag van € 100 
miljoen. Bij deze berekeningen is opgenomen dat een deel van de aangekochte grond (in bezit 
van Provincie Flevoland en niet nodig voor realisatie van de compensatie-opgaven) weer kan 
worden verkocht.  
Tijdens de besprekingen in de coalitie in voorjaar van 2011 is besproken dat het zou gaan om € 
100 miljoen in lijn met het eerdere bedrag, wat overigens exclusief schadeclaims was. In de 
notitie stopkosten die later naar de staten is gegaan is nog steeds dit bedrag van € 100 miljoen de 
basis waarbij wel een mogelijke planschade is opgenomen (van 20 – 40 miljoen).  
Na vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan is een nieuwe situatie ontstaan. De stopkosten 
zijn daarop aangepast; de planschadeclaims zijn niet aan de orde, een aantal overeenkomsten 
worden ontbonden en er zal nu mogelijk vertragingsschade geclaimd worden, geraamd op € 12,5 
miljoen. In de scenario’s is van dezelfde informatie uitgegaan.  
 
10. Mbt Flevolandschap: Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn indien de aan Flevolandschap 

beschikbaar gestelde gronden geen natuurbestemming meer hebben? Of is er niets geregeld 
als het project niet door zou gaan? Welke middelen wilt u in dat geval aanwenden om 
Flevolandschap tot verkoop te bewegen? (kunt u verduidelijken wat de rol van 
Flevolandschap in uw ogen is, is dat een uitvoerende organisatie of een beleidsmakende 
organisatie en zijn afspraken ook in lijn daarmee gemaakt?) 

 
Antwoord:  
Door Stichting Flevolandschap zijn gronden en gebouwen rechtstreeks in eigendom verworven, 
gebruikmakend van diverse subsidieregelingen, onder andere de PNB – verordening en ILG-
verordening, steeds onder de vereiste toestemming van Gedeputeerde Staten. Alle verstrekte 
subsidies zijn inmiddels vastgesteld door de Provincie (GS-besluit). In de beschikkingen is 
verwezen naar de robuuste verbinding ten behoeve van de realisatie van de EHS. Tevens is in de 
beschikking verwezen naar de verplichtingen in de desbetreffende verordening.  
 
Op basis van de Subsidieverordening particuliere terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties (PNB) van 1 maart 2008 kan op grond op artikel 16 van deze 
Verordening Stichting Flevolandschap deze gronden ALLEEN met toestemming van GS 
vervreemden. Dat geldt alleen voor de aankopen op basis van deze verordening.  
 
In artikel 17 van de ILG- verordening wordt verwezen naar artikel 4.41 Awb lid 2 a waarin is bepaald 
dat de subsidie-ontvanger een vergoeding is verschuldigd aan het bestuursorgaan indien het 
verstrekken heeft geleid tot vermogensvorming als de percelen zijn vervreemd. De vergoeding 
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bedraagt maximaal het bedrag waarmee de subsidievorming heeft bijgedragen aan de 
vermogensvorming.  
 
Daarmee zijn de voorwaarden zoals opgenomen in de verordening van toepassing, onder andere 
dat in geval van vervreemding toestemming noodzakelijk is van Gedeputeerde Staten. In de akte 
van levering is aangegeven dat het gebruik voor natuurdoeleinden is bedoeld. 
 
Zoals ook blijkt uit de reactie van de voorzitter van Flevo-landschap spreekt de Stichting haar 
voorkeur uit voor model 3 omdat dit het meest in de buurt blijft van de oorspronkelijke 
doelstellingen (zie Deel 3 van Analyse en scenario’s OostvaardersWold). Flevo-landschap neemt 
naast de beherende rol ook initiatief tot ontwikkeling en realisatie, mits dit past binnen de 
kaders zoals uw Staten deze stelt aan de ontwikkeling. Daarbij heeft stichting Flevolandschap 
aangegeven dat het creëren van natuur binnen de huidige landbouwbestemming ook mogelijk is. 
 
In de akte van levering zijn geen afspraken vastgelegd hoe te handelen in de omstandigheid dat 
het project niet wordt gerealiseerd. Indien de gronden door Flevolandschap worden verkocht zal 
afhankelijk van de regeling op basis waarvan ze zijn verstrekt de bijdrage terugvloeien. Op basis 
van de bepalingen in de ILG- verordening dienen de gelden die hebben bijgedragen aan de 
vermogensvorming teruggevorderd te worden. Deze gelden komen via de ILG-
bestuursovereenkomst toe aan het Rijk.  
 
Er is in de leveringsovereenkomsten verder geen middel opgenomen om stichting Flevolandschap 
te dwingen tot verkoop. Vanuit een bredere relatie is het buiten de regulier middelen om 
(bijvoorbeeld de subsidie die de stichting ontvangt) natuurlijk wel mogelijk druk op de stichting 
uit te oefenen, waardoor wel sprake kan zijn van een oneigenlijk gebruik daarvan. 
 
11. Pag 63: Flevolandschap kan akkoord gaan met alternatieven als PS zegt dat 

natuurontwikkeling niet meer hoeft op OVW plek. Betekent dit dat Flevolandschap de haar 
t.b.v. natuurbeheer beschikbaar gestelde gronden teruglevert? En is met Rijk besproken waar 
de inkomsten dan heengaan? Zie ook vraag 1. 

 
Antwoord:  
Flevo-landschap heeft aangegeven in lijn van het beleid en de doelstelling van de stichting de 
gronden voor natuur te willen benutten. Daarbij hebben zij aangegeven dat pas wanneer de 
politiek expliciet heeft besloten dat natuurontwikkeling in het gebied niet meer aan de orde is, 
er alternatieven aan de orde komen, waarbij gedacht wordt aan het inzetten van hun 
grondpositie om natuur te ontwikkelen op een andere plaats. Hiermee respecteert de Stichting 
het primaat dat Provinciale Staten heeft met betrekking tot de ruimtelijke kaderstelling 
waarbinnen organisaties als Flevolandschap invulling kunnen geven.  
 
Indien Provinciale Staten aangeven geen natuurontwikkeling op de plek van het OostvaardersWold 
te wensen, betekent dit niet dat Flevolandschap de gronden aan de provincie behoeft te leveren. 
Flevolandschap heeft de gronden rechtstreeks verworven op basis van de PNB / ILG – 
subsidieverordening. De voorwaarden in deze subsidieverordeningen zijn van toepassing. Indien 
door verkoop de gelden vrijvallen komen deze naar verwachting niet toe aan de provincie, 
aangezien de provincie daarmee niet voldoet aan de overeengekomen prestaties in de ILG-
bestuursovereenkomst.  
 
12. Vervolgens het gesprek met het Flevo-landschap (pag. 63) en de uitlatingen van het bestuur 

en directie: ´Feit is dat de stichting, als natuurbeherende organisatie, eigenaar is van 
gronden en zij hierin zelfstandig kan opereren, binnen de voorwaarden die gesteld zijn´. Ook 
ziet het Flevo-landschap mogelijkheden voor andere ´verdienmodellen´. Welke voorwaarden 
worden hier bedoeld en hoe zien die voorwaarden er nu uit nu het weer landbouwgrond is? Of 
is er niets geregeld op dit punt? 

 
Antwoord:  
De gronden zijn verworven binnen de kaders zoals deze zijn gesteld door Provinciale Staten, te 
denken aan het Omgevingsplan, de Structuurvisie, Verordening groenblauwe zone, 
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Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, 
natuurbeheerplan, etc. De randvoorwaarden vloeien onder andere voort uit de rijksregelgeving 
alsmede de kaders die het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zeewolde stelt.  
Daarnaast zijn er bijvoorbeeld afspraken tussen stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer. 
Deze randvoorwaarden zijn nog ongewijzigd. 
 
13. De vraag is klopt dit ook? Heeft de provincie en/of het Rijk niets geregeld met deze TBO´s 

zoals Flevo-landschap indien een project onverhoopt niet doorgaat, zoals OVW? En als het 
niet geregeld is, waarom dan niet? Feit is dat Flevo-landschap nu landbouwgrond heeft en 
géén grond met natuurbestemming.   

 
Antwoord:  
Zie antwoord vraag 11 en 12. De provincie is uitgegaan van een betrouwbare rijksoverheid. 
 
14. Waaruit blijkt dat GS een beroep op het Flevo-landschap heeft gedaan op haar 

verantwoordelijkheid. 
 
Antwoord:  
Alvorens het college een beroep kan doen op de verantwoordelijkheid van stichting 
Flevolandschap zal het nodig zijn om een standpunt van Provinciale Staten te krijgen over het 
kader waarbinnen deze gesprekken kunnen plaatsvinden.  
 
15. Hoe is dit juridisch geregeld. 
 
Antwoord:  
Dat is het niet. Juridisch zijn zaken geregeld in de PNB beschikking en de daarbij behorende 
regelgeving (zie blz. 37 Analyse en scenario’s OostvaardersWold). Zie antwoord vraag 14. 
 
16. Tussen 11 februari 2011 en 16 juni 2011 is er geen enkel overleg of contact geweest met 

LNV/Bleker. Waarom deze passieve houding van de provincie? 

Antwoord:  
Een groot deel van deze periode was er sprake van een demissionair college. (Statenverkiezingen 
op 2 maart, tot aan de installatie van het nieuwe college op 18 mei 2011). Niet ieder contact 
tussen de staatssecretaris / El&I en de provincie is vermeld in de analyse. Op 18 mei 2011, de dag 
van de installatie van het college, is er een eerste kennismakingsgesprek geweest tussen de 
nieuwe portefeuillehouder OostvaardersWold, gedeputeerde Witteman, en mevrouw Burger en 
daarna is er op 27 mei, op 30 mei, op 1 juni contact geweest waarna op 8 juni een vervolggesprek 
is geweest tussen gedeputeerde Witteman en mevrouw Burger om een showcase voor het 
OostvaardersWold uit te werken ten behoeve van het bestuurlijk overleg met de heer Bleker op 
16 juni 2011.  
 
17. Blz 24 Waarom is er nooit sprake geweest van uitstel behandeling PIP proces, omdat duidelijk 

was dat de Rijksopdracht verandert en/of vervallen was. 
 
Antwoord:  
Uitstel van het Inpassingsplan is besproken bij de behandeling van het inpassingsplan  in uw 
Staten, dit kunt u ook teruglezen in verslagen van de geheime bijeenkomsten van de Commissie 
Ruimte op 4 en 18 november 2010. In de contacten met de Staatssecretaris was er op dat moment 
geen overeenstemming over de aanpassing van de afspraken, waarbij hierbij wel op 
vooruitgeblikt is (zie antwoord vraag 18). Ten aanzien van de Rijksopdracht / 
bestuursovereenkomst was nog geen overeenstemming tot aanpassing. 
 
18. Is hier ook op bestuurlijk niveau over gesproken? Is dit punt ook in het gesprek met Bleker op 

24 november aan de orde gekomen? Met andere woorden: Hoe hard was de noodzaak om niet 
later dan december 2010 tot het PIP besluit te komen?  

Antwoord:  
Dit punt is aan de orde geweest tijdens het bestuurlijk overleg met Bleker op 24 november 2010.  
De provincie heeft daarbij om garanties gevraagd dat het niet aannemen van het Provinciaal 
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Inpassingsplan niet in het nadeel zou doorwerken voor de provincie. Deze garanties wilde de 
staatssecretaris niet geven.  
De staatssecretaris heeft tijdens dit overleg verder begrip getoond voor de standpunten en 
problemen van de provincie Flevoland en aangegeven om bereid te zijn, met het ICMO rapport als 
basis, te komen tot een nieuwe bestuursovereenkomst waarin de belangen van beide partijen 
voldoende zijn geborgd (zie blz. 26 Analyse en scenario’s OostvaardersWold). De noodzaak om te 
komen tot een besluit over het Provinciaal Inpassingsplan is verankerd in de door de Staten 
vastgestelde Verordening waarin is opgenomen dat voor 1 januari 2011 een Inpassingsplan moest 
zijn vastgesteld. 
Wel is een week na het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan op 9 december 2010 een 
brief van de heer Bleker binnengekomen met zijn standpunt over het gesprek van 24 november 
2010 waarin hij aangeeft dat de provincie geen onomkeerbare besluiten neemt die de uitvoering 
van het regeerakkoord bemoeilijken.  
 
19. In de akte van levering van de gronden aan Flevo-landschap is een kettingbeding opgenomen 

(4.2 pag. 38), inhoudende dat Flevo-landschap zonder schriftelijke toestemming van GS en PS 
de gronden niet kan en mag vervreemden.  

 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 10. 
 
20. Blz 29 Waarom was de noodzaak zo groot om extra grondaankopen te doen t.b.v. 

duidelijkheid geven aan boeren, dat provincie vast 20,9 mio voorfinancierde op 27 mei 2010? 
Waarom op 3/9 garantstellen voor 10,4 mio? Waarom niet wachten op keiharde afspraak  met 
Rijk? 

 
Antwoord:  
Dit is aangegeven in het statenbesluit van 27 mei 2010, welke mede op verzoek van uw Staten is 
vastgesteld (zie blz. 29 Analyse en scenario’s OostvaardersWold). Vanaf het begin van het project 
is het geven van duidelijkheid aan boeren die hun bedrijf wilden verkopen essentieel geweest. 
Het wachten op een garantiestelling van het rijk vanwege de val van het kabinet zorgde voor een 
langdurige onzekerheid van de boeren. Binnen de Staten werd het essentieel gevonden dat er rust 
was in het gebied en duidelijkheid voor de boeren in het onderhandelingstraject (zie het verslag 
van de staten van 27 mei 2010) en werd er unaniem ingestemd met het voorstel. 
 
21. Wie heeft nu het ruilbedrijf (4.2 pag. 39) in eigendom? 
 
Antwoord:  
Het ruilbedrijf is juridisch in eigendom bij BBL, waarbij de zeggenschap bij de provincie ligt en de 
eventuele opbrengsten uit verkoop voor de provincie zijn.  
 
22. blz 35 Gemeenten mogen weer bestemmingsplannen vaststellen voor PIP gebied. Wat 

betekent dit voor de grond van de Verordening? 
 
Antwoord:  
Zie blz. 35 Analyse en scenario’s OostvaardersWold. Met het vernietigen van het 
vaststellingsbesluit Inpassingsplan OostvaardersWold herleeft de voorheen vigerende 
planologische situatie. De provinciale verordening Groenblauwe zone is weer van kracht. In de 
verordening is een opdracht geformuleerd wat de nieuwe bestemming moet worden ingeval van 
een nieuw bestemmingsplan. Aan de staten wordt een voorstel voorgelegd met betrekking tot de 
aanpassing van de Verordening groenblauwe zone. Buiten de aangepaste Verordening beslist de 
gemeente Zeewolde over het planologisch regiem. 
 
23. Blz 36 Waarom is extra EHS (van 1125 naar 1434 ha) vastgesteld, hoe kan er zomaar extra EHS 

gebied aangewezen worden? 
 
Antwoord:  
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De bevoegdheid tot het vaststellen van de EHS ligt bij Provinciale Staten. De vaststelling van het 
OostvaardersWold maakte onderdeel uit van het formele besluitvormingstraject, waarbij ook een 
ter inzage legging hoorde en de beantwoording van de zienswijzen. In de besluitvormingstukken 
die door Provinciale Staten zijn geaccordeerd, is een onderbouwing gegeven van de te begrenzen 
hectares. Dit betrof 1434 ha(1125 ha als onderdeel van nationale EHS, 133 ha A6 compensatie, in 
plangebied bestaande EHS van 172,5 ha en 3,3 ha als herbestemming vanwege de omlegging van 
de Bosruiterweg) (zie blz. 37 Analyse en scenario’s OostvaardersWold).  
 
24. De door het consortium in  november 2011 gepresenteerde plannen worden genoemd, echter 

er staat nergens dat GS deze plannen later ingetrokken heeft voor behandeling door PS, dus 
onze stelling is: formeel zijn er nooit plannen geweest! Hoe ziet GS dit? 

 
Antwoord:  
In lijn met het coalitieakkoord is op 31 mei 2011 binnen de bevoegdheid van GS ingestemd met 
het tekenen van een intentieverklaring. Op 15 november 2011 heeft het college van 
Gedeputeerde Staten binnen de afspraken van het coalitieakkoord het voorstel van de betrokken 
partijen geaccordeerd en dit voorstel voorgelegd aan Provinciale Staten. De behandeling van dit 
voorstel in uw Staten is door het college Gedeputeerde Staten ingetrokken. 
 
25. Blz 39 Rentelasten werden door provincie Flevoland zelf gedragen. Waarom? Flevoland voerde 

toch Rijksopdracht uit? 
 
Antwoord: Dit maakte onderdeel uit van de totale afspraak met het rijk. De minister gaf aan 
bereid te zijn tot een garantiestelling waarbij gevraagd werd aan de provincie om de 
voorfinanciering te betalen zodat de verwerving van de gronden al eerder mogelijk zouden zijn. 
Dit is voorgelegd aan Provinciale Staten bij de besluitvorming over de structuurvisie en de 
samenwerkingsovereenkomst en is ook geregeld via een begrotingswijziging. 
 
26. Blz 39 Grondverwerving verliep spoedig. Waarom niet stoppen als geld op is? Hoe hard was 

garantstelling van € 27,7 miljoen? 
 
Antwoord:  
Op verzoek van Provinciale Staten om duidelijkheid aan boeren te kunnen geven is de 
grondverwerving voortgezet. Bij de € 27,7 miljoen was er een garantiestelling van het rijk 
aanwezig, welke zich later heeft vertaald in de beschikkingen van het ilg. 
 
27. Blz 39 Graag duidelijk maken geldstromen ABC (dus rechtstreekse aankopen via Rijk, het geld 

dat bij terugverkoop weer zou terugvloeien naar Rijk) en geldstromen via Flevoland en die 
onderdeel zijn van 61,4 mio cq indien niet die indien besteed aan grondaankoop weer 
terugvloeien naar Flevoland. 

 
Antwoord:   
De ILG-gelden zijn gebaseerd op de ILG-bestuursovereenkomst en de daaraan ten grondslag 
liggende ILG-beschikking. Het betreffen hier afspraken over prestaties en bijbehorende 
rijksmiddelen. Deze dient nog definitief te worden afgerekend. Indien niet aan de prestaties is 
voldaan, zou het ministerie van EL & I tot verlaging van de vastgestelde ILG-budget kunnen 
besluiten. 
 
28. Blz 40 Grondpositie Flevoland Op welke grond nam PS Flevoland op 25/5/2010 besluit met 

een risico van max € 5,25 miljoen voor grondaankoop, vooruitlopend op ILG budget wat nog 
onzeker was? 

 
Antwoord:  
Provinciale Staten hebben op 27 mei 2010 unaniem ten behoeve van het voorkomen van 
onzekerheid bij boeren het besluit genomen tot aanvullende voorfinanciering. Daarbij is 
nadrukkelijk aan uw Staten voorgelegd dat de verwervingen bij ons in bezit zouden blijven zodat 
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in het scenario dat een (deel van) het OostvaardersWold niet gerealiseerd zal worden, deze 
gronden kunnen worden verkocht als landbouwgrond. 
 
29. Blz 40 Grondpositie Flevoland Op welke grond besloot PS tot provinciale bijdrage van € 2,2 

miljoen in 2007 en 20,9 voorfinanciering in mei 2010 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 1, 26 en 28. Het nemen van een besluit over een bijdrage van € 2,2 
miljoen werd genomen op verzoek van het rijk en om snel duidelijkheid te kunnen aan de boeren 
over de financiële vergoeding.  
 
30. Hoofdvraag: Waarom nam Flevoland uberhaupt grondposities in? 
 
Antwoord:  
Dit is alleen gebeurd bij de gronden die onder voorfinanciering van € 20,9 miljoen werden 
aangekocht en de gronden die specifiek voor de compensatie van RWS werden aangekocht. Dit 
gebeurde voor de gronden onder de € 20,9 miljoen omdat het ministerie (mede vanwege de val 
van het kabinet) nog geen harde garanties had afgegeven en dat op deze wijze het risico zou 
kunnen worden afgedekt, zoals dit in het voorstel aan de staten is verwoord en meegewogen bij 
de besluitvorming (zie bladzijde 29 Analyse en scenario’s OostvaardersWold).  
 
31. Blz 41 Onduidelijke totalen. Verworven 1148 ha, maar verworven gronden komt op 1185 ha.   
 
Antwoord:  
Het aantal van 1.148 ha betreft de gronden waarover de Provincie Flevoland op 20 oktober 2010 
kon beschikken binnen het plangebied, inclusief de gronden waarover overeenstemming bestond. 
Door vernietiging van het PIP is een aantal overeenkomsten (ca 79 ha) ontbonden en is er in 
totaal nog 1.069 ha binnen het plangebied beschikbaar, inclusief de grond waarover 
overeenstemming was bereikt voor 20 oktober 2010 en die niet is ontbonden. Daarnaast heeft de 
Provincie Flevoland de beschikking over 116 ha ruilgronden buiten het plangebied. Het aantal van 
1.185 ha betreft dus zowel de gronden binnen het plangebied als buiten het plangebied.  
 
32. Compensatie: Welke compensaties zijn nu echt nodig, welke zijn locatiegebonden? 
 
Antwoord:  
In de overeenkomst met SBB en RWS is opgenomen dat het zal gaan om compensatie die in het 
OostvaardersWold zal worden gerealiseerd. De kiekendiefcompensatie zal in de directe omgeving 
van de Oostvaardersplassen (binnen een straal van 5 -  8 kilometer) moeten worden gerealiseerd 
vanwege de vliegafstand van de kiekendieven. Voor de EHS compensatie geldt dat deze niet 
binnen de bestaande EHS gebieden mag plaatsvinden maar daarop aanvullend moet worden 
gerealiseerd. Voor de boscompensatie geldt dat deze in een groter gebied mag worden 
gerealiseerd. 
 
33. Kunt U aangeven of de Kiekendiefcompensatie in de Oostvaardersplassen mogelijk is bij een 

andere indeling/ gebruik van een deel van die Plassen (bijvoorbeeld deel afschermen voor 
begrazing dat als fourageergebied kan worden gebruikt.) 

 
Antwoord:  
Op dit moment is het rijk bevoegd gezag voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Het is nog 
onduidelijk hoe en op welke wijze de Natuurwet en het toekomstig beheer van de 
Oostvaardersplassen geregeld zal worden. De provincie is verplichtingen aangegaan over de 
kiekendiefcompensatie mede in verband met de ontwikkeling van Almere.  
Op basis van de huidige kennis en onderzoeken, onder andere in relatie met het 
OostvaardersWold, kan deze compensatie niet in de Oostvaardersplassen worden gerealiseerd. Uit 
de huidige onderzoeken blijkt dat er sprake is van een noodzaak van kiekendiefcompensatie 
buiten het gebied van de Oostvaardersplassen. Daarnaast ontstaat er op het moment dat het 
beheer van de Oostvaardersplassen wordt gewijzigd ten gunste van de kiekendieven een 



 
HB 1320001  9 

probleem met andere soorten in de Oostvaardersplassen, wat ook buiten het gebied van de 
Oostvaardersplassen zal leiden tot overlast van deze andere soorten in het landelijk gebied, wat 
het weer noodzakelijk maakt daarvoor maatregelen te treffen (vooral ganzen en zwanen).  
Onderzoeken en overleg met partijen moet uitwijzen of er op langere termijn mogelijkheden voor 
zijn. 
 
34. Kunt u duidelijkheid geven over de waterberging in OVW die aldus de heemraad niet nodig is? 

Waarom was het dan wel zo nadrukkelijk in de OVW plannen opgenomen? 
 
Antwoord: 
Vanaf het begin is de wateropgave als doelstelling binnen het project opgenomen. Aan uw Staten 
is bij de besluitvorming in Provinciale Staten van 3 september 2009 aangegeven dat er geen 
sprake zou zijn van een grotere waterbergingsopgave, maar van een bijdrage in de wateropgave  
door de omzetting van natuur in het gebied van 340 ha. Dit is in de beantwoording van de 
inspraakreacties in het algemene deel van de structuurvisie en de PlanMer toegelicht en bij de 
besluitvorming van Provinciale Staten meegegeven.  
 
35. Waarom heeft GS de Staten niet geïnformeerd over feit dat Waterberging niet meer 

noodzakelijk was volgens het waterschap Zuiderzeeland. 

Antwoord:  
De ontwikkeling van de wateropgave en de insteek daarbij is gemeld door het waterschap en is 
afgewogen door uw Staten bij de besluitvorming van de structuurvisie in september en oktober 
2009. 
 
36. Het uitvoeren van de compensatieverplichtingen is locatie gebonden (4.4, pag. 47), in ieder 

geval voor de kiekendiefcompensatie (115 ha) en de EHS-compensatie (113 ha). Uitsluitend 
EHS–compensatie en de rest mag buiten EHS-gebied. Dus kan tussen Lage Vaart en A6. Is voor 
de Kiekendief dichtbij genoeg. Graag uw reactie. 

Antwoord:  
De kiekendiefcompensatie kan niet in de strook tussen de A6 en de Lage Vaart worden 
gerealiseerd. Dit gebied telt mee als compensatie die SBB zelf voor zijn eigen opgaven zelfstandig 
dient te realiseren. De EHS compensatie (133 ha in plaats van 113 ha) moet plaatsvinden in een 
gebied dat is aangewezen als nieuw EHS gebied (mag dus niet in een bestaand EHS gebied). 
 
37. Hoeveel grond kan provincie maximaal verkopen buiten de 132 (gekocht in gebied) en 116 

(ruilgrond). Provincie beschikt over meer grond. Waarom verkoopt Flevolandschap haar grond 
niet (477ha). Levert een substantieel bedrag op.  

 
Antwoord:  
De Provincie Flevoland heeft naast de in de vraag genoemde 132 ha binnen het plangebied en 116 
ha aan ruilgronden buiten het plangebied, nog circa 26 ha in bezit binnen het plangebied 
OostvaardersWold. Dit betreft de ondergrond van met name de provinciale wegen en 
waterwegen. 
Indien Staatsbosbeheer en Flevolandschap hun grond in het plangebied verkopen, levert dit 
inderdaad een substantieel bedrag op. De Provincie Flevoland kan dit echter niet afdwingen en de 
opbrengst van de verkoop van gronden van SBB zal bij deze organisatie terecht komen en bij 
verkoop door stichting Flevolandschap naar het rijk terugvloeien.  
 
Scenario´s: 
38. 1.1. en 1.2 ontlopen elkaar niet zoveel, echter daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat Flevo-

landschap de 477 ha niet verkoopt. Vraag: Waarom gaat u er vanuit dat er niet verkocht 
wordt? En is er met het Rijk gesproken over waar dan de opbrengsten heen gaan?  

 
Antwoord:   
Zie beantwoording vraag 27. 
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39. Indien rijksgebieden al beschikbaar zijn zou voor een veel lager bedrag dan 45,7 mio elders 
compensatiegebied ingezet kunnen worden. Maakt de kosten van 1.2 veel lager. Graag meer 
duidelijkheid en over deze optie en een inventarisatie van dergelijke gebieden in de 
provincie. 

Antwoord:  
Het bedrag van 45,7 miljoen euro is gebaseerd op een verwervingsprijs van € 125.000 per ha. 
Indien er goedkopere grond kan worden verworven van het Rijk of een andere partij, dan leidt dit 
inderdaad tot lagere verwervingskosten. Binnen Flevoland zijn er nu geen gronden bekend die 
voor dit doel kunnen worden aangekocht. Indien nu in gebruik zijnde gronden moeten worden 
aangekocht zal de provincie te maken krijgen met een verwerving met volledige 
schadeloosstelling en het moeten geven van een andere bestemming van landbouwgronden 
waarvoor mogelijk sprake zal moeten zijn van onteigening. 
 
40. M.b.t. Scenario 3.3, zou u willen verduidelijken waarop de grondopbrengst van 55 ha tegen € 

35 per m2 is gebaseerd. 

Antwoord:  
De grondopbrengst in scenario 3.3 bestaat uit 9,1 mio voor de ruilgronden, 4,3 mio voor de 
(mogelijk nog te verwerven) windmolens en 5,7 mio voor de verkoop van 55 ha. De opbrengst van 
55 ha is gebaseerd op 80% van de gemiddelde waarde per ha op basis van geveltaxaties. 
 
41. Kunt u aangeven wat de kosten en mogelijkheden zijn om gronden voor compensatie aan te 

wenden die al in bezit van overheid of overheidsbedrijven zijn in te zetten voor compensatie. 
We verzoeken u daarbij ook te kijken naar het aanwenden van gronden voor compensatie 
waar sprake is van verzilting/kwel cq gebieden buiten de PIP zone die dichter bij steden 
gelegen zijn. 

 
Antwoord:  
Binnen Flevoland zijn er nu geen gronden bekend die voor dit doel kunnen worden aangekocht. 
Indien nu in gebruik zijnde gronden moeten worden aangekocht zal de provincie te maken krijgen 
met een verwerving met volledige schadeloosstelling en het moeten geven van een andere 
bestemming van landbouwgronden waarvoor mogelijk sprake zal moeten zijn van onteigening. 
 
42. Welk effect heeft het voorsorteren op de verschillende scenario’s op de omvang van het 

gebied waar de Verordening zo snel mogelijk komt te vervallen? 
 
Antwoord:  
Bij voorkeur sluit het gebied van de Verordening aan op het te kiezen scenario. In het voorstel 
voor aanpassing van de verordening wordt er van uitgegaan om de Verordening alleen daar van 
toepassing te laten zijn waar dit strikt noodzakelijk is. Daarmee kunnen Provinciale Staten 
separaat en onafhankelijk van de verordening besluiten inzake scenario’s. 
 
43. AKD was niet bekend met een wijziging van de bestuursovereenkomst van november 2009, die 

tijdens de rechtszitting door de gemachtigde van de Staatssecretaris werd getoond (pag. 7). 
Hoewel wordt aangegeven dat de rechter dit stuk niet zou betrekken in de procedure is het 
gezien de latere uitspraak evident dat dit stuk wel degelijk belangrijk was. Waarom beschikte 
AKD niet over deze wijziging en waarom heeft de provincie deze informatie voor AKD achter 
gehouden? AKD pag 7: wijziging bestuursovereenkomst november 2009 niet bekend bij AKD ? 
Hoe kan dat en was die wel bekend bij PS ? 

Antwoord:  
Het betreft wijzigingen van de bestuursovereenkomst. Deze wijzigingen waren weliswaar bekend 
doordat deze verwerkt waren in de respectievelijke beschikkingen (in de toelichting van de 
beschikking werd daarnaar ook verwezen). De daadwerkelijk ondertekende wijziging van de 
overeenkomst werd door het ministerie van EL&I ingebracht en was als zodanig niet bekend bij 
AKD.  
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44. AKD pag 9: civiele vordering: gaat GS die nog inzetten in onderhandelingen met ELI 
 
Antwoord:  
 
Zoals aangegeven door gedeputeerde Witteman worden Provinciale Staten geconsulteerd bij het 
instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad. In deze 
consultatie zal tevens het civiele traject aan bod komen. 
 
45. De boeren verwijzen naar het rapport Overwater, waarin zou staan dat de 

compensatieverplichtingen niet in OVW zouden plaats vinden. Kan de brief worden 
bijgevoegd bij de antwoorden?  

 
Antwoord:  
Er is niet in het rapport opgenomen dat de compensatieverplichtingen niet in OostvaardersWold 
zouden mogen plaatsvinden, in het rapport zijn de compensaties opgenomen als onderdeel van 
het project OostvaardersWold. Het rapport geeft op basis van jurisprudentie aan dat Spiegelhout 
en het OostvaardersWold zelfstandige complexen zijn omdat er geen sprake is van een 
overwegende financiële samenhang tussen de projecten, er geen gezamenlijke ontwikkeling en 
planvorming is, noch inhoudelijk, noch in de tijd en dat deze projecten niet in overwegende mate 
zo met elkaar samenhangen dat de ene niet kan worden gerealiseerd zonder het andere. Daarbij 
is aangegeven dat het OostvaardersWold zal bestaan uit onder andere de kiekendiefcompensatie 
en de boscompensatie. De primaire functie van het project is een groen-blauwe functie en het 
betreft een afzonderlijk complex. Omdat van dit complex de residuele grondwaarde van het 
complex lager is dan de waarde op basis van de huidige agrarische bestemming en een eigenaar 
er recht op heeft dat de schadeloosstelling zal worden gebaseerd op de hoogste van de twee 
mogelijke grondwaardes leidt, zal als grondslag voor het bepalen van de waarde voor de grond in 
het project groen-blauwe zone OostvaardersWold de agrarische waarde moeten worden 
gehanteerd. 
 
46. Waarop berekent u het vooraf ingeschatte bedrag over de schadeclaim  
 
Antwoord:  
De schadeclaim is opgebouwd uit een bedrag voor vertragingsschades en een mogelijke 
schadeclaim van Staatsbosbeheer. De vertragingsschade is geraamd op maximaal 12,5 mio. Dit 
bedrag is bestemd voor vergoedingen aan boeren die schade hebben geleden als gevolg van de 
ruimtelijke beperkingen in de afgelopen jaren. Er zijn enkele concrete verwachtingen van boeren 
die schade zullen claimen. 
De claim van Staatsbosbeheer bestaat uit de meerkosten die Staatsbosbeheer moet maken om de 
compensatie elders uit te voeren. De relatief lage bijdrage van SBB was gebaseerd op dubbel-
grondgebruik. Dit voordeel komt door het niet doorgaan van het OostvaardersWold te vervallen. 
In de eerste versie van de scenario’s is tevens een bedrag opgenomen voor compensatie van de 
waardevermindering van de grond die SBB reeds binnen het OostvaardersWold heeft verworven. 
Deze bijdrage blijkt onterecht te zijn opgenomen en dit is inmiddels gecorrigeerd. 
De maximale claim van SBB is hiermee aangepast van 15,4 mio naar 11,3 mio. 
 
47. Bedrag voor Schadeclaims a 27,9 miljoen. Hoe onderbouwd ? 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 46 
 
 
 



 

Bijgevoegde bestanden bij beantwoording Statenvragen VVD-
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3. Verzonden verweerschrift provincie Flevoland aan Raad van State 
m.b.t. hoger beroep inpassingsplan OostvaardersWold (antwoord 
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4. Bestuursovereenkomst ILG / Overeenkomst met Staatsbosbeheer 
+ overeenkomst met Rijkswaterstaat m.b.t. 
compensatieafspraken in het OostvaardersWold (antwoord op 
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Geachte heren Kalden en Fokkens,

Het toekomstig beheer van het OostvaardersWold is al geruime tijd onderwerp van discussie. In aansluiting op
het met u gevoerde Bestuurlijk Overleg op 17 december 2007 deel ik u, mede namens de heer H.K. Wie ren ga
van het Ministerie van LNV, het volgende mee.

Betreffende de problematiek van het toekomstig beheer van het OostvaardersWold hebben de Provincie
Flevoland -in deze vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw A.E. Bliek-en het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit -in deze vertegenwoordigd door de directeur Regionale Zaken, Vestiging West de
heer H.K. Wierenga- het volgende besloten. }

1. De geplande omvang van het OostvaardersWold is 1950 ha, waarvan 1125 ha robuuste verbindingszone

en 825 ha multifunctionele verbindingszone. ii

2. Voor wat betreft de robuuste verbindingszone is de bestaande invloedssferenkaart van toepassing. Dat

betekent dat de te verwerven gronden in eigendom en beheer komen van de Stichting Flevolandschap.

3. Omdat de robuuste verbindingszone een verbinding is tussen 2 gebieden} welke in eigendom en

beheer zijn van Staatsbosbeheer -in casu de Oostvaardersplassen en het Horsterwold- wordt

Staatsbosbeheer in afwijking van punt 2 de beheerder van de robuuste verbindingszone.

4. Vanwege het belang van eenheid van beheer in het OostvaardersWold wordt Staatsbosbeheer ook de

beheerder van het multifunctionele deel van het OostvaardersWold. .
l

5. Het beheer van de robuuste verbindingszone wordt via erfpachtcontracten overgedragen van de

Stichting Flevolandschap naar Staatsbosbeheer. '

6. Het Flevolandschap verwijst naar Staatsbosbeheer als een eigenaar van gronden in de

multifunctionele verbindingszone de Stichting benadert als potentiële beheerder.

7. Ter compensatie van punt 3 en 4 wordt door Staatsbosbeheer het beheer van het Reve Abbertbos en

het beheer van het Hulkesteinse bos via erfpachtcontracten overgedragen naar de Stichting

Flevolandschap. Totaal gaat het hierbij om ca. 1600 hectare.

Inlichtingen bij

RlvanderWerff
Doorkiesnummer

265720

Verzonden d.d. Bezoekadres

Visarenddreef i

Lelystad
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8. De overdracht van het beheer van het Reve Abbertbos, van het Adelaarswegtracéen van bestaande

eigendommen van het Flevolandschap in de robuuste verbindingszone vindt plaats op 1-1-2009.

Daarbij wordt wederzijds acht geslagen op de personele gevolgen. •„

Voor de overdracht van het beheer van het Hulkesteinsebos geldt dat dit plaats vindt als meer dan 550

hectare van de robuuste verbindingszone in beheer van Staatsbosbeheer is.

9. De door LNV aan Staatsbosbeheer beschikbaar gestelde middelen voor het beheer van het

Hulkesteinse Bos en het Reve Abbertbos worden via een aanvulling op het ILG-co n t ra et beschikbaar

gesteld aan de Provincie Flevoland. De Provincie draagt ervoor zorg dat deze middelen via het

Programma Beheer beschikbaar komen voor de Stichting Flevolandschap. Voor het Adelaarswegtracé

worden de beh eermiddel en overgeheveld van het Programmabeheer naar het reguliere contract

tussen LNV en Staatsbosbeheer. L
(

10. De Stichting Flevolandschap en Staatsbosbeheer werken de onder punt 5 en 7 genoemde

erfpachtcontracten nader uit. Hierbij zijn de huidige erfpachtcontracten het vertrekpunt Bij de nadere

invulling is het van belang dat de voorwaarden passend zijn voor het na te streven beheer.

11 Uit het bovenstaande blijkt dat Staatsbosbeheer en de Stichting Flevolandschap een rol gaan vervullen

bij de totstandkoming van het OostvaardersWold. In de eerstkomende jaren is vooral de aankoop van

de grond aan de orde. Het is van groot belang dat de toekomstige eigenaar van de robuuste

verbindingszone, de beheerder van de zone en andere betrokken partijen de komende jaren binnen de

afgesproken kaders gezamenlijk optrekken bij het realiseren van deze opgave. Daartoe worden

Staatsbosbeheer en de Stichting Flevolandschap betrokken bij het opstellen van het

aankoopstrategieplan. Dit plan wordt onder regie van de provincie opgesteld. In het

aankoopstrategieplan wordt opgenomen dat de provincie bij de grondverwerving de regie voert en de

DLC als opdrachtnemer de uitvoerder is.

|
Wij gaan ervan uit dat met het genomen besluit er duidelijkheid is geschapen over het toekomstig beheer van
het OostvaardersWold en wensen u veel succes bij de nadere uitwerking. !

Hoogachtend,

A.E. Bliek-De Jong
Gedeputeerde Provincie Flevoland



Samenwerkingsovereenkomst OostvaardersWold 

Samenwerkingsovereenkomst OostvaardersWold 

Preambule: 
Het Ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het realiseren van de robuuste 
verbindingszone met een omvang van 1.125 hectaren, als onderdeel van het Plangebied, 
zoals schriftelijk vastgelegd in de brieven van 10 september 2008 (DRZW.2008/3276) en 16 
december 2008 (DRZW.2008/4664). Deze verantwoordelijkheid omvat de verwerving van 
gronden en gebouwen tegen volledige schadeloosstelling, alsmede de inrichting van de 
robuuste verbindingszone en de daarvoor noodzakelijke bijkomende kosten. 
Door vastgelegde financiële afspraken als de toekenning van PNB-middelen voor concrete 
grondaankopen ten behoeve van het OostvaardersWold in december 2006 en de aan het 
OostvaardersWold gekoppelde middelen vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ILG 2007-
2013, staat het Ministerie van LNV garant voor een bijdrage van € 39,9 min. (prijspeil 2009) 
ten behoeve van verwerving realisatie en beheer van het OostvaardersWold. Daarnaast 
kent het Ministerie van LNV € 27,7 miljoen van de Rijksbegroting toe in de jaren 2012 (€ 
13,85 miljoen) en 2013 (€ 13,85 miljoen). Dit is schriftelijk bevestigd in een brief van 18 
juni 2009 (DRZW.2009-1989). 

Partijen: 
1. Provincie Flevoland, zetelende aan Visarenddreef 1 te Lelystad en kantoorhoudende 

aldaar, ten dezen ingevolge artikel 176 Provinciewet vertegenwoordigd door de 
commissaris van de Koningin, de heer L. Verbeek, ter uitvoering van een besluit van 
gedeputeerde staten van 26 mei 2009. 

Provincie Flevoland, zetelende aan Visarenddreef 1 te Lelystad en kantoorhoudende 
aldaar, ten dezen ingevolge artikel 176 Provinciewet vertegenwoordigd door de 
commissaris van de Koningin, de heer L. Verbeek, ter uitvoering van een besluit van 
provindale staten van 3 september 2009. 

Hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: Provincie Flevoland. 

2. Gemeente Zeewolde, zetelende aan Raadhuisplein 1 te Zeewolde en kantoorhoudende 
aldaar, ten dezen ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de 
burgemeester, de heer G.J. Gorter, ter uitvoering van een besluit van burgemeester en 
wethouders van 12 mei 2009. 

Gemeente Zeewolde, zetelende aan Raadhuisplein 1 te Zeewolde en kantoorhoudende 
aldaar, ten dezen ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de 
burgemeester, de heer G.J. Gorter, ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad 
van 25 juni 2009. 

Hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: Gemeente Zeewolde. 

3. Gemeente Lelystad, zetelende aan Stadhuisplein 2 te Lelystad en kantoorhoudende aldaar, 
ten dezen ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door burgemeester, 
mevrouw M. Horselenberg, ter uitvoering van een besluit van burgemeester en wethouders 
van 29 september 2009. 

Hierna te noemen: Gemeente Lelystad. 
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Hierna tezamen met de gemeente Zeewolde te noemen: Cemeenten. 

4. Het Waterschap Zuiderzeeland, zetelende aan Lindelaan 20, 8224 KT te Lelystad en 
kantoorhoudende aldaar, ten dezen ingevolge artikel 95 Waterschapswet vertegenwoordigd 
door de dijkgraaf, de heer mr. ir. H.L. Tiesinga, ter uitvoering van een besluit van het 
algemene bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland van 27 oktober 2009. 

Hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: Waterschap Zuiderzeeland. 

Staatsbosbeheer, zetelende aan Princenhof Park 1, te Driebergen-Zeist en 
kantoorhoudende aldaar, ten dezen ingevolge artikel 13 Wet verzelfstandiging 
Staatsbosbeheer vertegenwoordigd door haar directeur, de heer ir. P. Winterman. 

Hierna te noemen: Staatsbosbeheer. 

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen. 

Overwesende het volsende: 
1. In de Nota Ruimte is vastgelegd dat er een ecologische verbinding tussen de 

Oostvaardersplassen-Veluwe-Duitsland moet komen. Deze robuuste ecologische verbinding 
(onderdeel van de ecologische hoofdstructuur) moet in 2018 gerealiseerd zijn. 

2. De Provincie heeft in november 2006 het Omgevingsplan Flevoland 2006 (hierna: 
Omgevingsplan) vastgesteld, waarin is aangegeven, dat zij een combinatie van het gedeelte 
van de onder 1 bedoelde ecologische verbinding binnen de provincie Flevoland met water 
en recreatie voorstaat. De provincie heeft hiertoe in het Omgevingsplan een gebied 
aangewezen als Groen-blauwe zone OostvaardersWold. 

3. Het onder 2 bedoelde gedeelte van de ecologische verbinding moet gelet op afspraken 
tussen het Rijk en de Provincie in 2014 aangelegd zijn. 

4. Partijen hebben in de Stuurgroep OostvaardersWold in 2007 het Plan van Aanpak 
Gebiedsontwikkeling OostvaardersWold Planvormingsfase vastgesteld, waarin zij (onder 
meer) de opgaven, de verantwoordelijkheid voor de financiën en de projectorganisatie 
voor de vervolgstap voor de realisering van Groen-blauwe zone OostvaardersWold hebben 
verwoord. 

5. De natuurbeherende organisaties Staatsbosbeheer en Flevolandschap, het ministerie van 
LNV en de provincie Flevoland hebben in december 2007 afgesproken dat Staatsbosbeheer 
de beheerder zal worden van het OostvaardersWold. 

6. In de Verordening groenblauwe zone die in december 2008 is vastgesteld door de provincie 
zijn zaken opgenomen die in de bestemmingsplannen moeten worden vertaald en is de 
locatie voor de groenblauwe zone vastgelegd. 

Verklaren overeen te zijn sekomen als volgt: 

Artikel 1: Realisering OostvaardersWold 
Partijen werken samen om te komen tot realisering van natuur, water en recreatie met 
bijbehorende voorzieningen in het plangebied uiterlijk in 2014, een en ander overeenkomstig 
het streefbeeld zoals neergelegd in de Structuurvisie OostvaardersWold. Het plangebied is in de 
Structuurvisie OostvaardersWold aangeduid als "Plangebied groenblauwe zone" (hierna te 
noemen: Plangebied). 
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Partijen zullen voor zover dat binnen hun bevoegdheden en vermogens ligt, in en buiten 
rechte, alles doen dan wel nalaten, dat dienstbaar is aan de op duurzame en voortvarende 
wijze realisering van natuur, water en recreatie met bijbehorende voorzieningen zoals bedoeld 
in de vorige zin. Bij hun doen en nalaten als bedoeld in de vorige zin gaan Partijen er van uit 
dat, de in deel B (Programma van Eisen) van de structuurvisie opgenomen eisen, de eisen zijn 
waaraan de realisering van natuur, water en recreatie met bijbehorende voorzieningen moet 
voldoen. 

Artikel 2: Organisatie en samenwerking 
Partijen richten een projectorganisatie (hierna: Projectorganisatie) op, zoals verwoord in de 
als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte notitie "Organisatie & Samenwerking 
OostvaardersWold". Zoals uit genoemde bijlage blijkt wordt de Projectorganisatie aangestuurd 
door de provincie en is de dagelijkse leiding van de Projectorganisatie in handen van de 
provinciale projectmanager OostvaardersWold. Op dezelfde wijze valt ook de communicatie 
over het project onder de verantwoordelijkheid van de provincie en wordt deze gevoerd door 
de Projectorganisatie. De Projectorganisatie zal bij voorkeur gehuisvest worden op een locatie 
in dan wel in de directe omgeving van het Plangebied. Hierbij lijkt de huidige ambulancepost 
een aantrekkelijke mogelijkheid om de toekomstige projectorganisatie te huisvesten. 
De Projectorganisatie heeft -zoals ook uit genoemde bijlage 1 blijkt- de volgende in 
willekeurige volgorde vermelde hoofdactiviteiten in fase 1, zijnde de fase van afronding van de 
planvorming en gereedmaking voor de uitvoering: 
la. Opstellen plan van aanpak fase 1. 
Ib. Een inrichtingsplan waar een globaal bestemmingsplan uit voortvloeit. 
Ic. Maken bestekken uit te voeren werken. 
ld . Verwerven gronden en opstallen. 
Ie. Afspraken inzake beheer OostvaardersWold 
l f . Vormgeven uitvoeringsorganisatie. 
Ig. Maken realisatieovereenkomst Ruimtelijke hoofdstructuur. 
Ih. Het vastleggen van de huisvesting voor de projectorganisatie. 

Artikel 3: Planologie 
1. De Projectorganisatie stelt, in samenwerking met de Partijen bestemmingsplannen op voor 

het Plangebied, een en ander zoals verwoord in artikel 2 (Organisatie en samenwerking). 
Tevens wordt onder het opstellen begrepen de andere voor en in verband met de 
vaststelling van de bestemmingsplannen benodigde besluiten en producten, waaronder 
begrepen milieueffectrapportage(s), de watertoets en een peilbesluit, eveneens in 
samenwerking met de Partijen. 

2. De Projectorganisatie stelt de bestemmingsplannen in samenwerking met de Partijen op, 
zoals verwoord in de als bijlage 2 aan deze overeenkomst gehechte notitie "Input voor 
bestemmingsplannen" (hierna: Notitie) en in de als bijlage 1 aan deze overeenkomst 
gehechte notitie "Organisatie & Samenwerking OostvaardersWold". Het vaststellen van de 
bestemmingsplannen is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
Zoals uit genoemde bijlagen blijkt dient bij het opstellen van de bestemmingsplannen in 
ieder gevat rekening te worden gehouden met het volgende: 
a. Hoofdstuk 3 van de Verordening Groenblauwe zone. 
b. De in bijlage 1 omschreven elementen van de Ruimtelijke Structuur. 

Artikel 4: Financiën 
1. Partijen onderschrijven de uitgangspunten en indeling van de "Begroting van Kosten voor 

Inrichting en Verwerving OostvaardersWold" van het projectbureau van 31 maart 2009, 
waarin de totale investeringen worden geraamd op circa € 400 miljoen, zoals bijgevoegd in 
Bijlage 3, als de financiële vertaling van het ambitieniveau voor de realisering van het 
OostvaardersWold zoals beschreven in de structuurvisie in Bijlage 4. 
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Financiële afspraken: 
a. Conform de hierover met de gemeente Almere gemaakte afspraken is Staatsbosbeheer 

verantwoordelijk voor de realisatie van 150 hectaren kiekendieffoerageergebied en 75 
hectaren bosgebied. Deze realisatie vindt plaats in verband met de volgens de Boswet 
en Natura 2000 verplichte natuurcompensatie vanwege de verstedelijking in de 
gemeente Almere. Conform de hiertoe tussen de gemeente Almere en Staatsbosbeheer 
vastgestelde overeenkomst, staat Staatsbosbeheer garant voor een bijdrage van € 25,9 
min. (prijspeil 2009) ten behoeve van verwerving, inrichting en beheer van de 
genoemde 225 hectaren in het OostvaardersWold. Met deze financiële toezegging is 
invulling gegeven aan de formele minimale vereisten voor de genoemde compensatie. 

b. De Provincie Flevoland is als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het scheppen van 
de randvoorwaarden om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling en daarmee 
voor de kosten van de projectorganisatie in de planvormingsfase tot eind 2010). 
Daarnaast heeft de Provincie Flevoland zich gedeeltelijk verantwoordelijk gesteld voor 
de versnelde toekenning van een volledige schadeloosstelling bij de verwerving van 
gronden (besluit Provinciale Staten d.d. 12 april 2007). Tenslotte stelt de Provincie 
Flevoland zich verantwoordelijk voor de voorfinanciering van de door het ministerie 
van LNV toegekende middelen in de jaren 2012 en 2013, ten einde voldoende middelen 
beschikbaar te hebben om de grondverwerving voortvarend voort te zetten tot eind 
2010 (besluit Provinciale Staten d.d. 3 september 2009). Hiermee staat de Provincie 
Flevoland garant voor een bijdrage van € 10,4 min. (prijspeil 2009) ten behoeve van de 
realisering van het OostvaardersWold. 

c. De gemeente Zeewolde stelt zich verantwoordelijk voor het om niet inbrengen van de 
binnen het Plangebied in haar bezit zijnde gronden met aan te passen infrastructuur, 
wanneer na planrealisatie de nieuwe lokale infrastructuur, voor een symbolisch bedrag 
van € 1,= aan de gemeente Zeewolde zal worden overgedragen. 

Financiële inspanningsverplichtingen: 
a. Conform de hierover met de gemeente Almere gemaakte afspraken is Staatsbosbeheer 

verantwoordelijk voor de realisatie van 150 hectaren kiekendieffoerageergebied en 75 
hectaren bosgebied. Deze realisatie vindt plaats in verband met de volgens de Boswet 
en Natura 2000 verplichte natuurcompensatie vanwege de verstedelijking in de 
gemeente Almere. Staatsbosbeheer spant zich in om de financiële middelen voor de 
hiertoe noodzakelijke investeringen voor verwerving, inrichting en beheer beschikbaar 
te stellen, waarvan de onder 4.2.b. genoemde bijdrage reeds is vastgelegd. Met deze 
inspanningsverplichting kunnen de in 2a genoemde verplichtingen worden ingevuld 
conform de vastgestelde kwaliteitsambities van het OostvaardersWold. 

b. De Provincie Flevoland is, voortvloeiende uit haar verantwoordelijkheid voor de 
regionale fietsinfrastructuur, verantwoordelijk voor de realisatie van de binnen het 
Plangebied te realiseren fietspaden en de bijbehorende kunstwerken. De Provincie 
Flevoland spant zich in om de financiële middelen voor de hiertoe noodzakelijke 
investeringen beschikbaar te stellen. 

c. Het Waterschap Zuiderzeeland faciliteert de realisatie van de opgave voor natuur en 
recreatie in het Plangebied. Tot het faciliteren van de nieuwe natuurfunctie kunnen 
worden gerekend de kosten verband houdende met de opstelling van het plan, de 
kosten van de projectleider water, de kosten van de participatie in de aanleg van de 
tochten in de vorm van een duurzame afwerking van de oevers, de kosten van 
realisering van peilregulerende kunstwerken en de kosten van de aankoop van 10 
hectaren landbouwgrond voor de agrarische waarde. Het waterschap Zuiderzeeland 
spant zich in om de financiële middelen voor de hiertoe noodzakelijke investeringen 
beschikbaar te stellen 

Randvoorwaardelijke inspanningsverplichtingen: 
a. De gemeente Zeewolde is, wanneer zij overgaat tot het realiseren van nieuwe functies 

ter plaatse van de EHS in het Horsterwold, verantwoordelijk voor de realisatie van de 
daartoe noodzakelijke compensatleopgave in het OostvaardersWold, zulks tot een 
maximum van 200 Ha. Wanneer de gemeente Zeewolde de exploitatie hiervan sluitend 
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kan krijgen, spant zij zich in om de financiële middelen voor de ten behoeve van de 
compensatleopgave noodzakelijke investeringen beschikbaar te steUen. Daarnaast zal 
de gemeente Zeewolde, indien zij door haar ruimtelijke ontwikkelingen genoodzaakt 
wordt tot enige vorm van natuurcompensatie, zich inspannen om de daaruit 
voorvloeiende taakstelling in het OostvaardersWold te realiseren, 

b. De gemeente Lelystad is, wanneer zij overgaat tot de realisatie van volgende fasen van 
plangebied Warande, verantwoordelijk voorde realisatie van de daartoe noodzakelijke 
compensatie van 190 hectaren optimaal kiekendieffoerageergebied. Wanneer de 
gemeente Lelystad de voor de ontwikkeling van plangebied Warande noodzakelijke 
gronden van Domeinen kan verwerven tegen een marktconforme grondprijs, dus 
rekening houdend met de daarop berustende beperkingen in verband met de 
natuurclaim, en tevens een NBW vergunning krijgt om op het gehele verv^orven gebied 
te kunnen bouwen, spant zij zich in om de financiële middelen voor de ten behoeve 
van de compensatleopgave noodzakelijke investeringen beschikbaar te stellen om deze 
opgave in het OostvaardersWold te realiseren, op basis Gemeente Lelystad van de 
"Begroting van Kosten voor Inrichting en Verwerving OostvaardersWold". Indien 
Domeinen niet bereid is (volledig) rekening te houden met de genoemde beperkingen, 
dan is de gemeente Lelystad nog steeds bereid de compensatie van 190 hectaren 
optimaal foerageergebied in het OostvaardersWold te realiseren, tenzij compensatie 
(geheel of gedeeltelijk) op financieel voordeliger manier kan plaatsvinden in nabij 
gelegen (agrarisch) gebied. Daarnaast zal de gemeente Lelystad, indien zij door haar 
ruimtelijke ontwikkelingen genoodzaakt wordt tot enige vorm van natuurcompensatie, 
zich inspannen om de daaruit voorvloeiende taakstelling indien mogelijk in het 
OostvaardersWold te realiseren. 

5. In de komende planfase zal een realisatieovereenkomst worden opgesteld, waarin de 
volledige financiële dekking van de investeringen wordt vastgelegd. Tot die tijd zullen 
alleen investeringen plaatsvinden ten behoeve van grondverwerving en voor het laten 
functioneren van de projectorganisatie. Hiertoe zijn bij het Ministerie van LNV 
(grondverwerving), Staatsbosbeheer (grondverwerving) en Provincie Flevoland 
(grondverwerving en functioneren projectorganisatie) reeds middelen gereserveerd. 
Partijen lopen daarmee in de komende fase geen financiële risico's. 

Artikel 5: Geschillenregeling 
1. Een Partij, die meent dat sprake is van een geschil over deze overeenkomst dan wel over 

de uitvoering van deze overeenkomst, meldt dat schriftelijk en gemotiveerd aan alle 
andere partijen en aan de Projectorganisatie. 

2. Partijen treden na een melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel met elkaar in overleg, 
waarbij zij trachten het geschil in overleg op te lossen. 

Artikel 6: Inwerkingtreding en einde van deze overeenkomst 
1. Deze overeenkomst treedt inwerking op de dag dat deze door alle Partijen is ondertekend. 
2. Deze overeenkomst eindigt op het moment van inwerkingtreding van de 

realisatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 2 (Organisatie en samenwerking). 

Artikel 7: Bijlagen 
De volgende aan deze overeenkomst gehechte bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van deze 
overeenkomst en zijn door Partijen ondertekend: 
1. Notitie "Organisatie 8: Samenwerking OostvaardersWold", d.d. 14 juli 2009. 
2. Notitie "Input voor bestemmingsplannen", d.d. 18 augustus 2009. 
3. "Begroting van Kosten voor Inrichting en Verwerving OostvaardersWold", d.d. 31 maart 

2009. 
4. Structuurvisie OostvaardersWold, d.d. 8 oktober 2009. 
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Ondertekening: 
Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt. 

Provincie Flevol 

De>reer L. Verbeek, 
ammissariH van de Koningin 

Gemeente Zeewolde, 

Mevrouw;3Jk/Worselenberg, 
burgeiite^er 

. ir. H.L. Tiesinga, 

Staatsbosbeheer, 

De heer iryP. Winterman, 
directeg 

811916-versie 2 



Bijlage 1: Organisatie & Samenwerking OostvaardersWold 

Inleiding 
Het project OostvaardersWold is volop in ontwikkeling. Er is een provinciale verordening 
vastgesteld en een structuurvisie is gereed. Concreet is ook met de verwerving van de gronden 
een begin gemaakt, waarmee inmiddels circa 15% van de te verwerven gronden in eigendom is 
verkregen. Ook liggen al een aantal concrete financiële afspraken vast. 
Nu ligt de vraag voor welke partijen op welke wijze het project verder tot uitvoering en beheer 
gaan brengen. In deze notitie zal daarop nader worden ingegaan. 

Organisatie per projectfase 
De belangrijkste randvoorwaarde voor het kiezen van een organisatievorm is het bieden van de 
benodigde slagkracht. Daarom gaat de voorkeur uit naar een kleine organisatie ("mean and 
lean"). 
Per projectfase ligt de nadruk van de organisatie anders. Dit zal dan ook tot uitdrukking 
moeten komen in de organisatievorm. In onderstaand kader wordt onderscheid gemaakt naar 
drie organisatievormen, die elke zijn gekoppeld aan een projectfase. 

1. Projectorganisatie 
Fase 0. Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst en Structuurvisie OostvaardersWold. 
Fase 1. Afronding planvorming, gereedmaken voor uitvoering 

2. Uitvoeringsorganisatie 
Fase 2. Uitvoering ruimtelijke hoofdstructuur OVW 
Fase 3. Nadere inrichting en beheer 

3. Beheerorganisatie 
Fase 4. Beheer en verdere ontwikkeling 

Op dit moment is fase O (zie kader) in een afrondend stadium en worden de voorbereidingen 
voor fase 1 getroffen. Op deze beide fasen zal dan ook nader worden ingegaan. 

Fase O, Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst en Structuurvisie OostvaardersWold 
Deze fase bevindt zich in een eindstadium. Volgens de huidige planning betekent dit dat: 
• de Structuurvisie OostvaardersWold in september 2009 door Provinciale Staten wordt 

vastgesteld; 
• in juni 2009 een (concept) samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld en dat deze medio 

2009 wordt ondertekend. 

De samenwerkingsovereenkomst gaat verder dan een intentieverklaring en heeft eerder het 
karakter van raamovereenkomst, waarin partijen afspraken maken over: 
• de organisatie voor fase 1 tot en met 4 met een uitwerking van fase 1 (planning, 

activiteiten en producten); 
• de financiële afspraken met partijen en financiële inspanningsverplichtingen van partijen; 
• de wijze waarop de financiële dekking in fase 1 wordt zeker gesteld; 
• de organisatievorm van de projectorganisatie in fase 1 en de daarbij behorende 

mandaatregeling; 
• de huisvesting van de projectorganisatie; 
• het ambitieniveau voor de planrealisatie: de structuurvisie; 
• richtlijnen voor het op te stellen bestemmingsplan. 
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Fase 1. Afronding planvorming, gereedmaken voor uitvoering 
Deze fase start aansluitend op fase O in oktober 2009 en zal duren tot de vaststelling van het 
bestemmingsplan in (uiterli jk) december 2010. 

In deze fase zal een (nieuwe) projectgroep worden geformeerd, die wordt aangestuurd door de 
provincie als opdrachtgever. 
Er zal een begeleidingscommissie worden gevormd met leden van organisaties die 
ontwikkelingsgericht participeren in het project. Deze begeleidingscommissie kan 
(zwaarwegende) adviezen geven aan de provincie. De opdrachtnemer is de provinciale 
projectmanager OostvaardersWold, die tevens de leiding heeft over de (ambtelijke) 
projectgroep. Ook de communicatie over het project valt onder de verantwoordelijkheid van 
de provincie en wordt gevoerd door de projectgroep. 
De leden van de projectgroep zijn gedetacheerd bij de projectorganisatie. Zo ontstaat een 
professionele projectorganisatie die als doel heeft het project OostvaardersWold te realiseren. 

In deze fase zullen de volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd: 

la. Opstellen plan van aanpak fase 1 
De eerste stap na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het 
opstellen van een plan van aanpak voor de eerste fase. In het plan van aanpak 
zullen de hoofdlijnen uit de samenwerkingsovereenkomst nader worden 
uitgewerkt. Verder zal in het plan van aanpak aangegeven worden hoe de 
huisvesting van de projectorganisatie zal plaats vinden. Er wordt op dit 
moment vanuit gegaan dat de huisvesting zal gaan plaatsvinden op een locatie 
in danwel in de directe omgeving van het plangebied. 

Ib. Een inrichtingsplan waar een globaal bestemmingsplan ui t voortvloeit 
In deze fase wordt (onder meer) een inrichtingsplan opgesteld en vervolgens op 
basis daarvan een bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld. De voorkeur gaat 
uit naar één integraal bestemmingsplan. Op een later moment kan alsnog 
worden besloten tot een inpassingsplan dat door de Provincie Flevoland wordt 
vastgesteld of een bestemmingsplan waarvan de verschillende onderdelen door 
de drie gemeenten wordt vastgesteld. 
Het bestemmingsplan OostvaardersWold omvat het grondgebied van drie 
gemeenten: Lelystad, Almere en Zeewolde. Het overgrote deel ligt hiervan op 
het grondgebied van Zeewolde. 
Op dit moment wordt de ontwikkeling van het OostvaardersWold begrensd door 
een provinciale verordening. Dit betekent onder meer dat voor 1 januari 2011 
een bestemmingsplan vastgesteld moet zi jn. Dat is krap, zeker omdat we pas 
na de zomer starten met de nieuwe projectorganisatie. Ook dan zijn de 
precieze omgevingsfactoren en financiële condities nog niet duidelijk. Het 
voorstel is dan ook om een globaal bestemmingsplan (eventueel met een 
uitwerkingsbevoegdheld) te maken, waarin de hoofdstructuur van het 
OostvaardersWold wordt vastgelegd, zodat in een later stadium de nadere 
inrichting wordt vormgegeven. Daarnaast vindt voorzover mogelijk afstemming 
plaats met planvorming in de omgeving van het OostvaardersWold. 

De Ruimtelijke Hoofdstructuur betreft in ieder geval: 
• de via- en ecoducten 
• kunstwerken voor waterpeilregulering alsmede de watergangen rondom 
• de begrenzing van het gebied 
• de entrees en bijgaande mogelijke toeristisch recreatieve hoofdfunctie 
• de watergangen die nodig zijn voor een goede waterkwaliteit en het 

reguleren van grote grazers 
• de verkeersfunctie. 
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Ic. Maken bestekken uit te voeren werken. 
Volgend en deels parallel aan de uitwerking van het bestemmingsplan kunnen 
de uit te voeren werken bestekklaar worden gemaakt. Het betreft de 
ecoducten, viaducten en waterlopen samen met de benodigde aanpassingen 
van de infrastructuur. In de uitvoeringsfase kan met de aanbesteding worden 
begonnen. Voor cruciale onderdelen van het bestemmingsplan geven de 
bestekken zonodig handvatten voor een gedetailleerde uitwerking van het 
globale bestemmingsplan. 

ld. Verwerven gronden en opstallen 
Verwerving van de gronden vindt thans al plaats door de huidige 
projectorganisatie. Op grond van de vastgestelde bestemmingsplannen kan 
zonodig in een volgende fase verdergaand verwervingsinstrumentarium worden 
overgegaan. 

Ie. Afspraken inzake beheer OostvaardersWold 
Zowel voor de eindsituatie als voor het tijdelijk beheer van gronden zullen 
afspraken moeten worden vastgelegd. 

If. Vormgeven uitvoeringsorganisatie 
Voor de volgende fase moet de uitvoeringsorganisatie worden vormgegeven. 

1g. Maken realisatieovereenkomst Ruimtelijke hoofdstructuur 
In dit stadium wordt ook de realisatieovereenkomst voor de Ruimtelijke 
hoofdstructuur opgesteld en ondertekend. De basis hiervan wordt gevormd door 
een uitvoeringsstrategie voor het gehele project. De realisatie overeenkomst 
(ROK) zal gaan over de volgende fase en wordt bepaald door de financiële 
zekerstelling van middelen. Het is mogelijk dat na de afspraken over de 
Ruimtelijke hoofdstructuur er nog een ROK zal worden afgesloten over de 
nadere invulling daarvan. Dit zal onderdeel zijn van de in de komende fase op 
te stellen uitvoeringsstrategie. De partijen maken afspraken over de uitvoering 
van de ruimtelijke hoofdstructuur OostvaardersWold, de nadere inrichting en 
ontwikkeling. Overige onderwerpen in deze overeenkomst zijn: 

doelstellingen en randvoorwaarden van partijen 
ambities gesplitst in "wat moet" (kernkwaliteit) en "wat is extra mogelijk 
afhankelijk van beschikbare financiële middelen 
nader uitgewerkte uitvoeringsstrategie voor de uitvoering voor fase 2 tot 
en met 4. 
verdeling van de zeggenschap 
"bussiness case", bestaande uit: 

> exploitatieoverzicht en kasstroom 
> verdeling van kosten en opbrengsten 
> verdeling van risico's 
> financieringsarrangement (financiële structuur). 

Ih.Het vastleggen van de huisvesting voor de projectorganisatie 
Aan het begin van fase 1 zal de huisvesting van de projectorganisatie geregeld 
moeten worden. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de huisvesting zal 
gaan plaatsvinden op een locatie in danwel in de directe omgeving van het 
plangebied. 
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Ovenge projectfasen 
Na afronding van fase 1 volgen de fasen 2 tot en met 4. Voor deze notitie wordt volstaan met 
een opsomming van de activiteiten in deze fasen. 

Fase 2. Uitvoering ruimtelijke hoofdstructuur 
2a. Oprichten uitvoeringsorganisatie 
2b. Nadere uitwerking van de inrichting op planniveau 
2c. Aanbesteding werken en uitvoering Ruimtelijke hoofdstructuur 
2d. Beheerafspraken en beheerorganisatie vormgeven 
2e. Realisatieovereenkomst nadere uitwerking 
2f. Afronden verwerving, indien noodzakelijk middels onteigening. 

Fase 3. Nadere inrichting en beheer (januari 2015 - ?) 
3a. Beheersorganisatie is volledig functioneel 
3b. Uitvoeren van nadere inrichting en overdracht laatste beheerstaken 
3c. Afstemmen met plannen omgeving en voorstel afspraken met private partijen. 

Fase 4. Beheer en verdere ontwikkeling 
4a. Private ontwikkeling en beheer. 

140709 
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Bijlage 2: Input voor bestemmingsplannen 

Aanleiding 
Om de plannen voor het OostvaardersWold te kunnen realiseren moeten nieuwe 
bestemmingsplannen worden opgesteld. Het is wenselijk om inzicht te hebben in de eisen die 
gesteld worden aan de bestemmingsplannen. Eisen vanuit het plan die een doelmatige uitvoering en 
beheer van het OostvaardersWold mogelijk maken maar ook eisen vanuit de gemeente(n) om sturing 
te kunnen geven aan de ontwikkelingen in het gebied. 

In deze notitie wordt aangegeven wat er in de achterliggende periode al is vastgelegd in diverse 
documenten, hoe dat doorwerkt in nog op te stellen stukken zoals de bestemmingsplannen en welke 
aanvullende eisen en aanbevelingen voor de bestemmingsplannen verder nog aan de orde zijn. 

Van Structuurvisie naar Bestemmingsplan en Bestek 
In de Structuurvisie is het volledige inrichtingsplan voor het gebied beschreven. Dit plan heeft een 
breed draagvlak bij alle direct betrokken partijen. De termijn voor het indienen van zienswijzen op 
de Structuurvisie is recent gesloten en de doelstelling is uiteraard dat na verwerken van de 
zienswijzen er een plan ligt dat op brede maatschappelijke steun mag rekenen. 

De Structuurvisie beschrijft niet alleen de inhoud van het plan maar gaat ook in op de feitelijke 
realisatie en het proces om daar te komen. 
De inhoud van het plan staat op hoofdlijnen beschreven in deel A van de Structuurvisie. Hierin staat 
het streefbeeld voor het integrale ontwerp. Op diverse onderwerpen is dit deel weer verder 
uitgewerkt in een programma van eisen (PVE). Dit beschrijft hoe het er straks (technisch) uit zal 
zien en aan welke randvoorwaarden de inrichting moet voldoen. Met nog een paar tussenstappen is 
dit het spoor dat leidt tot het maken van bestekken of andere contractvormen met aannemers die 
het plan gaan maken. 

Bij het proces om tot die uitvoering te komen spelen ook diverse andere documenten een 
belangrijke rol. Zo wordt onder andere een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin partijen 
met elkaar afspraken maken over zaken zoals verdeling van taken en verantwoordelijkheden, 
projectorganisatie, kostenverdeling en planning. In de samenwerkingsovereenkomst wordt ook 
opgenomen dat er nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld, en wat de inhoud van de 
bestemmingsplannen wordt. 

Op het punt van de inhoud van de nieuwe bestemmingsplannen is overigens ook in een eerder 
stadium al vrij veel vastgelegd. In de "Verordening Groenblauwe zone" zijn in hoofdstuk 3 voor 
vrijwel alle onderdelen van het nieuwe bestemmingsplan regels opgenomen voor de inhoud van het 
bestemmingsplan. Op een paar specifieke punten is daarbij opgenomen dat nog nadere regels 
gesteld kunnen worden. Op dit moment is er geen aanleiding om van die mogelijkheid gebruik te 
maken. 

In schema ziet de relatie tussen de diverse stukken en activiteiten er als volgt uit (zie volgende 
bladzijde). 
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De input voor het bestemmingsplan komt derhalve voor een belangrijk deel uit hoofdstuk 3 van de 
verordening. In dit hoofdstuk is tevens vermeld dat op de volgende onderdelen nadere regels 
gesteld kunnen worden: 

• Locatie en vormgeving van ecoducten, recreantenpassages en voorzieningen voor aan- en 
afvoer van water. 

• Locatie, functie en vormgeving van de overige wegen (wegen die niet specifiek zijn 
genoemd in de Verordening) in het plangebied. 

• Om verschillende delen van het plangebied geschikt te laten zijn voor een bepaald 
natuurdoel. 

• Om verschillende delen van het gebied geschikt te laten zijn voor waterberging. 
• Om extensief recreatief medegebruik in te passen 
• Om voorzieningen voor onderhoud en beheer van de zone te realiseren. 

Als nadere regels gesteld worden dan doorlopen die een vaststellingsprocedure inclusief ter inzage 
leggen en de mogelijkheid reacties in te dienen. 

Zoals reeds vermeld is er op dit moment geen aanleiding om nadere regels te stellen en wordt de 
inhoud van het bestemmingsplan bepaald door hetgeen daarover is opgenomen in de Verordening en 
wat daarover wordt afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. 
De bestemmingsplannen moeten uiteraard de realisering van wat is voorzien in de structuurvisie 
mogelijk maken. Dit geldt wat betreft de realisering van en het gebruik voor natuur, water en 
recreatie, zoals omschreven in de structuurvisie maar ook wat betreft de in de structuurvisie 
genoemde bebouwing. Het aanvragen van hiervoor benodigde ontheffing(en) op grond van de 
Verordening groenblauwe zone behoort tot hetgeen partijen gelet op artikel 1 van de 
samenwerkingsovereenkomst zullen doen. 
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Bijlage 3 

Verwerving 
Risico archeologisch vorKisten 
Sloopkosten panden (woon- en bedrijfsgebouwen) 
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Fietsbrug Gooiseweg 
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Toua l kunstwerken 
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Flevoland, Inpassingsplan OostvaardersWold, verweer 
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Geachte voorzitter. 

Bij brief van 11 april 2011 heeft u ons de beroepen toegezonden tegen het besluit van Provinciale 
Staten van 2 december 2010 tot vaststelling van het Inpassingsplan OostvaardersWold. Daarbij heeft 
u ons verzocht om uiterlijk 26 april 2011 een verweerschrift in te dienen. 
Bij deze geven wij invulling aan uw verzoek. 

Tegen het inpassingsplan zijn verschillende beroepen ingediend. In bijlage 1 is een overzicht 
gegeven van de bedrijven van appellanten, de ligging ervan en het verzoek van appellanten. 

Hierna wordt ingegaan op: 
a. Het project OostvaardersWold 
b. Besluitvorming rondom OOstvaardersWold 
c. Beroepsgronden 
d. Verzoek 
e. Relatie met lopend hoger beroep voor Broeren, zaaknummer 201103317/1/Hl 

a. Het project OostvaardersWold 
Het OostvaardersWold is een speerpunt van het provinciale beleid. Het OostvaardersWold is een 
integrale gebiedsontwikkeling waarbij invulling wordt gegeven aan een aantal belangen: realisatie 
van een ecologische verbinding, natuurcompensatie, recreatie en een wateropgave. Met deze 
opgaven op zich is een ruimtebeslag van 3.000 ha gemoeid. Door deze opgaven te combineren in 
één gebied, wordt het totale ruimtebeslag van 3.000 ha met ruim 1.000 ha verminderd. Binnen het 
verkleinde gebied is daardoor geen ruimte voor agrarisch gebruik, maar op deze wijze blijft wel een 
zo groot mogelijk gebied voor exclusief gebruik voor landbouw behouden. 
Met het OostvaardersWold wordt het gebied van Zuidelijk Flevoland gedifferentieerder. Hierdoor 
wordt het dit deel van Flevoland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven en woningbouw, 
wat van belang is voor het verkrijgen van voldoende werkgelegenheid voor het gebied. 
De behoefte aan invulling van deze opgaven blijft bestaan. 

Inlichtingen bij Doorkiesnummer 

J. van der Perk, J. v. Damme 0320-265518 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 

mailto:provincie@Flevoland.nl
http://On.er.erp
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b. Besluitvorming rondom OostvaardersWold 
Aan het inpassingsplan is een traject vooraf gegaan dat enkele jaren in beslag heeft genomen. De 
belangrijkste onderdelen worden hier genoemd. 
Mede op grond van de Nota Ruimte van het rijk is in het Omgevingsplan Flevoland 2006 het 
OostvaardersWold opgenomen. Voorzien is in een reserveringsgebied dat in ieder geval tot het 
OostvaardersWold zou gaan behoren en een zoekgebied waarbinnen op vrijwillige basis nog gezocht 
zou worden naar maximaal 300 ha aanvullend. 
In het kader van de Verordening groenbauwe zone (december 2008) is het plangebied voor het 
OostvaardersWold begrensd. In dat kader is circa 170 ha van het zoekgebied alsnog toegevoegd aan 
het OostvaardersWold. De verordening bevat regels als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 Wro. 
In de Structuurvisie OostvaardersWold (oktober 2009) is een streefbeeld voor de inrichting van het 
OostvaardersWold gegeven. Om de realisatie juridisch-planologisch mogelijk te maken is op verzoek 
van de gemeenten Lelystad en Zeewolde door de provincie een inpassingsplan vastgesteld 
(december 2010). 
Aan de genoemde ruimtelijke besluiten lag steeds een milieu-effectrapportage ten grondslag. 
Bij het vaststellingsbesluit is bepaald dat de gemeenteraden van Lelystad en Zeewolde tot en met 
31 december 2015 niet bevoegd zijn een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop 
het inpassingsplan betrekking heeft. 

Voor een goed begrip is de context van de besluitvorming rondom het inpassingsplan van belang. 
In bijlage 2 wordt nader op de besluitvorming ingegaan. Daarbij zijn in een schema de verschillende 
documenten en hun procedures op een rij en in de ti jd gezet en zijn kaartbeelden bijgevoegd. 

Andere van belang zijnde documenten zijn de ILG-Bestuursovereenkomst en daarbij behorende 
afspraken. 
In december 2006 hebben de ministers en Gedeputeerde Staten van Flevoland een ILG-
Bestuursovereenkomst 2007-2013 gesloten. In het kader hiervan zijn nadere afspraken over het 
OostvaardersWold gemaakt. 
De International Committee on the Management of the Oostvaardersplassen (ICMO) heeft 22 juni 
2006 over de Oostvaardersplassen geadviseerd, in het bijzonder over het beheer van de grote 
grazers in dat natuurgebied. Naar aanleiding van dit (eerste) ICMO-advies heeft het rijk 
aangedrongen op versnelde aanleg van het OostvaardersWold. Dit heeft ertoe geleid dat de 
vastgelegde realisatiedatum 2018 is aangepast naar 2014. 
Naar aanleiding van onderzoek (door Alterra in opdracht van LNV) is het aantal hectares nieuwe EHS 
definitief bepaald op 1.125 ha. Conform de verder gemaakte afspraken kunnen gronden worden 
aangekocht tegen volledige schadeloosstelling. Verder is de provincie gaan voorfinancieren, waarbij 
het Rijk de garant staat voor terugbetaling van deze voorgefinancierde gelden in 2012 en 2013. Het 
Rijk zou bij de midterm review 330 ha van de overige provincies toedelen aan Flevoland. 

Binnen deze kaders is inmiddels circa 62% van de te verwerven gronden (landbouwgebied) 
aangekocht. De reeds bestaande natuurcompensatieverplichtingen moeten op korte termijn zijn 
ingericht. 

c. Beroepsgronden 
Voordat wij inhoudelijk op de beroepsgronden ingaan, merken wij het volgende op. 

Appellant W.H.A. Klink is mogelijk als niet belanghebbende aan te merken, omdat hij op circa 
3 km van het plangebied is gevestigd. 
De beroepsgronden van J.M.A. de Jager, voor zover deze betrekking hebben op het vastzetten 
van het bedrijf tot 2016, omrijschade en gevolgen voor windmolens, zijn nieuw ten opzichte van 
de eerder naar voren gebrachte zienswijze. 
Bij twee beroepen zijn de beroepsgronden gelijk aan de zienswijzen, maar is in de 
beroepsgronden niet aangegeven waarom de reactie op de zienswijzen onvolledig of onjuist zou 
zijn. Dit betreft het beroep van de LTO Noord (Flevoland) en P. Bossema. 
Een deel van de beroepsgronden is planologisch gezien niet relevant. 
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Gelet hierop zouden voornoemde beroepsgronden buiten beschouwing gelaten moeten worden, 
maar voor de volledigheid gaan wij toch op deze gronden in. 

De beroepsgronden hebben wij geclusterd in een aantal onderwerpen. Bij ieder punt is onze 
conclusie ten aanzien van de beroepsgronden aangegeven. In de bijlage 3 bij dit verweerschrift 
wordt uitgebreid ingegaan op de ingediende beroepsgronden. Deze vormen een nadere 
onderbouwing van dit verweerschrift. 

1. Maatschappelijk draagvlak 
Het project OostvaardersWold betreft een integrale gebiedsontwikkeling, waarin door de 
combinatie van opgaven het oppervlak dat ten koste van de landbouw gaat, is beperkt. De behoefte 
aan invulling van de verschillende opgaven blijft bestaan. Deze is ook niet gekoppeld aan het jaar 
2014. 
Gelet op het belang van het onderdeel natuurontwikkeling heeft het Rijk naar aanleiding van het 
ICMO-advies uit 2006 steeds aangedrongen op een versnelde aanleg. Dit heeft ertoe geleid dat de 
realisatietermijn is aangepast van 2018 naar 2014. 
Tevens is door de provincie met minister Verburg afgesproken dat de provincie bereid is de door het 
Rijk gereserveerde middelden voor te financieren mits LNV de bedragen daadwerkelijk gaat 
terugbetalen. Dit is schriftelijk vastgelegd in de brief van de minister van LNV aan GS van Flevoland 
op 18 juni 2009 (kenmerk: DRZW.2009/1989). Uit deze brieven blijkt wel degelijk dat met minister 
Verburg financiële afspraken zijn gemaakt, als nadere invulling van de ILG-bestuursovereenkomst. 

Door de natuurcompensatie worden nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld Almere De Vaart IV t /m VI en A6) mogelijk gemaakt en ontstaat in de directe 
omgeving van het OostvaardersWold een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. De compensatie voor 
de A6 maakt de verbreding van de A6 mogelijk en draagt daarmee bij aan de bereikbaarheid van het 
gebied. Hierdoor biedt OostvaardersWold vanuit economisch oogpunt grote nieuwe 
ontwikkelmogelijkheden. De Kamer van Koophandel heeft om die reden bij Provinciale Staten 
bepleit het inpassingsplan OostvaardersWold vast te stellen. 
De uitgangspunten voor de invulling van het OostvaardersWold worden door partijen onderschreven. 
Bewoners van Flevoland hebben verschillende van deze uitgangspunten onderschreven. Dit blijkt uit 
een consultatie van Flevolanders waarin zij adviezen voor de inrichting van het toekomstig natuur
en recreatiegebied OostvaardersWold hebben kunnen geven. Ook de Maatschappelijke 
Adviescommissie waar diverse maatschappelijke organisaties in vertegenwoordigd zijn, heeft 
positief geadviseerd over het vaststellen van het inpassingsplan. 
Agrariërs dié reeds hebben verkocht, hebben bij Provinciale Staten in het kader van de vaststelling 
van het inpassingsplan aangegeven dat zij wensen dat er vastgehouden wordt aan de gemaakte 
afspraken. Als de gronden die zij hebben verkocht weer een agrarische bestemming krijgen, is dat 
voor hen onacceptabel. 
De beroepsgronden ten aanzien van dit punt geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te 
vernietigen. 

2; Economische uitvoerbaarheid 
Het feit dat de staatssecretaris EL&l een nieuw beleidsvoornemen bekend heeft gemaakt, betekent 
niet dat eerdere afspraken/verplichtingen jegens Flevoland niet meer geldig zijn. 
De afspraken zijn vastgelegd in de ILG-Bestuursovereenkomst en de op basis daarvan gemaakte 
afspraken. De Bestuursovereenkomst kan alleen tweezijdig worden aangepast. In geval van 
financiële krapte bij het Rijk kan slechts de termijn van 7 jaar worden verlengd naar 10 jaar. Het 
gaat dus niet om het beëindigen van de afspraken. 
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Buiten de afspraken met EL&I geldt voor deze gebiedsontwikkeling het uitgangspunt dat de partij 
die verantwoordelijk is voor een bepaalde opgave in het gebied, zich inspant om de bijbehorende 
financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat houdt in dat verschillende partijen bijdragen aan de 
financiering van het plan. (Nadere) invulling van opgaven en behoeften is nog mogelijk. 
Partijen dienen hun afspraken na te komen. Doen zij dat niet, dan worden hiertoe juridische 
stappen genomen om hen daar wel aan te houden. 
De provincie blijft zoeken naar aanvullende financieringsbronnen. De behoefte aan invulling van de 
opgaven blijft. Deze is ook niet gekoppeld aan het jaar 2014, alleen voor natuur is het jaar 2014 
afgesproken, voor de andere opgaven gelden andere realisatietermijnen. Het inpassingsplan houdt 
niet op te gelden na 2014 of na 2016. 
Voor het plan is een kostenraming opgesteld. Bij de raming van de kosten is rekening gehouden met 
volledige schadeloosstelling, schaden en nadeelcompensatie. 

Een aantal appellanten twijfelt aan de financiële haalbaarheid. Zij willen het liefst op de huidige 
locatie hun bedrijf blijven uitoefenen. 
Voor de financiële haalbaarheid zijn de verwervingskosten doorslaggevend, want de 
verwervingskosten zijn de grootste kostenpost van het project. Voor deze appellanten is met name 
van belang wat de toekomst van hun bedrijf is: of zij hun bedrijf op de huidige locatie of elders 
kunnen voortzetten, danwei dat hun bedrijf onverhoopt beëindigd wordt. Maar ook wanneer een en 
ander plaatsvindt. In dat kader is vooral de verwerving van de gronden van belang, met de daarbij 
behorende schadeloosstelling. Inmiddels is 62% van de te verwerven gronden verworven. 
De beroepsgronden op dit punt geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 

3. Regeerakkoord en uitspraken 
Zoals hiervoor is opgemerkt, betekent het feit dat de staatssecretaris EL&I een nieuw 
beleidsvoornemen bekend heeft gemaakt, niet dat eerdere afspraken/verplichtingen jegens 
Flevoland niet meer geldig zijn. 
De discussie over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is nog steeds gaande en 
heeft nog niet geleid tot wijziging van beleid of afspraken. Dat houdt in dat de afspraken zoals deze 
golden op 2 december 2010 (en golden op 20 oktober 2010) nog steeds van kracht zijn. Wel hebben 
het regeerakkoord en uitspraken kennelijk geleid tot onzekerheid over de voortgang van het 
OostvaardersWold. 

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van het inpassingsplan op 2 december 2010 ook de 
politieke ontwikkelingen tot dan toe in hun overwegingen meegenomen. Zij hebben geconcludeerd 
dat tot dan toe (en ook tot op heden) de politieke ontwikkelingen nog niet hebben geleid tot andere 
afspraken. Gelet op die afspraken lag het niet vaststellen van het inpassingsplan of het uitstellen 
van het vaststellingsbesluit niet in de rede. 
De beroepsgronden ten aanzien van dit punt geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te 
vernietigen. 

4. Verwerving, compensatie en onteigening 
Het betreft hier beroepsgronden over de uitvoering van het plan. Onteigening wordt gezien als 
laatste redmiddel. Vanwege het eventueel inzetten van onteigening, zijn de te verwerven gronden 
aangeduid als 'verwezenlijking in de nabije toekomst'. In de kostenraming is voor de verwervings
kosten uitgegaan van volledige schadeloosstelling op grond van onteigening. Tot op heden is 62% van 
de te verwerven gronden aangekocht. De verwerving zal zoveel mogelijk via minnelijke weg 
plaatsvinden. Alleen in het uiterste geval zal het instrument van onteigening worden ingezet. 
Ook al is de provincie er niet toe verplicht, de provincie heeft ervoor gekozen om de helpende hand 
te bieden door actief te zoeken naar vervangende bedrijven en/of gronden. De 
verantwoordelijkheid voor verplaatsing ligt primair bij de appellanten. 
De beroepsgronden geven dan ook geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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5. Vrees voor overlast 
Door te kiezen voor een bepaalde inrichting en door het treffen van maatregelen wordt bereikt dat 
negatieve gevolgen voor de omgeving van het OostvaardersWold zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Het gaat dan met name om: 
• De overgangszone van minimaal 50 meter breed die fungeert als faunakering, onkruidwering en 

waterkering in de vorm van water, groen en fiets- en wandelpaden, beheerpaden, wegen en een 
hoofdwatergang. 

• Een gescheiden watersysteem voor het OostvaardersWold en het omliggende agrarische gebied. 
• Het voorzien in het behoud en deels verleggen van doorgaande wegen waarmee de omrij-

afstanden worden beperkt. Er worden verkeersmaatregelen genomen, mede ten behoeve van de 
verkeersveiligheid. 

• De wijze van beheer. 
Het is echter nooit uit te sluiten dat ondanks de te treffen maatregelen de realisatie van het 
OostvaardersWold toch enige overlast/schade tot gevolg heeft. Deze zal naar verwachting gering 
zijn. In de uitvoering wordt dit gemonitoord. Met overlast/schade is rekening gehouden bij de 
kostenraming. Voor het geval men onverhoopt schade ondervindt, gelden verschillende soorten 
schaderegelingen en mogelijkheden waarvan gebruik kan worden gemaakt. 
De beroepsgronden geven dan ook geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 

6. Technische en procedurele aspecten 
Gewezen wordt op verschillende aspecten ten aanzien van de publicatie, de m.e.r.. Flora- en 
faunawet, rechtszekerheid van bestemmingen, het afdwingbaar maken van maatregelen. 
Geconstateerd wordt dat er niet in strijd met de wet is gehandeld. Een aantal punten lenen zich 
niet om in een inpassingsplan te regelen. 
De beroepsgronden geven dan ook geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 

7. Specifieke individuele beroepsgronden. 
Door een aantal appellanten, namelijk appellant Van der Knijff, Van Beusichem, Team B Flevo 
Events en Maatschap Van de Westeringh zijn specifieke beroepsgronden naar voren gebracht die 
niet door andere appellanten zijn ingebracht maar heel specifiek op de eigen belangen ingaan. Deze 
zijn niet in zijn algemeenheid te behandelen. Wij gaan daar in de bijlage specifiek op in. 
De beroepsgronden geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 

d. Verzoek 
Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat Provinciale Staten op de juiste gronden het 
inpassingsplan hebben vastgesteld, met in acht name van de politieke situatie en realiteit op dat 
moment. De gemaakte afspraken met het Rijk waren toen, maar zijn nog steeds van kracht. 

Gelet hierop verzoeken wij u: 
De beroepen voor zover deze ontvankelijk zijn, ongegrond te verklaren, en zodoende het 
inpassingsplan in stand te laten. 
Dan wel - in het geval u de grieven terecht vindt - in lijn met de Crisis en Herstelwet (CHW) te 
oordelen dat het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan in stand gelaten kan worden. 
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e. Relatie met lopend hoger beroep voor Broeren, zaaknummer 201103317/1/H1 
Wij maken u erop attent dat appellant L.J. Broeren e.a. ook een zaak in hoger beroep bij uw 
Afdeling heeft lopen. Wij geven u in overweging deze zaken gelijktijdig te behandelen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,'-'"/ de voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal ̂  L Vf rbeek 



Bijlage 1: 
Overzicht van de bedrijven van appellanten, de ligging ervan en het verzoek van appellanten. 

Wordt nagezonden. 



Bijlage 2: 
De besluitvorming met in schema de verschillende documenten, procedures en kaartbeelden. 

Wordt nagezonden. 



Bijlage 3: Nadere onderbouwing van verweerschrift inzake beroep tegen het besluit tot 
vaststelling van het provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold. 

Deze bijlage bestaat uit 2 delen: 
Deel A: Besluitvorming inzake het OostvaardersWold 
Deel B: De beroepsgronden 

A. Besluitvorming inzake het OostvaardersWold 
In deze bijlage wordt uitgebreid ingegaan op de ingediende beroepsgronden. Deze vormen een 
nadere onderbouwing van het verweerschrift. 

Voor een goed begrip is de context van de besluitvorming rondom het provinciaal inpassingsplan van 
belang. Voor het overzicht hebben we de verschillende documenten en hun procedures op een rij en 
op chronologische volgorde gezet. Een en ander is in het schema weergegeven, zoals in bijlage 2 is 
opgenomen. Daarbij zijn ook de kaartbeelden gevoegd. 

In de Nota Ruimte van het rijk is aangegeven dat een robuuste ecologische verbinding tussen de 
Oostvaardersplassen en het Horsterwold gewenst is. Het rijk is verantwoordelijk voor de financiering 
(voor realisatie) via grondaankopen. De provincie voor de uitvoering en de realisatie ervan (in 
productie 1 is opgenomen pagina 46 van het kabinetsbesluit van de Nota Ruimte). Binnen de 
verbinding moet de EHS worden begrensd. 
In het kader daarvan heeft de provincie een aantal opeenvolgende besluiten genomen: 

• Omgevingsplan Flevoland 2006 (vastgesteld 2 november 2006) 
Met het OostvaardersWold is invulling gegeven aan een opgave voor een robuuste ecologische 
verbinding uit de Nota Ruimte (2005/2006), de wateropgave en een recreatieve opgave. In het 
Omgevingsplan is de keuze gemaakt om voor het OostvaardersWold uit te gaan van een combinatie 
van opgaven, zodat niet een oppervlakte van 3000 ha nodig is maar 1650 tot 1950 ha. Daarbinnen is 
dan geen ruimte voor agrarisch gebruik, maar zo blijft wel een zo groot mogelijk gebied exclusief 
voor landbouw behouden. 
Er is een reserveringsgebied aangewezen waarin in ieder geval het OostvaardersWold valt en 
daarnaast een zoekgebied waarbinnen nog maximaal 300 ha kon worden gevonden, op basis van 
vrijvfl'lligheid. 
Het OostvaardersWold is aangewezen als speerpunt van beleid. Dit houdt in dat Provinciale Staten 
het een project van groot provinciaal belang achten. Verder is aangegeven dat het 
OostvaardersWold nader moet worden uitgewerkt. 
Voor het Omgevingsplan is een strategische milieu-beoordeling opgesteld. 

• Structuurvisie OostvaardersWold (vastgesteld 8 oktober 2009) 
Na vaststelling van het Omgevingsplan is gewerkt aan een nadere concretisering van de plannen. 
Deze zouden uitmonden in de Structuurvisie OostvaardersWold. De planMER procedure daarvoor is in 
2008 opgestart. » 
Medio 2008 was het ontwerp hiervan gereed en deze is besproken met de betrokken organisaties. 
Het ontwerp van de structuurvisie is begin 2009 (29 januari t /m 11 maart) ter inzage gelegd. De 
structuurvisie is op 8 oktober 2009 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. 

In de tussentijd is, op basis van het (eerste) ICMO-advies van 22 juni 2006, vanuit het Rijk 
aangedrongen om het OostvaardersWold versneld aan te leggen. Waar voor andere provincies geldt 
dat de EHS in 2018 gerealiseerd moet zijn, is voor het OostvaardersWold de realisatietermijn 
aangepast van 2018 naar 2014 (productie 2: brief minister LNV van 10 september 2008). Ook over de 
financiering zijn daarbij afspraken gemaakt met het Rijk. 

Voorbereidingsbesluit en Verordening groenblauwe zone 
Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) hebben provincies instrumenten gekregen om zelf 
meer de verantwoordelijkheid te nemen inzake het realiseren van de projecten die zij van 
provinciaal belang acht. Provinciale Staten van Flevoland hebben gebruik gemaakt van die 
mogelijkheden. Zij hebben een verordening opgesteld met daaraan voorafgaand een 



voorbereidingsbesluit. 

• Voorbereidingsbesluit (vastgesteld op 1 juli 2008) 
Op 1 juli 2008 hebben Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit genomen. Dat is op 5 juli 2008 in 
werking getreden. 

• Verordening groenblauwe zone (vastgesteld op 11 december 2008) 
Op 11 december 2008 is de 'Verordening groenblauwe zone' voor het Oostvaarderswold vastgesteld. 
De verordening is 18 december 2008 van kracht geworden. 
De verordening bevat bepalingen voor toekomstige bestemmingsplannen. Deze regels gelden voor 
het plangebied van de verordening. Ten aanzien van de toekomstige bestemmingsplannen is in de 
verordening bepaald dat deze voor 1 januari 2011 moeten zijn vastgesteld. 
Daarnaast bevat de verordening ook zogenoemde rechtstreekse regels als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 
Wro. Deze regels gelden binnen het beschermingsgebied van de verordening. 
Gelet op de Wro blijven de rechtstreekse regels van de verordening van toepassing, zolang er geen 
bestemmingsplannen in werking zijn getreden die invulling geven aan de verordening. 

Bij de vaststelling van de verordening is ook een discussie over invulling van de kiekendiefopgave 
meegenomen. Deze opgave is in het kader van het planMer voor de structuurvisie naar voren 
gekomen. 
In 2008 werd namelijk duidelijk dat er in totaal circa 600 ha optimaal kiekendieffoerageergebied 
nabij de Oostvaardersplassen nodig is als compensatiegebied voor voorziene ontwikkelingen 
(verstedelijking) elders in de periode tot 2015 (productie 3: bijlage 3 bij PS-voorstel 707971). Het 
OostvaardersWold zonder zoekgebied voorzag reeds in ca. 300 ha, wat ertoe leidde dat er nog 300 
ha moest worden gevonden. Een deel van het zoekgebied ligt voldoende nabij de 
Oostvaardersplassen. Het lag dan ook voor de hand om te bezien of binnen het zoekgebied invulling 
gegeven kon worden aan de nog benodigde 300 ha kiekendiefgebied. Dat is gebeurd op basis van 
vrijwilligheid. In dat kader is circa 170 ha van het zoekgebied alsnog toegevoegd aan het 
OostvaardersWold. Dat houdt in dat 130 ha buiten het OostvaardersWold moet worden gevonden. 

• Inpassingsplan OostvaardersWold 
De procedure voor het inpassingsplan is gestart met een startnotitie besluitMER en een 
Uitgangspuntennotitie inpassingsplan aan de hand waarvan het vooroverleg en de inspraak heeft 
plaatsgevonden. Het ontwerp inpassingsplan heeft tezamen met het besluitMER vanaf 29 juli tot en 
met 8 september 2010 ter inzage gelegen. 
De Commissie mer heeft in haar toetsingsadvies geoordeeld dat de essentiële informatie voor de 
besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is naar haar oordeel compleet, helder en prettig 
leesbaar en bevat een goede samenvatting. 
Op 2 december 2010 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan vastgesteld. Omdat het plan 
gewijzigd is vastgesteld is het plan op 19 januari 2011 gepubliceerd, om het Rijk (de minister ro) de 
mogelijkheid van een reactieve aanv^jzing tegen deze wijzigingen te geven. 
De Vrom-inspectie heeft geen zienswijzen ingediend, er is geen reactieve aanwijzing tegen het 
inpassingsplan gegeven. Belanghebbenden hebben vanaf 20 januari tot en met 2 maart 2011 beroep 
tegen het inpassingsplan kunnen iristellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor de Raad van 
State. Het Rijk heeft geen beroep aangetekend. 

30 september 2010 is een regeerakkoord verschenen en de staatssecretaris EL&I heeft op basis 
daarvan bepaalde uitspraken gedaan. Tot op heden heeft dit niet geleid tot aanpassing van de 
gemaakte afspraken. De afspraken die golden ten tijde van het opstellen en vaststellen van het 
inpassingsplan zijn nog steeds van kracht. 



Afspraken tussen Rijk en provincie 
• Op 18 december 2006 is er tussen het Rijk en de provincie Flevoland in het kader van het 

Investeringsbudget Landelijk Gebied een Bestuursovereenkomst 2007-2013 gesloten, waar het 
OostvaardersWold onderdeel van uitmaakt. De Bestuursovereenkomst kan alleen tweezijdig 
worden aangepast. In geval van financiële krapte bij het Rijk kan slechts de termijn van 7 jaar 
worden verlengd naar 10 jaar (artikel 8 sub 3 WILG). Het gaat dus niet om het beëindigen van 
de afspraken. 

• De International Comittee on the Management of the Oostvaardersplassen (ICMO) heeft over de 
Oostvaardersplassen geadviseerd, in het bijzonder over de grote grazers. 
Naar aanleiding van het (eerste) ICMO-advies van 22 juni 2006 heeft het Rijk aangedrongen op 
versnelde aanleg van het OostvaardersWold. In haar brief van 10 september 2008 heeft de 
minister van LNV de vastgelegde realisatiedatum 2018 aangepast naar 2014. Naar aanleiding van 
onderzoek (door Alterra in opdracht van LNV) is het aantal hectares nieuwe EHS definitief 
bepaald op 1.125 ha. De provincie heeft in financieel opzicht steeds gehandeld met instemming 
van het Rijk. Dat betreft onder andere de aankoop van gronden tegen volledige 
schadeloosstelling, daartoe draagt de provincie Flevoland 2,2 miljoen bij en heeft de provincie 
besloten tot het voorfinancieren van gelden die het Rijk later nog aan de provincie zal uitkeren, 
(productie 2 bevat de brieven minister van LNV van september 2008 (DRZW.2008/3276), 28 
januari 2009 (DRZW.2008/4664)en 18 juni 2009 (DRZW.2009/1989)). 

• Op 20 oktober 2010 heeft staatssecretaris Bleker van EL&I een brief gezonden waarin de 
staatssecretaris aankondigt eventuele nieuwe verplichtingen na 20 oktober 2010 niet te willen 
vergoeden. 

• Het feit dat de staatssecretaris EL&I een nieuw beleidsvoornemen bekend heeft gemaakt, 
betekent niet dat eerdere afspraken/verplichtingen jegens Flevoland niet meer geldig zijn. 



B. De beroepsgronden 

De beroepsgronden zijn voor een groot deel gelijk aan de zienswijzen die tegen het ontwerp-
inpassingsplan zijn ingediend. Voor een deel zijn deze ook aanvullend of zelfs nieuw. 

Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

De beroepsgronden betreffen de volgende onderwerpen. 

1. Maatschappelijk draagvlak 
2. Economische uitvoerbaarheid 
3. Regeerakkoord en uitspraken 
4. Verwerving, compensatie en onteigening 
5. Vrees voor overlast 
6. Technische en procedurele aspecten 
7. Specifieke individuele beroepsgronden 

Hierna wordt schuin gedrukt weergegeven wat appellanten naar voren brengen. Daarna wordt de 
provinciale reactie gegeven. 



1. Maatschappelijk draagvlak 
Gesteld wordt dat er geen zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Er zou onvoldoende zijn 
gemotiveerd waarom het noodzakelijk is het betreffende plan door te voeren. Hierbij wordt vooral 
verwezen naar het regeerakkoord en uitspraken van de staatssecretaris Bleker. De vaststelling zou 
in strijd met het Rijksbeleid. 
Daarnaast wordt gesteld dat de ingreep te radicaal is. Het zou daarbij bovendien om exotische 
natuur gaan. De uitvoerbaarheid is niet aangetoond, met name niet van deze omvang. 
Gesuggereerd wordt opgaven voor kiekendief, recreatie en water te schrappen, zodat het 
OostvaardersWold geringer van omvang kan zijn. Door appellanten is verzocht om hun bedrijf 
buiten de begrenzing van het plangebied te brengen. 

Ook wordt aangevoerd dat de termijn van 2014 niet haalbaar is, zodat het inpassingspan niet aan 
een goede ruimtelijke ordening voldoet. Provinciale Staten hebben volgens appellanten het 
inpassingsplan vastgesteld terwijl op dat moment reeds bekend was dat van rijkswege het 
OosvaardersWold zou worden geschrapt en hiervoor geen geld meer beschikbaar zou worden 
gesteld. 
Gesteld wordt dat nu de staatssecretaris op het standpunt staat dat hij niet wil doorgaan met het 
OostvaardersWold, de aanleg ervan wordt geschrapt, zodat daarmee het bestaansrecht aan het 
provinciaal inpassingsplan is komen te vervallen. 

Draa<ivlak voor of behoefte aan plan 
Voor het maatschappelijk draagvlak wordt vooral gewezen op de uitlatingen van de staatssecretaris. 
Op deze uitlatingen wordt onder punt 3 nader ingegaan. 

De uitspraken waarop wordt gedoeld hebben alleen betrekking op de robuuste verbinding. Het 
OostvaardersWold is echter een antwoord op verschillende opgaven en niet alleen een robuuste 
ecologische verbinding. De recreatiebehoefte, de wateropgave en de 
natuurcompensatieverplichtingen blijven bestaan. Het OostvaardersWold is en blijft een 
gebiedsontwikkeling waarin verschillende opgaven zijn gecombineerd. Door de combinatie van 
opgaven is de oppervlakte die ten koste gaat van landbouw beperkt. De behoefte aan invulling van 
verschillende opgaven blijft bestaan. Deze verschillende opgaven zijn ook niet gekoppeld aan 2014, 
alleen voor natuur is het jaar 2014 afgesproken, voor de andere opgaven gelden andere 
realisatietermijnen. 

Ten aanzien van de ecologische verbinding kan verder worden opgemerkt dat deze vanuit Europa 
gewenst is, zoals ook in het (eerste) ICMO-advies is aangegeven. Vanuit het oogpunt van 
natuurbehoud en -ontwikkeling heeft het ICMO geadviseerd om OostvaardersWold versneld aan te 
leggen (juni 2006). De Tweede Kamer heeft dit advies overgenomen. Op Verzoek van de Tweede 
Kamer heeft het ICMO op 30 november 2010 een tweede advies uitgebracht. 
Uit dat tweede advies blijkt dat de verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold 
nodig is. Op (heel) korte termijn zijn verder maatregelen nodig voor de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen. ' 

Door de natuurcompensatie worden nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld Almere De Vaart IV t /m VI, Hanzelijn en A6) mogelijk gemaakt en ontstaat in de 
directe omgeving van het OostvaardersWold een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. De 
compensatie voor de A6 maakt de verbreding van de A6 mogelijk en draagt daarmee bij aan de 
bereikbaarheid van het gebied. Hierdoor biedt OostvaardersWold vanuit economisch oogpunt grote 
nieuwe ontwikkelmogelijkheden. De Kamer van Koophandel heeft om die reden bij Provinciale 
Staten bepleit het inpassingsplan OostvaardersWold vast te stellen. Ook de Maatschappelijke 
Adviescommissie (MAC) waar diverse maatschappelijke organisaties in vertegenwoordigd zijn, heeft 
positief geadviseerd over het vaststellen van het inpassingsplan. 

Verder heeft in het kader van het project OostvaardersWold ook burgerparticipatie plaatsgevonden. 
De mensen hebben kunnen aangeven welke eisen zij aan de inrichting stellen. Dat heeft geleid tot 
de volgende hoofdconclusies van het participatietraject als geheel: 



" 1 . Er is veel draagvlak voor het creëren van gevarieerde natuur, waarbij het landschap een 
contrast vormt met het huidige vlakke en rechtlijnige landschap van Flevoland. 
2. Aan beide lange zijden moet buiten het OostvaardersWold een overgangszone komen, aan de ene 
zijde met het landbouwgebied (recreatie, agrarisch natuurbeheer), aan de andere zijde met het 
toekomstige Almere-Oost. Over de inrichting van deze overgangszones hebben inwoners tal van 
suggesties gedaan. 
3. Het OostvaardersWold moet beslist voor een groot deel toegankelijk zijn voor mensen, maar er 
mogen ook best delen van het gebied alleen toegankelijk zijn voor dieren. Het OostvaardersWold 
moet in ieder geval niet een net aangelegd park worden. Goede voorzieningen, een educatief 
centrum worden vooral in de randen gesitueerd. De kern van het OostvaardersWold bestaat uit het 
beleven van vrije natuur. Bij veel ontwerpen van inwoners zie Je terug dat men binnen het 
OostvaardersWold gebruiksfuncties van elkaar scheidt. 
4. Er zijn tientallen suggesties gedaan over de wijze waarop mensen als recreant van het gebied 
gebruik willen maken. Fietsen en wandelen wil men er in ieder geval, op verharde maar zeker ook 
op onverharde paden. Ook water wordt vaak genoemd in relatie tot recreatiemogelijkheden. 
5. Zicht- en uitkijkpunten worden vaak genoemd als aantrekkelijk element van het 
OostvaardersWold. Dat kan door heuvels aan te leggen, maar ook door uitkijktorens en 
vogelhutten. 
6. Veel mensen vinden het van belang dat de infrastructuur in en rondom het OostvaardersWold 
zodanig moet worden ingericht dat bewoners in de buurt en lokaal landbouwverkeer werk en 
woning goed kunnen bereiken. Een snelheidbeperking tot 60 kilometer per uur mag rekenen op 
groot draagvlak. 
7. Het weren van grote grazers (heckrunderen en konikpaarden) uit het OostvaardersWold kan niet 
rekenen op veel draagvlak. Wel is er veel begrip voor dat er maatregelen nodig zijn om mens en 
dier goed samen te laten gaan. In de ontwerpen van inwoners worden veel suggesties gedaan om de 
dieren van de mens te scheiden (bijvoorbeeld scheidingen door water)." 

De agrariërs die reeds hebben verkocht, hebben bij Provinciale Staten in het kader van de 
vaststelling van het inpassingsplan aangegeven dat zij wensen dat er vastgehouden wordt aan de 
gemaakte afspraken. Als de gronden die zij hebben verkocht weer een agrarische bestemming 
krijgen, is dat voor hen onacceptabel. 

In het plan is bezien hoe verschillende opgaven gecombineerd kunnen worden om zodoende het 
ruimtebeslag dat ten koste gaat van de landbouw te kunnen beperken. 

Weg/Qfen van opgaven 
Door één en op sommige onderdelen door twee appellanten wordt gesteld dat het 
OostvaardersWold extra groot is vanwege de benodigde kiekendief compensatie voor woningbouw. 
Daarom zou het plan ook de desbetreffende woningbouwplannen moeten bevatten. De kiekendief 
krijgt onvoldoende ruimte door de combinatie met kijk- en zwerf natuur. Het waterschap zou 
hebben aangegeven dat de bijdrage aan de wateropgave niet nodig zou zijn. De 100 ha open water 
is overbodig want is bedoeld voor recreatiedoeleinden. De recreatieopgave kan geschrapt worden 
omdat de provincie de ontwikkeling en exploitatie van de commerciële recreatieve voorzieningen 
'niet op zich zal nemen. Een moeraslandschap is volgens appellant niet aantrekkelijk voor 
recreanten. 

Kiekendiefop<iave 
Voor de kiekendiefopgave is bezien wat nodig is voor de instandhouding van de populatie. Dat is 
gelegd naast de voorziene ontwikkelingen tot 2015. Hieruit volgt een opgave van 600 ha optimaal 
kiekendieffoerageergebied. In het kader van werk met werk is bezien wat het OostvaardersWold 
(toen nog beperkt tot het reserveringsgebied, dus zonder zoekgebied) in deze opgave kon 
betekenen. Voor 300 ha kon hierin reeds worden voorzien. Voor de andere 300 ha werd in het 
zoekgebied ruimte gezocht. Dat is gebeurd op vrijwillige basis. In dat opzicht klopt het dat het 
gebied OostvaardersWold is vergroot, dat is echter op vrijwillige basis gebeurd. 
De locatie van appellant is echter gevestigd in het reserveringsgebied. Dit gebied behoorde al tot 
het beoogde OostvaardersWold. In zoverre heeft het opnemen van de kiekendiefopgave geen 
gevolgen voor de overweging of de locatie van appellant in OostvaardersWold ligt of niet. 

De ontwikkelingen waarvoor kiekendiefcompensatie moet plaatsvinden, behoeven niet in eenzelfde 
(bestemmings)plan te worden opgenomen als de plannen waarvoor de compensatie dient. 



Het ligt in de rede dat de gemeente voorziet in de bestemmingsplannen die voorzien in stedelijke 
ontwikkeling. De kosten voor compensatie dienen meegenomen te worden in de ontwikkeling van 
die plannen. De feitelijke natuurcompensatie wordt gecombineerd met het OostvaardersWold. 
Hierdoor kunnen er win-win-situaties worden gecreëerd, zodat ook het ruimtebesluit beperkt kan 
blijven. 

Recreatie 
De recreatie is gekoppeld aan het gebruik van een gebied waarvoor de provincie de taak heeft 
gekregen dat gebied te ontwikkelen. De provincie richt zich hierbij op de randvoorwaardenstellende 
zaken en het mogelijk maken van recreatief medegebruik. De ontwikkeling en exploitatie van de 
commerciële recreatieve voorzieningen zal de provincie niet op zich nemen. 

Door één appellant wordt aangegeven dat niet valt te begrijpen dat een rivier- en moeraslandschap 
wezenlijk en structureel zal bijdragen aan de economie. Zeker niet 13.000 nieuwe banen met 5000 
als direct gevolg van de nieuwe natuur. 
De praktijk van Oostvaarderplassen leert dat dit moeraslandschap veel bezoekers aantrekt. 

Wateropgave. 
Het gestelde ten aanzien van de wateropgave berust op een misverstand. Naar aanleiding van het 
besluit van de Algemene Vergadering van 16 december 2008 is alleen invulling aan de wateropgave 
gegeven die binnen het plangebied OostvaardersWold valt. Het was aanvankelijk de bedoeling dat 
de wateropgave van een veel groter gebied in het OostvaardersWold zou worden opgevangen. Het 
waterschap heeft daartoe niet besloten, daarom is de opgave beperkt tot de wateropgave van het 
gebied zelf. 
Hiervoor is gewerkt met een robuust watersysteem. Dat houdt in dat het watersysteem gescheiden 
is van het omliggende agrarisch gebied en sprake is van een regenwater gestuurd systeem waarbij in 
extreem natte situaties het waterpeil stijgt tot maximaal - 4.80_meter NAP (zoals verbeeld in figuur 
3.6 besluitMer). 
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Figuur 3.6 Schematische lengtedoorsnede OostvaardersWold [Provincie Flevoland, 2009] 

De invulling als gebiedsontwikkeling is in nauw overleg met het rijk gebeurd. Juist door de 
combinatie van functies is het oppervlak dat ten koste gaat van de landbouw beperkt. 
Dat de visie bij het Rijk op een onderdeel mogelijk wijzigt, wil niet zeggen dat het maatschappelijk 
draagvlak onder het OostvaardersWold weg is of dat de behoefte aan het OostvaardersWold niet 
meer bestaat. 

Realisatietermiin van 2014 
Op basis van het (eerste) ICMO-advies van 22 juni 2006 is vanuit het Rijk aangedrongen om het 
OostvaardersWold versneld aan te leggen. Waar voor andere provincies geldt dat de EHS in 2018 
gerealiseerd moet zijn, is voor het OostvaardersWold de realisatietermijn aangepast van 2018 naar 
2014 (productie 2 bevat brief minister LNV van 10 september 2008). Ook over de financiering zijn 
afspraken gemaakt met het Rijk. 
Feit is dat het huidige ruimtelijke beleid voorziet in realisatie van het OostvaardersWold en dat de 
gemaakte afspraken nog steeds gelden. Weliswaar heeft de regering haar voornemens bekend 
gemaakt, maar gezien de lopende discussies is niet duidelijk of deze voornemens doorgang (kunnen) 
vinden en wat een en ander tot gevolg zal hebben. Dat hierdoor onzekerheid is gecreëerd is niet de 
provincie aan te rekenen. De provincie heeft zich gehouden aan de afspraken die reeds gemaakt 
waren en nog steeds gelden. 



Door één appellant is aangevoerd dat de provincie claimt dat er tot 2016 niets met het bedrijf mag 
worden gedaan dat de bestemming kan aantasten. Daarbij is verwezen naar het concept besluit. 
Bij het vaststellingsbesluit is bepaald dat de gemeenteraden van Lelystad en Zeewolde tot 1 januari 
2016 niet bevoegd zijn een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop het 
inpassingsplan betrekking heeft. Dat houdt overigens niet in dat per 2016 de bestemming per direct 
is of wordt gewijzigd. 

Be<irenzing en inpassing 
Door appellanten is verzocht om hun bedrijf buiten de begrenzing van het plangebied te brengen, 
en hebben hierbij verwezen naar de golvende begrenzing van de EHS. 
Voor de begrenzing moet men teruggaan naar het concept van het OostvaardersWold. Nu er sprake 
is van combinatie van opgaven kon het ruimtebeslag beperkt kon blijven. Dat houdt in dat binnen 
het OostvaardersWold geen ruimte meer is voor agrarisch gebruik. Echter, door de combinatie is het 
areaal grond dat expliciet voor landbouw beschikbaar blijft, zo groot mogelijk. De locatiekeuze is 
primair gemaakt in de besluitvorming in het kader van het omgevingsplan Flevoland 2006. In het 
kader van de verordening is de begrenzing op een schaal van 1:10.000 vastgesteld en is op 
vrijwillige basis nog circa 170 ha toegevoegd aan het plangebied. 

In Flevoland is steeds uitgegaan van functiescheiding. Ook voor het OostvaardersWold wordt 
uitgegaan van een strikte scheiding tussen het OostvaardersWold en de omgeving. 
Om die reden wordt het OostvaardersWold gescheiden van de omgeving door een overgangszone in 
te richten. Deze overgangszone bestaat uit een vaart, een kade en rasters. De zone is minimaal 50 
meter breed. Hierbij is het principe gehanteerd van inwaartse zonering. De zone ligt daarbij niet 
om het OostvaardersWold, maar erbinnen. 

De strikte scheiding geldt ook voor de waterhuishouding. Hiervoor is gewerkt met een robuust 
watersysteem. Dat houdt in dat het watersysteem gescheiden is van het omliggende agrarisch 
gebied en sprake is van een regenwater gestuurd systeem waarbij in extreem natte situaties het 
waterpeil stijgt tot maximaal - 4.80 meter NAP. 
Voor het functioneren van het watersysteem zijn de randtochten van belang, waartoe zoveel 
mogelijk een rechte vaart wordt nagestreefd. Er is gekeken of het verschuiven van de westelijke 
grens verschil maakt in de doorsnijding van percelen, maar dat bleek niet het geval. De oostelijke 
grens is ook bepaald. Buiten de overgangszone met de tocht en de kade zijn in het noordoostelijke 
deel van het plangebied de kiekendief gebieden gesitueerd. 

Gelet op de combinatie van opgaven en de uitgangspunten voor de inrichting (in feite het scheiden 
van functies om zodoende beïnvloeding en schade op de omgeving van het OostvaardersWold te 
voorkomen) is het niet mogelijk om zomaar een paar percelen er alsnog buiten het gebied te 
brengen. 

De EHS-begrenzing, overigens in een separaat besluit vastgelegd, gaat deels uit van een golvende 
lijn, die de beoogde waterstreng volgt. Deze begrenzing kan overigens nog wijzigen zodra binnen 
het plangebied in extra EHS-compensatie wordt voorzien. 

De beroepsgronden geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 



2. Economische uitvoerbaarheid 
Gewezen wordt op de korting van het natuurbudget, dat de regering geen geld heeft zodat een 
financiële bijdrage van het Rijk niet is te verwachten. De crisis is volgens appellanten te zien als 
een onvoorziene omstandigheid, zodat de provincie het Rijk niet kan houden aan de afspraken. 
Verder wijzen zij erop dat het Rijk geen deel uitmaakt van de samenwerkingovereenkomst. 
Naast het bestuursakkoord is er geen specifiek akkoord over de OostvaardersWold. 
Provincie beroept zich op bestuursovereenkomst en brieven van het Rijk. Maar onbekend is wat de 
juridische waarde is hiervan. 
Nog voordat Bleeker was aangetreden bleek dat zijn voorganger mevrouw Verburg ook geen 
schriftelijke garanties over de dekking van het bedrag wilde geven. 
Tot op heden is niet gebleken dat er een compromis op handen is of dat de provincie externe 
financiers voor het gat van het ministerie van EL&l heeft kunnen vinden. Daarmee is de financiële 
onderbouwing onder het inpassingsplan weggevallen. 

Ten aanzien van de begroting wordt gesteld dat deze niet sluitend is. De provincie heeft 
aangegeven zelf € 2,2 miljoen bij te dragen terwijl in de toelichting van het inpassingsplan staat 
aangegeven dat de provincie € 33,9 miljoen bijdraagt. 

Gesuggereerd wordt dat de provincie de nieuwe regering voor wilde zijn en nog miljoenen leende 
De provincie wilde het nieuwe kabinet voor zijn om zoveel mogelijk gronden te verwerven zodat de 
politiek niet meer terug kon en leende miljoenen. 

Er wordt gesteld dat niet is gelet op de schade voor de betrokkenen. Verplaatsing wordt gezien als 
achteruitgang. Planschade en kosten voor onteigening zouden onvoldoende zijn onderbouwd en 
inzichtelijk zijn gemaakt. 

Aangegeven wordt dat er blijkbaar sprake is van een gedetailleerde begroting, maar hierin wordt 
geen inzicht in gegeven. 

Het OostvaardersWold geeft invulling aan een aantal belangen: realisatie van een ecologische 
verbinding, natuurcompensarie, recreatie en een wateropgave. De economische uitvoerbaarheid van 
het totale project bestaat daarom uit verschillende overeenkomsten. Voor wat betreft de 
rijksbijdrage voor natuur is deze vastgelegd in de ILG-Bestuursovereenkomt 2007-2013, daarnaast 
zijn er diverse overeenkomsten gesloten met verschillende partijen. 

ILG - Bestuursovereenkomst 2007-2013 
De bestuursovereenkomst is een overeenkomst tussen het Rijk en de provincie die is gebaseerd op 
de Wilg. Deze kan alleen twee-zijdig worden opengebroken. Deze geldt 7 jaar om meerjarige 
zekerheid te geven aan provincies. De Wilg voorziet ook in de situatie dat het bij het Rijk financieel 
wat minder gaat. Dan is het budget voor 7 jaar uit te spreiden over 10 jaar (artikel 8 sub 3 WILG). In 
het kader van deze bestuursovereenkomst draagt het Rijk financieel bij aan het OostvaardersWold. 
Partijen dienen hun afspraken na te komen. Doen zij dat niet, dan worden hiertoe juridische 
stappen genomen om hen daar wel aan te houden. 

i 'f 

Zoals Staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over het 
OostvaardersWold heeft geantwoord zijn de totale kosten van het project geraamd op 400 miljoen 
euro, waarbinnen 240 miljoen is begroot voor het onderdeel robuuste verbindingszone. Tot op 
heden is voor 160 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Naast de bijdrage van LNV (ruim 60 
miljoen aan verplichtingen is aangewend van de € 95 min die op basis van de RAAM-brief (31 089, 
nr. 57 d.d. 6-11-2009) beschikbaar zijn gesteld door LNV zijn er andere projectpartners (provincie 
Flevoland, Staatsbosbeheer/Almere, Rijkswaterstaat) die een financiële bijdrage leveren, 
(productie 4 bevat de brief van 25 oktober 2010 van de Staatssecretaris EL&I aan de Tweede Kamer 
en productie 5 bevat een blz. 16 en 63 van de RAAM-brief). 

Overhevelin<i van 330 ha 
Bij brief van 23 oktober 2008 heeft het IPO aan de minister van LNV bevestigd dat OostvaardersWold 
uiterlijk in 2014 moet zijn gerealiseerd en dit voor Flevoland voor de huidige ILG-periode een 
verzwaring van de taakstelling betekent met 330 ha (in productie 2 is de brief van 23 oktober 2008 
opgenomen). De provincie Flevoland heeft gezien haar beperkte hoeveelheid ILG-middelen geen 



mogelijkheden tot herschikking en heeft daarom de andere provincies verzocht de benodigde 
hectares beschikbaar te stellen. De overige provincies stellen zich garant stellen voor de benodigde 
330 ha en bijbehorende middelen. Onderdeel van de afspraak is dat de ILG-bestuursovereenkomsten 
hiervoor te zijner t i jd worden aangepast. 

Samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst van de provincie met andere betrokken 
partijen dan het Rijk. Dit betreft de gemeenten Lelystad en Zeewolde, Staatsbosbeheer en het 
Waterschap. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de bijdragen van deze partijen aan 
het OostvaardersWold. Het is inderdaad juist dat het Rijk geen onderdeel uitmaakt van deze 
overeenkomst. 

Appellanten roepen de vraag op of de genoemde partijen wel gehouden worden aan de gemaakte 
financiële afspraken. De politieke ontwikkelingen hebben tot op heden niet geleid tot wijzigingen in 
afspraken of beleid. Daarbij dient te worden geconstateerd dat de behoefte aan de voorgenomen 
ontwikkeling onverkort in stand blijft. Partijen dienen hun afspraken na te komen. Doen zij dat 
niet, dan worden hiertoe juridische stappen genomen om hen daar wel aan te houden. 
Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot ongewenst gevolgen, waaronder het niet kunnen 
realiseren van gewenste ontv/ikkelingen. 

Natuurcompensatie Riikswaterstaat 
Zoals al eerder is aangegeven dient het OostvaardersWold ook voor de invulling van 
natuurcompensatie. Ten behoeve van de verbreding van de A6 zijn met Rijkswaterstaat financiële 
afspraken gemaakt over de realisatie van natuurcompensatie in het OostvaardersWold. Het betreft 
133 ha EHS en 72 ha bos. 

Natuurcompensatie Staatsbosbeheer/Almere 
De provincie Flevoland heeft een realisatieovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer waarin is 
vastgelegd de bestaande natuurcompensatieafspraken van de gemeente Almere (gedeeltelijk) te 
realiseren in het OostvaardersWold. Dit betreft bestaande compensaties als gevolg van de 
ontwikkelingen binnen Almere waaronder de uitbreiding van het bedrijventerrein Almere De Vaart, 
zijnde 115 ha kiekendieffoerageergebied en 110 ha bos. 

Daarmee komen de bestaande natuurcompensatieverplichtingen op 115 ha 
kiekendieffoerageergebied, 182 ha bos en 133 ha EHS. Deze natuurcompensatieverplichtingen 
moeten op korte termijn worden ingevuld, hiertoe zijn de voorbereidingen reeds genomen. 

Toekomstige natuurcompensatie 
De komende ti jd wordt verwacht dat er nog meer natuurcompensatie nodig is, vanwege de ook door 
het Rijk gewenste uitbreiding van Almere en Lelystad. Dat houdt in dat er nog andere inkomsten 
dan nu reeds aangegeven, worden verwacht. 

In de aanvullende stukken wordt gesteld dat in de toelichting op het inpassingsplan is aangegeven 
dat binnen het plangebied geen compensatieopgaven van andere projecten kan worden 
gerealiseerd. Echter, in paragraaf 3.10 van de toelichting staat juist expliciet dat binnen het 
plangebied compensatieopgaven van projecten elders gerealiseerd kunnen worden. 
"Met het vatstellen van het inpassingsplan wordt binnen OostvaardersWold ruimte gecreëerd voor 
natuur-, water- en recreatiegaven. Binnen het plangebied van Oostvaarderswold is daarmee ruimte 
voor compensatieopgaven van projecten elders. Er is ruimte voor reeds aangegane verplichtingen 
voor de EHS, kiekendief en bos én toekomstige compensatieopgaven." 

Overige financiële bUdragen 
Naast de genoemde financieringsbronnen zijn reeds overige mogelijkheden verkend in de vorm van 
sponsoring (al dan niet in natura), financiële bijdragen door particuliere organisaties en slimme 
combinaties in de uitvoering van werk waardoor in feite werk-met-werkconstructies worden bereikt. 
Tevens kan het aanbestedingsproces worden geoptimaliseerd hetgeen tot een nadere 
kostenbesparing zal leiden. Uiteraard zijn deze kostenramingen en -besparingen vertrouwelijk om 
tot een zo zuiver mogelijke marktwerking te komen. 
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Financiële biidrage van provincie Flevoland 
De eigen bijdrage van de provincie Flevoland bedraagt circa € 33,9 miljoen. Onderdeel hiervan is € 
2,2 miljoen als bijdrage in de volledige schadeloosstelling op basis van onteigening. Met minister 
Verburg is in 2008 afgesproken dat om een spoedige realisatie mogelijk te maken de 
grondverwerving op basis van volledige schadeloosstelling te laten plaatsvinden. Hierin draagt de 
provincie Flevoland een bijdrage bij van € 2,2 miljoen (onder ander vastgelegd in de brief van 
minister Verburg van 28 januari 2009, productie 2). 

Tevens is door de provincie met minister Verburg afgesproken dat de provincie bereid is de door het 
Rijk gereserveerde middelden voor te financieren mits LNV de bedragen daadwerkelijk gaat 
terugbetalen. Dit is schriftelijk vastgelegd in de brief van de minister van LNV aan GS van Flevoland 
op 18 juni 2009 (kenmerk: DRZW.2009/1989, zie productie 2). Uit deze brieven blijkt wel degelijk 
dat met minister Verburg financiële afspraken zijn gemaakt, als nadere invulling van de ILG-
bestuursovereenkomst. 
Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens om de realisatie van het OostvaardersWold vlot invulling 
te geven, conform de afspraken om de realisarietermijn te verplaatsen van 2018 naar 2014. 

Overige bijdragen door de provincie Flevoland betreffen onder andere de verlegging van 
infrastructuur (verlegde Bosruiterweg en Ibisweg) en de aanleg van fietspaden in het gebied van 
OostvaardersWold. 

Dat de provincie het nieuwe kabinet voor wilde zijn om zoveel mogelijk gronden te verwerven zodat 
de politiek niet meer terug kon en daartoe miljoenen leende is een onjuiste perceptie van de 
gebeurtenissen. Zoals hiervoor aangegeven heeft de provincie op basis van afspraken met de 
minister ingestemd met het voorfinancieren van de rijksbijdrage. Tevens zouden de genoemde 
opmerkingen kunnen duiden op het feit dat de provincie de gemaakte afspraken nakomt voor wat 
betreft de grondverwerving. Daar waar bindende afspraken waren gemaakt voor 20 oktober 2010 
worden de verplichtingen, conform de brief van staatssecretaris Bleker, nagekomen. 

In de begroting van de kosten van het plan OostvaardersWold is rekening gehouden met het feit dat 
het plan leidt tot schade. Eén van de grote kostenposten is de verwerving van het gebied op basis 
van volledige schadeloosstelling. Daarnaast kan het inpassingsplan leiden tot schadeclaims. Ook 
deze kosten zijn in de begroting betrokken. Hiertoe is een separaat rapport over schade en 
nadeelcompensatie opgesteld en ter visie gelegd voor wat betreft omgevingsschade. 
Door appellanten wordt aangegeven dat met het vaststellen van het inpassingsplan planschade 
wordt veroorzaakt voor de binnen het gebied gelegen gronden en bedrijven. Dit is geen extra 
schadepost, maar maakt reeds onderdeel uit van de reeds geraamde volledige schadeloosstelling. 
Planschade en nadeelcompensatie zijn meegewogen bij het vaststellen van het Inpassingsplan 
OostvaardersWold. 

Daarnaast wordt door appellanten aangegeven dat advieskosten en bedrijfsstagnatie tijdens de 
onderhandelingen leiden tot schade. Voor zover advieskosten zijn gemaakt in het kader van de 
verwerving is steeds gesteld dat deze kosten meegenomen worden in de volledige schadeloosstelling 
en dus daarmee g'een extra schade veroorzaakt dan reeds was geraamd. Ook Worden schadeposten 
in de bedrijfsvoering aangevoerd, zoals omrijschade, terwijl schadeposten zich slechts voor zouden 
doen als deze bedrijven niet worden aangekocht. Dit is niet het geval. 

De beroepsgronden geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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3, Regeerakkoord en uitspraken 
Gewezen wordt op recente politieke ontwikkelingen en in het bijzonder het regeerakkoord, de 
uitspraken van staatssecretaris van EL&I, een aantal moties van de Eerste en Tweede Kamer en de 
reactie van de staatssecretaris op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van 
16 februari 2011. 
Ook wordt gewezen op de brief van EL&l van 23 februari 2011, waarin hij ingaat op de quick scan 
van het PBL van 16 februari 2011. Uit berekeningen van het PBL zou blijken dat goed beheer van 
het bestaande natuurareaal ongeveer de helft kost en praktisch evenveel biodiversiteit geeft. De 
hoofdconclusies sterken de staatssecretaris in zijn keuze om te stoppen met de uitvoering van het 
oude natuurbeleid. De plannen zouden in stri jd zijn met het rijksbeleid. 

Regeerakkoord en uitspraken 
In de financiële plannen die het rijk op Prinsjesdag 2010 heeft gepresenteerd, waren geen tekenen 
aanwezig dat de plannen van het OostvaardersWold moeten worden bijgesteld. 
30 september 2010 is het Regeerakkoord verschenen. Gelet op het Regeerakkoord wil het kabinet 
de robuuste verbindingen schrappen nog vooruitlopend op de herijking van de Ecologische 
Hoofdstructuur in 2018. De staatssecretaris van EL&I heeft 20 oktober 2010 een brief aan de 
provincies gezonden naar aanleiding van de Rapportage Midterm Review WILG. Hierin heeft de 
staatssecretaris bezuinigingen en beëindiging van een aantal investeringen aangekondigd. 

Het IPO heeft op de brief van 20 oktober 2010 gereageerd (productie 6). In het kader van het 
bestuursakkoord wordt door de staatssecretaris met het IPO onderhandeld over de herijking van de 
EHS. 

Op 15 november 2010 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretaris, het IPO en de 
provincies. 
De staatssecretaris Bleker heeft toegegeven 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. De staatssecretaris geeft hier verschillende signalen. Verwacht werd dat in 
de daarop volgende periode van 4 maanden over deze knelpunten onderhandelingen zouden worden 
gevoerd met de staatssecretaris. Deze 4 maanden (medio maart 2011) zijn verstreken en men is er 
nog niet uit. Inmiddels wordt juni 2011 genoemd als tijdstip waarop de staatssecretaris eruit wil 
zijn. 

Provinciale Staten van Flevoland hebben bij de vaststelling van het inpassingsplan op 2 december 
2010 ook de politieke ontwikkelingen tot dan toe in hun overwegingen meegenomen. Zij zijn echter 
tot de conclusie gekomen dat tot dan toe (en ook tot op heden) de politieke ontwikkelingen nog 
niet hebben geleid tot andere afspraken. 
Gelet daarop lag het niet vaststellen van het inpassingsplan of het uitstellen van dat 
vaststellingsbesluit niet in de rede. 
Het feit dat de staatssecretaris een nieuw beleidsvoornemen bekend heeft gemaakt, betekent niet 
dat eerdere afspraken/verplichtingen jegens Flevoland niet meer geldig zijn. De huidige Bestuurs
overeenkomst en de gemaakte afspraken gelden nog steeds. Beide partijen zijn aan de 
Bestuursovereenkomst en de afspraken gehouden en kunnen deze niet eenzijdig wijzigen. 
Dat houdt in dat uitgegaan moet worden van de huidige (geldende) Bestuursovereenkomst en 
afspraken. Wat over de economische uitvoerbaarheid in de toelichting van het inpassingsplan is 
opgenomen, is dan ook nog steeds van toepassing. 
Op dit moment moet dus van de huidige geldende afspraken worden uitgegaan. 
Het ministerie van LNV (nu EL&I) is verantwoordelijk voor het realiseren van de robuuste 
verbindingszone met een omvang van 1.125 ha, zoals schriftelijk vastgelegd in brieven van de 
minister aan Flevoland en het Interprovinciaal Overleg. Deze brieven concretiseren de 
Bestuursovereenkomst die in het kader van de WILG tussen de Ministers en Gedeputeerde Staten in 
2006 is gesloten. 
Daarnaast geldt tevens dat de realisatie van het OostvaardersWold past binnen het bestaande 
ruimtelijke Rijksbeleid. 

In het kader van de herijking zijn er nog geen specifieke afspraken met Flevoland gemaakt. Deze 
zijn wel nodig gelet op het feit dat het hier om een gebiedsontwikkeling gaat. Gelet op de brief van 
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20 oktober 2010 waarin de staatssecretaris aangeeft dat hij zich het recht voorbehoudt de 
verplichtingen die na 20 oktober 2010 worden aangegaan niet voor financiering uit het ILG of andere 
rijksmiddelen in aanmerking te brengen, worden er vooralsnog geen nieuwe verplichtingen 
aangegaan. Maar de reeds aangegane verplichtingen tot grondaankoop worden door de provincie wel 
nagekomen. 
Gelet op de uitlatingen van de staatssecretaris worden vooralsnog geen nieuwe verplichtingen 
aangegaan. De betrokkenen in het gebied zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

Moties 
Er zijn na het aantreden van het kabinet Rutte diverse moties ingediend in zowel de Tweede Kamer 
als de Eerste Kamer. De aangenomen moties krijgen eerst gevolgen als zij zijn vertaald in beleid 
en/of regelgeving. Dit geldt in feite ook voor het niet aannemen van moties. Tot op heden is er nog 
geen aangepast beleid. De moties betekenen niet dat eerdere afspraken/verplichtingen jegens 
Flevoland niet meer geldig zijn. Er moet worden uitgegaan van de thans geldende afspraken. 

Rapport Planbureau voor de Leefomgeving 
Het planbureau voor de leefomgeving heeft een eerste quick scan uitgevoerd van verschillende 
varianten voor de herijking van de EHS. Het persbericht hierover is bijgevoegd (productie 7). 
Aangegeven is: "Daaruit blijkt dat de bezuinigingen leiden tot een verdere verslechtering van de 
natuurkwaliteit en de leefomstandigheden van planten- en diersoorten die Nederland op basis van 
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen moet beschermen. De internationaal afgesproken 
verplichtingen raken daarmee verder uit het zicht. Ook de kwaliteit van het landschap zal 
achteruitgaan, evenals de recreatieve waarde". 
De staatssecretaris heeft in zijn brief van 23 februari 2011 op deze quick scan gereageerd. 
In reactie op die brief van de staatssecretaris hebben een aantal natuurgeleerden erop gewezen dat 
het voorgestane beleid in strijd is met de (Europese) doelstellingen voor biodiversiteit. Ook vanuit 
de Tweede Kamer zijn vragen gesteld. Hierop heeft de staatssecretaris bij brief van 15 april 2011 
gereageerd. Verder lijkt het erop dat ook vanuit Europa gereageerd wordt. Ook nu nog verschijnen 
nieuwe documenten en berichten. 

Gelet op het voorgaande is de discussie dus nog gaande. De uitkomst is nog niet zeker. 
Feit is echter dat de beleidsvoornemens nog niet zijn omgezet in nieuw beleid. De inhoud van dat 
nieuwe beleid is nog onderwerp van discussie. Dat houdt in dat de afspraken die golden op 2 
december 2010 (en golden op 20 oktober 2010) nog steeds van kracht zijn. 

De beroepsgronden geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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4. Verwerving, compensatie en onteigening 
Gewezen wordt op het feit dat de financiële vergoedingen onvoldoende zijn om elders grond aan te 
kopen. In de gesprekken van de onderhandelingen worden geen passende alternatieven geboden, 
hierdoor stagneren de verwervingsgesprekken. Tevens is er geen voortgang meer in de 
grondverwerving, na de brief van staatssecretaris Bleker worden door de provincie geen 
antwoorden meer gegeven op de door appelanten gestelde vragen, onder andere op het verzoek om 
vergoeding van schade tijdens de onderhandelingen te vergoeden. 
Appellanten stellen vraagtekens bi j de noodzaak om nagenoeg het gehele plangebied aan te wijzen 
als gebied waarvan verwezenlijking (van de bestemming) in de nabije toekomst zal plaatsvinden, 
mede gelet op de onzekerheid of het plangebied wel in de aard en omvang zal worden uitgevoerd. 
Ten aanzien van onteigening kan worden aangenomen dat deze geheel achterhaald is, nu het rijk 
afziet van de realisatie van OostvaardersWold. 

Eén appellant gaat in op de windmolens. De provincie zou de uitvoerbaarheidproblemen erkennen 
en daarom de verwerving van de windturbines hebben stopgezet totdat er duidelijkheid is van het 
rijk. Dan had ook de planologische procedure moeten worden opgeschort. De provincie heeft 
onvoldoende aangetoond waarom er in het gebied geen windmolens aanwezig kunnen zijn. Er is 
onvoldoende aangetoond dat er geen sprake zal zijn van productieverlies. Daar dient nader 
onderzoek naar te worden gedaan, onduidelijk is waarom de provincie het voorstel afwijst om een 
schadebepaling te doen aan de hand van referentiedata. Dat wordt voor wind niet gedaan, wel voor 
water en onkruid. 

De grondverwerving voor het OostvaardersWold is gestart in 2006. De provincie is vanaf dat moment 
in gesprek gegaan met boeren welke 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 neemt 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 is er sprake van vrijwilligheid maar in tegenstelling tot de voorgaande 
periode wordt het initiatief niet alleen overgelaten aan de (grond)eigenaren en zakelijk 
gerechtigden zelf. Deze gesprekken zijn in 2010 opgestart. 
Ook al is de provincie er niet toe verplicht, de provincie heeft ervoor gekozen om de helpende hand 
te bieden door actief te zoeken naar vervangende bedrijven en/of gronden. Voor diverse 
appelanten zijn alternatieve vestigingslocaties aangeboden, maar zijn om diverse redenen 
afgewezen. De verantwoordelijkheid voor verplaatsing ligt primair bij de appellanten. Inmiddels is 
62% van de te verwerven gronden aangekocht. 

De schadeloosstelling is gebaseerd op onteigening met volledige schadeloosstelling. Dat houdt in dat 
rekening is gehouden met verplaatsingskosten en het verdisconteren van een eventuele andere 
waarde van vervangende gronden, dan wel het uitkopen van de bedrijven. De provincie heeft een 
rapport over schade en nadeelcompensatie op laten stellen. Deze is bij de besluitvorming 
betrokken. Ook de mogelijke kosten vanwege eventuele onteigening is bij de besluitvorming 
betrokken. 

Ten aanzien van de verwezenlijking in de nabije toekomst merken we op dat het rijk heeft 
aangedrongen op zeer spoedige realisatie. De realisatietermijn is bepaald op 2014. Dat houdt in dat 
de benodigde procedures zo snel mogelijk doorlopen dienen te worden. 
Erkend is dat de problematiek bij gebiedsontwikkelingsplannen - zoals het OostvaardersWold -
ingewikkeld ligt. De huidige afspraken zijn hierin ongewijzigd. Daarbij blijft de behoefte aan 
realisatie van de zone bestaan, ook na 2014. 
Met de aanwijzing van de gebieden is het mogelijk om het instrument onteigening zonodig in te 
zetten. Onteigening wordt ingezet als laatste redmiddel, waarvoor door Provinciale Staten 
overigens nog geen verzoek is gedaan. Niet wordt uitgesloten dat het instrument in later stadium 
wel wordt ingezet omdat de behoefte aan invulling van de opgaven die aan het OostvaardersWold 
ten grondslag liggen, blijft bestaan. 

Staatssecretaris Bleker heeft met zijn brief van 20 oktober 2010 aangegeven dat als de provincie 
nieuwe verplichtingen aan gaat, de provincie daardoor een reëel risico loopt dat deze uit eigen 
provinciale middelen zal moeten financieren. Alle reeds aangegane verplichtingen met eigenaren 
binnen het plangebied worden door de provincie nagekomen en afgehandeld. Vanuit zorgvuldigheid 
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worden vooralsnog geen nieuwe verplichtingen door de provincie aangegaan in afwachting van de 
uitkomst van de gesprekken met de rijksoverheid. Zodra deze duidelijkheid gegeven kan worden, 
zal dit ook direct worden gecommuniceerd met de betrokkenen in het gebied. 

Windmolens 
Ook de verwerving van de windmolens wordt gecontinueerd zodra duidelijkheid over het vervolg kan 
worden gegeven. In afwachting van die duidelijkheid worden door de provincie geen nieuwe 
verplichtingen aangegaan. 

De provincie is van oordeel dat de aanwezigheid van de drie windmolens van appellant binnen het 
plangebied ongewenst is. Door appellant wordt niet aangegeven waarom de motivering door de 
provincie op dit punt onvoldoende is. Zoals ook reeds in de antwoordnota aangegeven zijn deze 
windmolens ongewenst vanuit het oogpunt van recreatie en beleving. Daarnaast is het ongewenst de 
windmolens binnen het gebied te behouden vanwege de benodigde infrastructuur ((ondergrondse) 
kabels en leidingen) en de vereiste bereikbaarheid van de molens voor beheer en onderhoud. 
Ten aanzien van productieverlies merken wij op dat door de provincie in het kader van planschade 
en nadeelcompensatie onderzoek is gedaan naar eventuele schade, waaronder ook windmolens. Dit 
onderzoek heeft ter inzage gelegen. Door appellant wordt niet aangegeven waarom dit onderzoek 
onvoldoende zou zijn. Tevens ziet de provincie geen toegevoegde waarde in het onderzoek doen 
naar de huidige opbrengst, aangezien de gegevens over opbrengsten door leidingnet beheerder en 
eigenaren van de windmolens worden bijgehouden. 

Ten aanzien van de planologische situatie waarbinnen de windmolens zich op dit moment bevinden 
is van belang dat deze zijn wegbestemd in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Zeewolde. In het inpassingsplan zijn een aantal windmolens die nu zijn wegbestemd met een 
passende regeling positief bestemd. De overige windmolens blijven wegbestemd en blijven 
planologisch/juridisch gezien in dezelfde situatie. 

De beroepsgronden geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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5. Vrees voor overlast 
Er wordt gesteld dat niet is gelet op de schade voor de betrokkenen. De bedrijfsvoering wordt 
belemmerd. Verder wordt gewezen op mogelijke schade vanwege onkruiddruk en dierziekten. 
De overgangszone is niet louter een overgangszone gelegen tussen natuur en omliggende 
landbouwgebieden. De keuze voor een breedte van 50 meter is willekeurig. Onvoldoende is 
onderzocht wat de invloed is van het gebruik van de zone zelf. Verzocht is om een overgangszone 
van minimaal 100 meter die niet als natuur wordt bestemd. 
Voor het kiekendieffoerageergebied is niet afdoende geregeld dat er een buffer komt in de vorm 
van een 50 meter brede strook waar alleen een zaadmengsel wordt gebruik dat in hoofdzaak 
bestaat uit bekende agrarische gewassen, die geen, voor de landbouw hinderlijke, zaadverspreiding 
hebben. 
Ten aanzien van spuit- en teeltvrije zones komen de antwoorden van provincie en waterschap niet 
met elkaar overeen. 
Gevraagd wordt hoe de Jacht in het gebied eromheen wordt geregeld, uit oogpunt van vervuiling 
door uitwerpselen, vraat en voedselveiligheid. 
Wetgever verbiedt geenszins het instellen van een onafhankelijke schadecommissie die zich bezig 
houdt met schades veroorzaakt door het OostvaardersWold. 
Ten aanzien van de infrastructuur wordt de zorg uitgesproken ten aanzien van verkeersveiligheid 
nu sprake zal zijn van een toename van het recreatieve verkeer en de verkeersstromen zich 
mengen. 

Schade is bii de besluitvorming mede overwogen. 
Door te kiezen voor een bepaalde inrichting en door het treffen van maatregelen wordt bereikt dat 
negatieve gevolgen voor de omgeving van het OostvaardersWold zoveel mogelijk worden voorko
men. Het gaat dan met name om: 
• De overgangszone van minimaal 50 meter breed die fungeert als faunakering, onkruidwering en 

waterkering in de vorm van water, groen en fiets- en wandelpaden, beheerpaden, wegen en een 
hoofdwatergang. 

• Een gescheiden watersysteem voor het OostvaardersWold en het omliggende agrarische gebied. 
• Het voorzien in het behoud en deels verleggen van doorgaande wegen waarmee de omrij-

afstanden worden beperkt. 
• De wijze van beheer. 
Het is echter nooit uit te sluiten dat ondanks de te treffen maatregelen de realisatie van het 
OostvaardersWold toch enige overlast/schade tot gevolg heeft. Deze zal naar verwachting gering 
zijn. In de uitvoering wordt dit gemonitoord. Met deze overlast/schade is rekening gehouden bij de 
kostenraming. Voor het geval men onverhoopt schade ondervindt, gelden verschillende soorten 
schaderegelingen en mogelijkheden waarvan gebruik kan worden gemaakt. 

Overgangszone: inrichting, gebruik en breedte 
De overgangszone bestaat uit een tocht, kade en rasters. Hierdoor wordt onder andere contact 
tussen de grote grazers en huisdieren voorkomen. 

Uit onderzoek is gebleken dat voor vèronkruiding een zone van 50 meter voldoende is. Dit bleek uit 
de planMER en besluitMER. Naar aanleiding van de vele reacties op het ontwerp-inpassingsplan met 
bijbehorend besluitMER is dit onderzoek geactualiseerd. Ook uit deze actualisatie is gebleken dat 50 
meter voldoende is. 
• ln 2008 en 2009 is bij het opstellen van de structuurvisie en de PlanMer onderzoek gedaan naar de 
verschillende effecten van het OostvaardersWold op de omgeving en specifiek op de direct 
omliggende agrarische bedrijven. Daaruit is naar voren gekomen dat een overgangszone van 50 
meter voldoende is om te zorgen voor zo min mogelijk overlast van het OostvaardersWold op de 
omgeving. Mede gezien het aantal reacties op het ontwerp inpassingsplan is er opnieuw onderzoek 
gedaan naar onkruiden. 
In het onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business
unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente van augustus 2010 wordt geconcludeerd dat 
voor de verspreiding van akkerdistelzaad een bufferzone van 50 meter van de distelhaard ruim 
voldoende is. 
• Mede naar aanleiding van de reacries op de Uitgangspuntennotitie is door de commissie Ruimte 
van Provinciale Staten verzocht te onderzoeken of een nulmeting/monitoring onkruid kan worden 
uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat een monitoring onkruid mogelijk is en is daartoe een 
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onkruidmonitoringsplan opgesteld. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Aequator en is 
inmiddels gestart. De monitoring zal over een langere periode worden uitgevoerd. De resultaten van 
deze monitoring waren niet beschikbaar vóór het vaststellen van het inpassingsplan en konden dus 
niet in de toelichting worden verwerkt. Wel is toegezegd uitvoering te geven aan het 
monitoringsplan zodat in geval van schade hierop kan worden teruggegrepen. 

In het inpassingsplan is met een profiel de inrichting van de overgangszone gegeven. Omdat met de 
overgangszone moet worden voorkomen dat buiten het OostvaardersWold effecten op de omgeving 
optreden, wordt ervoor gekozen de bestemming Natuur te behouden. Hiermee wordt uitdrukking 
gegeven aan een inwaartse zonering om effecten buiten het gebied te voorkomen. De randtochten 
maken onderdeel uit van de overgangszone. De randtochten maken daarnaast ook onderdeel 
uitmaken van het watersysteem van de omgeving. 
Deze zone is overeenkomstig de uitkomsten van het onderzoek minimaal 50 meter breed. 

De wens van 100 meter wordt niet onderbouwd. 
Terzijde willen wij erop wijzen dat op dit moment reeds natuur direct grenst aan de 
landbouwgronden, zelfs zonder overgangszone. Het zogenoemde Adelaarswegtracé of Grote Trap is 
bestemd en in gebruik als natuur. Als degenen die daarom verzoeken, conform hun verzoek buiten 
de begrenzing worden gelaten en er vervolgens, conform hun verzoek tevens een overgangszone van 
100 meter wordt aangehouden die niet als natuur wordt bestemd; zou dat betekenen dat er gronden 
die nu als natuur zijn bestemd, hun natuurbestemming moeten gaan verliezen. Een bestaande -
weliswaar smalle - natuurverbinding zou dan dus worden opgeheven. 

De effecten van het gebruik van de overgangszone zijn in de overwegingen meegenomen. Om 
vèronkruiding vanwege de overgangszone te voorkomen, zal daarom gebruik gemaakt worden van 
een zaadmengsel van gewassen die geen, voor de landbouw hinderlijke, zaadverspreiding hebben. 
Tevens is goed maaibeheer van belang. Verkend wordt hoe agrariërs een rol in het beheer van de 
overgangszone kunnen krijgen. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van de tochten, gaat het 
erom dat het schouwpad onderdeel uitmaakt van de overgangszone. Het maaisel wordt binnen de 
strook van het schouwpad neergelegd. Verder zullen de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd 
vanaf de binnenzijde van de tocht, waarbij de bagger binnen het OostvaardersWold wordt 
verspreid. 

Spuit- en teeltvriie zones. 
Provincie en waterschap geven verschillende antwoorden op vragen rondom de spuit en teeltvrije 
zones. Het Waterschap geeft aan dat op grond van het Lozingenbesluit binnen een zone van 14 
meter vanuit de insteek van de tocht aanvullende maatregelen gelden (zie hiervoor art. 15 
lozingenbesluit openteelt en veehouderij). 
De provincie heeft in de antwoordnota op de zienswijzen gewezen op het Lozingenbesluit en dat 
daar regelingen betreffende spuit- en teeltvrije zones zijn opgenomen. Aangegeven is dat voor de 
randtochten rekening moet worden gehouden met een teelt- en spuitvrije zone. Die zone geldt 
vanaf de insteek aan de buitenzijde van de randtocht. Door de breedte van het schouwpad valt de 
teelt- en spuitvrije zone binnen de begrenzing van het schouwpad, waardoor er geen teelt- en 
spuitvrije zone op de aanliggende kavels resteert. > 
Onderscheid moet worden gemaakt tussen teeltvrije zone en een zone waarvoor aanvullende regels 
voor spuiten gelden. Binnen de teeltvrije zone mag vanaf de insteek, behoudens grasland, geen 
gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel worden geteeld. Gelet op artikel 13 
van het Lozingenbesluit is deze zone voor appellanten geringer dan het schouwpad dat moet worden 
aangehouden. Daarnaast worden in artikel 15 van het Lozingenbesluit voorschriften gesteld ten 
aanzien van lozen en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen die gelden binnen een zone 
van 14 meter vanaf de insteek. Het spuiten is binnen die zone niet verboden, maar er gelden 
voorschriften die in acht genomen moeten worden. Voor de teeltvrije zone zijn de voorschriften het 
meest stringent. In artikel 15 lid 5 is bepaald dat binnen de teeltvrije zone 
gewasbeschermingsmiddelen niet gebruikt mogen worden met apparatuur die bestemd is voor het 
druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering van pleksgewijze 
onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop. 
Dat houdt in dat de vrij van gewas te houden zone en de zone waar slechts beperkt kan worden 
gespoten, samenvallen in de teeltvrije zone, zijnde een strook die binnen het schouwpad is 
gelegen. Het schouwpad komt binnen de overgangszone van het OostvaardersWold te liggen en komt 
dus niet in eigendom of erfpacht bij appellanten. 
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Beregening en drainage 
Verzocht wordt om in het inpassingsplan op te nemen dat de aanliggende agrariërs het recht 
hebben uit de tocht te mogen beregenen. Men wil niet overgeleverd zijn aan het waterschap. 
Verder wordt erop geween dat SBB eigenaar en beheerder gaat worden van het maaipad. 
Gesteld wordt dat er een recht van opstal moet worden gevestigd voor het hebben, houden en 
onderhouden van drainage door het maaipad dat eigendom wordt van SBB. De provincie zal de 
nieuwe grondeigenaar het opstalrecht op moeten leggen. 
Jen aanzien van het gebruik van het gebruik van de randtocht is de bevoegdheid bij het waterschap 
gelegd. Het is niet de bedoeling in die bevoegdheid te treden. 
Alleen voor degenen die gedeeltelijk gronden binnen het OostvaardersWold hebben liggen, kan de 
situatie voor drainage wijzigen. Echter, drainage kan nog steeds via de kavelsloten verlopen. 
Hiervoor is geen nadere regeling nodig. 
Opstalrecht geschiedt niet via een inpassingsplan. 
Het inpassingsplan kan alleen de ruimtelijk relevante zaken regelen. Voor zover mogelijk voorziet 
het inpassingsplan hierin, namelijk met een aanlegvergunningenstelsel. 

Veterinaire risico's 
Een deel van de appellanten vreest voor dierziekten. Daarnaast zijn er appellanten die menen dat 
het argument van dierziekten niet opgaat voor het inpassen van een varkenshouderij binnen het 
OostvaardersWold en het open houden van de Flediteweg voor agrarisch verkeer. 
Om de veterinaire risico's te beperken worden maatregelen getroffen als een overgangszone, zodat 
er strikte scheiding tussen het OostvaardersWold en de omliggende agrarische gebieden blijft. 
Inpassing van een bedrijf is daarmee in strijd. Niet valt in te zien dat een varkenshouderij ingepast 
kan worden zonder (veterinaire) dreiging. Deze stelling is in strijd met de mening van andere 
appellanten. 
Voor de Flediteweg geldt dat om diverse redenen het idee bestond om de weg voor al het 
gemotoriseerde verkeer uit te sluiten. Dat hield mede verband met verstoring en veiligheid. Om 
sociale redenen wordt hierop een uitzondering gemaakt, namelijk voor het personenverkeer van de 
Zuidlob richting de kern Zeewolde. 

Dienstwoning 
Door appellant wordt aangegeven dat in artikel 3.2.1. dienstwoningen worden ondergebracht bi j 
bestaande bedrijfswoningen. Onvoldoende duidelijk is wat dat betekent voor de exploitatie van de 
omliggende agrarische bedrijven, mede gezien de afstand tussen het woonobject en 
veehouderijbedrijf. 
Voor wat betreft het toestaan van dienstwoningen in het gebied wordt alleen uitgegaan van reeds 
bestaande woningen. Hierdoor zal de feitelijke situatie niet anders zijn dan nu. Op basis daarvan 
kan worden gesteld dat dit niet (meer) beperkingen zal geven in de huidige en toekomstige 
bedrijfsvoering. 

Infrastructuur 
Door appellanten is aangegeven dat de situatie voor de infrastructuur onduidelijk is. Gevreesd 
wordt voor de verkeersveiligheid. 
De meeste wegen doorsnijden het gebied van het toekomstige OostvaardersWold. De wegen met 
een hoge verkeersintensiteit (A6, Vogelweg en Gooiseweg) blijven op het huidige tracé liggen. Een 
aantal wegen met een lagere verkeersintensiteit in het gebied (Ibisweg, Schollevaarweg en 
Bosruiterweg) wordt verlegd en gebundeld met respectievelijk de A6 en de Gooiseweg. De Vogelweg 
zal ter hoogte van het OostvaardersWold een aangepaste inrichting krijgen om veilige 
aansluitingen/oversteken te realiseren voor het recreatie- en fietsverkeer. De provincie houdt er 
bovendien in haar verkeers- en vervoerplan rekening mee dat de komende jaren het wegennet 
(waaronder de Vogelweg) verder duurzaam veilig wordt vormgegeven, bijvoorbeeld door de aanleg 
van rotondes. Het doorgaande (sluip)verkeer wordt hierdoor ontmoedigd maar de Vogelweg zal 
intact blijven als belangrijkste ontsluiringsweg van het gebied. De Ibisweg en Schollevaarweg 
worden verlegd/omgelegd waardoor voor de agrarische bedrijven beperkte om rijdafstanden 
ontstaan. 

De realisering van het OostvaardersWold zal tot extra recreatieverkeer leiden (berekend op totaal 
3400 motorvoertuigen per dag). Dit recreatieverkeer zal vooral gebruik gaan maken van de 
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Vogelweg en in beperkte mate van de overige wegen in het plangebied. De nieuwe (verlegde) wegen 
en een aantal bestaande wegen zullen breder worden dan de huidige wegen en/of worden voorzien 
van een bermverharding. Voor het fietsverkeer worden op deze wegen aparte fietsstroken 
aangelegd. De bereidbaarheid en veiligheid van deze wegen zal daardoor worden verbeterd, mede 
door de voorziene toename van het recreatieve verkeer. 

In augustus 2010 is een informatieavond georganiseerd voor de bewoners van de Zuidlob. Op deze 
informatieavond is de zorg uitgesproken over de ontstane omrijdafstanden en de bereikbaarheid. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de ligging van de omgelegde Bosruiterweg nogmaals 
beoordeeld, mede vanuit het oogpunt van omrijdafstand. Op basis daarvan is de conclusie getrokken 
dat met een aanpassing van het ontwerp de omrijdafstand verder kan worden beperkt. De ligging 
van de omgelegde Bosruiterweg zal daarop worden aangepast waardoor de afstand circa 500 meter 
wordt ingekort ten opzichte van de in het ontwerp inpassingsplan opgenomen tracé. 

Schade of overiast is dus wel degelijk mee in de overwegingen genomen. Maar hierin is geen 
aanleiding gezien om van het OostvaardersWold af te zien. 
Verder merken wij op dat niet is aangegeven waarom de overwegingen onjuist zouden zijn. 

De beroepsgronden geven geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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6. Technische en procedurele aspecten 
Door appellanten wordt gewezen op verschillende aspecten ten aanzien van de publicatie, de 
m.e.r.. Flora- en faunawet, rechtszekerheid van bestemmingen en het afdwingbaar maken van 
maatregelen. 

Publicatie in provinciaal blad 
Appellant heeft de bekendmaking in het provinciaal blad niet gezien. 
Het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold is op 19 januari 2011 bekend gemaakt in het 
provinciaal blad nummer 2011 -03, te raadplegen op de website van de provincie Flevoland (digitaal 
loket - downloaden - provinciale bladen - 2011). 

Advies van de commissie voor de m.e.r. en onderbouwing met onderzoeken 
Appellant vraagt zich af of de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. wel zijn opgevolgd. Voor 
zover het Cmer-advies niet is opgevolgd geeft dit een grondslag om het provinciaal inpassingsplan 
te vernietigen. Appellant geeft aan dat rapporten op drijfzand zijn gebaseerd, de rapporten 
bevatten aannames en schattingen die elke onderbouwing missen. 
De Commissie voor de mer heeft het besluitMER als voldoende bevonden. Dat houdt in dat zij 
akkoord is met de beantwoording van eerder gestelde vragen zoals verwoord in de BesluitMer 
(paragraaf 4.2). Door appellant is niet aangegeven op welke punten het advies van de Commissie 
voor de mer niet zou zijn opgevolgd. 
Door appellant is niet aangegeven welke rapporten onvoldoende onderbouwing geven en van welke 
gegevens en aannames gebruik gemaakt zou kunnen worden. 

Flora- en faunawet 
Gewezen wordt op een door de Cmer gevraagde beschrijving van de beschermde soorten. In het 
bijzonder wordt gewezen op de rugstreeppad. Het provinciaal inpassingsplan kent geen beschrijving 
op welke wijze de inrichting gestalte krijgt en op welke wijze bescherming is toebedacht. Niet is 
aangegeven op welke wijze de (zwaar) beschermde diersoorten ook de feitelijke bescherming 
verkrijgen die hen toekomst ter waarborging van de habitat. 
De Commissie voor de mer heeft het besluitMER als voldoende bevonden. De door de Cmer 
gevraagde beschrijving van de beschermde soorten is gegeven. Het OostvaardersWold gaat juist 
biotoop toevoegen voor een aantal van deze soorten. Voor het behoud van die biotopen is er een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Andere beheérmaatregelen worden niet geregeld in het 
kader van het inpassingsplan. 

Verder is het zo dat een inventarisatie van de aanwezige diersoorten net voor de daadwerkelijke 
werkzaamheden moet worden gemaakt, zodat de exacte locaties van de alsdan zich daar 
bevindende flora en fauna kan worden gepaald en zonodig daarop passende maatregelen kunnen 
worden genomen en eventueel daarvoor benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd. 
Geconstateerd wordt dat er niet in strijd met de wet is gehandeld. 

Door appellant is niet aangegeven welke informatie nog ontbreekt. 

Rechtszekerheid van bestemmingen 
Door appellant is aangegeven dat het inpassingsplan, door de wijze van bestemmingen en de 
veelheid van functies binnen de bestemmingen, strijdig met de rechtszekerheid. 
In het inpassingsplan is in de regels aangegeven welke functies zijn toegestaan. Niet is in te zien dat 
dit in strijd is met de rechtszekerheid. 

Het afdwingbaar maken van maatregelen. 
Door appellant is aangegeven de provincie op diverse punten belanghebbende wel deels tegemoet 
komt. Cliënten hebben er echter belang bi j dat zi j de door de provincie gedane toezeggingen ook 
kunnen afdwingen. Dit is temeer van belang voor het geval de provincie financieel niet in staat zal 
blijken te zijn om de toegezegde maatregelen uit te voeren. 
Cliënten wensen dat er in de juridische bindende planregels een basis wordt opgenomen waarmee 
zi j de toegezegde maatregelen kunnen afdwingen en waarmee wordt vastgelegd dat rekening wordt 
gehouden met hun gerechtvaardigde agrarische belangen. Bijv. door een bepaling op te nemen 
waarin tot uitdrukking komt dat de functies binnen de bestemming natuur geen onevenredige 
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afbreuk doen aan de agrarische functies van het omliggende gebied. Provincie wijst op een 
overgangszone met minimale breedte en profiel. Cliënten achten dit onvoldoende. 
Een bestemmingsplan en dus ook een inpassingsplan heeft zijn beperkingen. Een deel van de 
maatregelen vallen buiten de werking van het inpassingsplan. Het inpassingsplan voorziet in een 
overgangszone en profiel om de ruimtelijke zaken te regelen. De provincie meent dat zij in 
redelijkheid dit voldoende verankering heeft in het inpassingsplan. 

Geen beheersplan 
Door appellant wordt aangegeven dat de minister nog geen beheersplan heeft opgesteld voor het 
Oostvaarderswold. Het beheersplan van de minister voor OostvaardersWold en N2000 moet inzicht 
gegeven in totale impact van met elkaar samenhangende ontwikkelingen, ook van woningbouw, 
recreaties, boskap etc. in relatie tot de bestaande Natura 2000 gebieden. 
De minister is niet bevoegd om een beheersplan op te stellen voor het OostvaardersWold. Het 
beheerplan wordt opgesteld door de beheerder. Hierin wordt rekening gehouden met de bijdrage 
van het OostvaardersWold aan de biodiversiteitdoelstellingen van Europa, deze zijn 
meeromvattende dan de doelstellingen voor Natura 2000, welke doorgaans maar een paar soorten 
noemen. Het is niet zo dat eerst beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden moeten zijn 
vastgesteld, voordat er ontwikkelingen in de omgeving van de Natura 2000 gebieden mogen worden 
toegestaan. 

De beroepsgronden geven dan ook geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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7. Specifieke individuele beroepsgronden 

Door een aantal appellanten zijn specifieke beroepsgronden naar voren gebracht die niet door 
andere appellanten zijn ingebracht maar heel specifiek op de eigen belangen ingaan. Dit betreft 
specifieke beroepsgronden van appelanten Van der Knijff, Van beusichem. Team B Flevo Events en 
maatschap Van de Westeringh. Deze zijn niet in zijn algemeenheid te behandelen. Wij gaan daarom 
hier specifiek op in. 

Appellant Van der Kniiff 
Appellant verzoekt om inpassing van zijn mestvergistingsinstallatie. Verder meent hi j dat zijn 
gronden binnen het zoekgebied ten onrechte aan het plangebied OostvaardersWold zijn 
toegevoegd. 

Inpassing mestvergistingsinstallatie 
Bij de vaststelling van het Omgevingsplan is al duidelijk dat de locatie van de 
mestvergistingsinstallatie binnen het reserveringsgebied ligt. Dit betreft het gebied dat in ieder 
geval tot het OostvaardersWold zou gaan behoren. Een mestvergistingsinstallatie past niet binnen 
de zone. 

Agrarische gronden binnen het zoekgebied 
De heer Van der Knijff heeft zowel gronden in gebruik binnen als buiten het plangebied. De gronden 
binnen het plangebied zijn te verdelen in gronden binnen de reserveringszone en gronden binnen 
het zoekgebied. 
Bij de vaststelling van het Omgevingsplan is al duidelijk dat een deel van de gronden in gebruik bij 
de heer Van der Knijff binnen de reserveringszone zijn gelegen (ook zijn erf en opstallen) en dus 
aangekocht dienden te worden. Daarnaast is een kavel cultuurgrond, in gebruik bij de heer Van der 
Knijff, gelegen binnen het zoekgebied. 
In het kader van de vaststelling van de verordening konden degenen die in het zoekgebied lagen op 
vrijwillige basis aangeven of zij deel gingen uitmaken van de groenblauwe zone of niet. Dit hield 
verband met de benodigde gronden voor compensatie kiekendief gebied. Degene die 
beslissingsbevoegd was over de betreffende gronden heeft destijds ingestemd met opname van de 
gronden in de groenblauwe zone. Dit betrof de Rabo Vastgoed, eigenaar van de gronden vanaf 2006. 
Op grond hiervan is verdere invulling in de planvorming gegeven en zijn de gronden beoogd als 
kiekendief gebied toegevoegd aan het plangebied. 
Bij de vaststelling van de Verordening groenblauwe zone is het zoekgebied opgeheven. 
Door appellant wordt aangegeven dat de begrenzing dient te worden aangepast zodat zijn gronden 
buiten het plangebied komen te liggen. Aan dat verzoek kan niet worden voldaan, nu een deel van 
het bedrijf binnen de reserveringszone is gelegen en een deel op basis van vrijwilligheid aan het 
plangebied is toegevoegd. 
Door appellant wordt aangegeven dat Rabo Vastgoed weliswaar eigenaar was van het overgrote deel 
van de kavel, zijnde circa 48 ha, maar dat appellant eigenaar is gebleven van circa 3 ha. Ten tijde 
van het vaststellen van de Verordening door de Provincie Flevoland, op 11 december 2008, is op 
basis van raadpleging van het kadaster van een dergelijke eigendomsverdeling niet gebleken. 

Op basis van de beschikbare informatie ten tijde van het vaststellen van de Verordening heeft 
Provincie de gehele kavel cultuurgronden toegevoegd aan het plangebied en heeft vanuit het 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening deze begrenzing in het inpassingsplan aangehouden. 
De begrenzing van het inpassingsplan is op dit punt gelijk aan de begrenzing van de Verordening 
groenblauwe zone. Daarnaast kunnen nog de volgende argumenten worden gegeven. Deze 3 ha zal 
aan 3 zijden grenzen aan gronden die worden ingericht voor optimaal kiekendieffoerageergebied. 
Deze 3 ha ligt excentrisch t.o.v. de gronden van het bedrijf die buiten het plangebied 
OostvaardersWold liggen. 3 ha cultuurgrond is onvoldoende voor doelmatig agrarisch gebruik. Het 
zou een anomalie vormen binnen de grootschalige verkavelingsstructuur van Flevoland. 
Terzijde wordt opgemerkt dat verwerving van de gronden plaatsvindt met volledige 
schadeloosstelling van zijn bouwperceel en al zijn cultuurgronden binnen het plangebied 
OostvaardersWold. Het gaat daarom om een afweging van het behoud van een dislocatie van 3 ha en 
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de garantie van een volledige schadeloosstelling op basis van onteigening. Ook dit aspect pleit voor 
behoud van deze 3 ha binnen het plangebied OostvaardersWold. 
Daarom wordt verzocht de begrenzing van het inpassingsplan in stand te houden. 

Appellant Van Beusichem - Solleveld: Aanhouding bouwaanvraag 
Door appellant wordt aangegeven dat reeds 2 jaar een bouwaanvraag wordt aangehouden. 
De bouwaanvraag die bekend is betreft een aanvraag van 4 juli 2008 betreffende een woning en 
landbouwschuur op een nieuw bouwperceel. Voor het realiseren van een nieuw bouwperceel is in 
het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Zeewolde een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. Voorwaarde voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is dat er aangetoond 
moet worden dat er een duurzaam volwaardig bedrijf wordt gestart. Een dergelijke onderbouwing 
was niet bij de aanvraag gevoegd. De aanvraag is gesondeerd bij de provincie. De provincie heeft 
aangegeven de aanvraag niet goed te kunnen beoordeling vanwege het ontbreken van daartoe 
benodigde gegevens. De aanvraag komt ook onder de verordening te vallen. Daarbij is aangegeven 
dat grootschalige investeringen niet meer gewenst zijn. De bouwaanvraag is door de gemeente 
afgewezen. 
In reactie op de zienswijzen op het ontwerp Inpassingsplan is reeds aangegeven dat als er vanwege 
de Verordening schade wordt geleden, men een verzoek om schadevergoeding kan indienen. 

Appellant maatschap Van de Westeringh 
Door appellant wordt aangegeven dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen bij het 
vaststellen van het inpassingsplan, het beginsel hoor en wederhoor is geschonden, de reden om het 
gebruik van de Flediteweg te ontnemen niet zwaarwegend genoeg is, ook omdat maatschap Van de 
Westeringh een akkerbouwbedrijf exploiteert en dus geen risico op overbrengen van dierziektes en 
er ook geen risico is dat er wild wordt aangereden. 

Inzicht in rapport 
Op 29 november 2010 heeft het hoofd van de afdeling Kabinet, Bestuurlijke en Juridische zaken 
naar aanleiding van het verzoek van DAS namens de maatschap Van der Westeringh in het kader van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), d.d. 3 november 2010, beslist tot afwijzing van het Wob-
verzoek. Verzocht is tot het verstrekken van een kopie van de rapportage van het bureau Van 
Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters. 
Hierop is door DAS op 27 december 2010 bezwaar gemaakt. Gedeputeerde Staten heeft hierop 
geoordeeld tot het verstrekken van een kopie van de rapportage van het bureau Van Lanschot 
Nannenga Naus Rentmeesters. Deze rapportage is inmiddels toegestuurd en voor de volledigheid als 
productie 8 toegevoegd. 

In de brief van de Gedeputeerde Staten aan Maatschap Van de Westeringh van 11 augustus 2009 is 
aangegeven dat de email van de Maatschap, de aanvulling op de email van de Maatschap en de 
beantwoording door GS ter kennis worden gebracht aan Provinciale Staten, omdat deze worden 
betrokken bij de besluitvorming over de structuurvisie. 
Tevens is door DAS op 11 augustus 2009 een brief gestuurd aan Provinciale Staten waarin wordf 
aangegeven dat een schadepost wordt verwacht van € 30.000,- a € 35.000,-- per jaar. Hiertoe is 
een beknopte onderbouwing in de brief aangegeven. Naast de directe schade wordt aangegeven dat 
het verlies niet beperkt blijft tot de kilometerprijs van de trekker en het verlies aan arbeidsuren, 
maar dat de schade moeilijk exact te begroten valt. 
Gedeputeerde Staten hebben in hun brief van 23 september 2009 aangegeven dat in vergadering van 
Provinciale Staten van 3 september 2009 gesproken is over de structuurvisie OostvaardersWold 
waarin ook de voorgestelde infrastructuur is opgenomen. Aangegeven is dat, om inzicht te krijgen in 
eventuele omrijschades door de Gedeputeerde Staten, aan Landschot Nannenga Naus om een 
inschatting van eventuele omrijschade is gevraagd om bij deze materie gevoel te krijgen. Hun 
rapportage was op 23 september 2009 nog niet bekend. Daarnaast is aangegeven dat er geen sprake 
is van een formele schadebepaling. In het onderzoek en besluitvorming heeft steeds de 
daadwerkelijke omrijafstand centraal gestaan, niet de formele schadebepaling. Bij de 
totstandkoming was hoor en wederhoor niet aan de orde. 
Op 8 oktober 2009 hebben Provinciale Staten de structuurvisie en antwoordnota vastgesteld waarin 
de onderbouwing en argumenten voor het afsluiten van de Flediteweg zijn verwoord. Tevens is een 
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besluit is genomen over de infrastructuur aan de zuidzijde van het plangebied. Provinciale Staten 
heeft kennisgenomen van de bezwaren van de maatschap Van der Westeringh en deze meegewogen 
in haar besluit tot vaststellen. 
Ten behoeve van het vaststellen van het inpassingsplan is een risico-inschatting planschade en 
nadeelcompensatie uitgevoerd. Dit rapport heeft ter visie gelegen. 

Infrastructuur 
Het inpassingsplan OostvaardersWold is overigens niet het besluit waarmee de Flediteweg zal 
worden afgesloten voor agrarisch verkeer. De Flediteweg zal worden omgevormd naar een 
fietsverbinding waarbij zorg wordt gedragen voor een oplossing voor het bestemmingsverkeer. De 
wijze waarop deze omvorming zal worden vormgegeven dient nog nader te worden uitgewerkt en 
zal daadwerkelijk plaatsvinden op basis van benodigde verkeersbesluiten. 
De afweging om de Flediteweg voor agrarisch verkeer af te sluiten is gebaseerd om het risico van 
overdragen van dierziekten. Om het risico op verspreiding van dierziekten te voorkomen is gekozen 
voor een strikte scheiding tussen landbouw en natuur, zowel voor dieren als agrarisch verkeer. 
Langs de zijden van het plangebied is voorzien in een overgangszone waardoor geen direct contact 
ontstaat tussen landbouwhuisdieren en natuur. De Flediteweg is de enige weg waarbij wilde dieren 
en verkeer direct met elkaar in contact komen. Daarom is het wenselijk om ook doorgaand verkeer 
te weren van de Flediteweg. De belangen van het risico op dierziekten en verkeersveiligheid zijn 
groter dan het individuele belang van de maatschap Van de Westeringh, ook doordat alternatieve 
verkeersroutes beschikbaar zijn met een beperkte omrijafstand. 

Appellant Team B FLEVO EVENTS 
Appellant geeft aan dat naar zijn mening omvoldoende duidelijk is waarom op de huidige locatie 
het gebruik van cliënten zou worden beëindigd. Het inpassingsplan is immers globaal van aard en 
daarom kunnen de activiteiten worden ingepast. Niet is aangegeven waarom de door appellant 
aangegeven alternatieve locatie niet mogelijk is. 
Appellant heeft een erfpachtrecht op 01.17.38 ha (grond en gebouwen). Dit perceel is gelegen in 
het Kotterbos, zijnde een bestaand bosgebied. Het bedrijf verzorgt buitensportactiviteiten en heeft 
daartoe op de locatie voorzieningen tot haar beschikking. Het perceel is in de Structuurvisie 
OostvaardersWold gelegen in het gebied aangeduid als "Zwerfnatuur" en is op korte afstand gelegen 
van het beoogde ecoduct over de spoorlijn Almere - Lelystad. Het functioneren van het ecoduct zou 
ernstig worden belemmerd door de bedrijfsactiviteiten, de locatie is gelegen op een zeer gevoelige 
plek voor verstoring. 
Bebouwing voor recreatie is binnen het inpassingsplan alleen ter plaatse van de 
wijzigingsbevoegdheden toegestaan. Verplaatsingsalternatieven zijn onderdeel van het 
onderhandelingstraject dat gevoerd wordt met appellant. Geconstateerd wordt dat nog geen 
overeenstemming is bereikt. Of en welke vervangende locaties worden ingebracht in de 
onderhandelingen vormen geen onderdeel van het inpassingsplan en blijven daarom buiten de 
beoordeling. 

De beroepsgronden geven dan ook geen aanleiding het besluit tot vaststelling te vernietigen. 
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Bijgevoegde producties 

Productie 1: 
Blz. 46 van het kabinetsbesluit van de Nota Ruimte 

Productie 2: 
Brief minister LNV van 10 september 2008 (DRZW.2008/3276), 23 oktober 2008 (LG02129/2008), 28 
januari 2009 (DRZW.2008/4664)en 18 juni 2009 (DRZW.2009/1989) 

Productie 3: 
Bijlage 3 bij PS-voorstel 707971 

Productie 4: 
Antwoorden Staatssecretaris EL&I aan voorzitter van de Tweede Kamer, 25 oktober 2010 

Productie 5: 
Blz. 16 en 63 van de zogenoemde RAAM-brief 

Productie 6: 
Schriftelijke reactie d.d. 21 oktober 2010 van het IPO op de brief van 20 oktober 2010 van 
Staatssecretaris Bleker 

Productie 7: 
Persbericht over de quick scan uitgevoerd door het planbureau voor de leefomgeving 

Productie 8: 
Risico-analyse Nadeelcompensarie, rapport Van Landschot Nannenga Naus 
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Investeringsbudget Landelijk Gebied

Bestuursovereenkomst 2007-2013

tussen het Rijk en de Provincie Flevoland

18 december 2006



Sneller naar zichtbare resultaten in het landelijk gebied

de ILG-filosofie in vogelvlucht

Op 1 januari 2007 treedt de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) in werking, en daarmee ook
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Een belangrijke stap in de decentralisatie van
overheidstaken. De inspanningen van het Rijk om de inrichting van het landelijk gebied te
verbeteren leiden tot nu toe namelijk onvoldoende tot de gewenste resultaten. Oorzaken zijn
onder meer het woud aan verschillende regelingen, de ingewikkelde procedures, het ontbreken
van samenhang en een integrale benadering bij de diverse departementen, en de afstand
tussen beleidsmakers in den Haag en de uitvoering in de gebieden.

De ministeries van LNV, VROM en V&W, en de koepelorganisaties van provincies (IPO),
gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) zijn daarom in 2003 samen de uitdaging
aangegaan om een slagvaardiger sturing in het landelijk gebied tot stand te brengen. Belangrijk
onderdeel daarvan was de vorming van één ontschot Investeringsbudget Landelijk Gebied. In
het ILG zijn de verschillende rijkssubsidieregelingen voor de gebiedsgerichte inrichting van het
landelijk gebied, en de daarbij behorende financiële middelen, bij elkaar gevoegd. Het ILG
verheldert bovendien de verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen.

Provincies voeren in het ILG de regie. Met belangrijke rollen voor de gemeentes en de
waterschappen zorgen de provincies er voor dat de rijksdoelen uit het Meerjarenprogramma
Vitaal Platteland 2007-2013 geïntegreerd worden met de inspanningen in de regio's. Rijk en elke
afzonderlijke provincie maken hiertoe in ILG-overeenkomsten afrekenbare prestatieafspraken
over welk deel van de rijksdoelen in de zevenjarige periode door de provincie wordt gerealiseerd
en welk rijksbudget daarvoor beschikbaar is. In het ILG zit geld voor realisatie van doelen voor
natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en reconstructie van de zandgebieden.
Milieu maakt integraal onderdeel van deze doelen uit.

Het budget kan gedurende de zevenjarige ILG-periodes door de provincie flexibel worden
ingezet zonder schotten tussen doelen of tussen begrotingsjaren. De provincie heeft daarmee
binnen de ILG-afspraken alle ruimte om de uitvoering te organiseren op maat van de gebieden.
De provincie maakt vervolgens met gemeenten, waterschappen en andere partijen (zoals
maatschappelijke organisaties) nadere afspraken over projecten, programma's en de benodigde
(co-)financiering. De integrale gebiedsgerichte benadering kan daarbij nog versterkt worden
door de koppeling aan Europese, provinciale en lokale doelen, bijvoorbeeld via aanvullende
sociale en economische thema's.

Het Rijk volgt jaarlijks de voortgang in de prestaties (realisatie en uitgaven) en na zeven jaar
verantwoorden de provincies aan het Rijk over de geleverde prestaties en hoeveel rijksbudget
daar aan is besteed. Halverwege vindt bovendien nog een tussenevaluatie plaats. Voor het Rijk
komt hiermee het accent te liggen op de realisatie van rijksdoelen en niet meer op de wijze
waarop deze gerealiseerd worden. Daarmee is het ILG niet alleen een nieuw
financieringssysteem, maar ook een nieuwe werkwijze én een verandering in bestuurlijke
verhoudingen.

Deze veranderingen zijn niet zomaar van de ene op de andere dag doorgevoerd. Daar was een
uitgebreid implementatietraject voor nodig. Naast bijvoorbeeld het maken van de nieuwe wet
(WILG) en het saneren van regelingen, was de invoering van het ILG vooral bij de provincies
een majeure operatie. Denk daarbij aan provinciale meerjarenprogramma's (pMJP's), een
nieuwe subsidieregeling, prestatieovereenkomsten met DLG en Dienst Regelingen, het inrichten
van een administratiesysteem, de overname van allerlei lopende verplichtingen, etc. Dat het
proces nog niet geheel klaar is (o.a. ombouw Programma Beheer), staat de invoering van het
ILG niet in de weg. Met de ondertekening van de overeenkomsten tussen Rijk en de provincies in
december 2006, start de eerste ILG-periode 2007-2013 op 1 januari 2007.



Partijen:

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr. C.P. Veerman, de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. P.L.B.A. van Geel, de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, drs. M.H. Schultz van Haegen,en de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven, hierna gezamenlijk te noemen:

"het Rijk";

en

2. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Flevoland te dezen vertegenwoordigd door
de Gedeputeerde, dhr. W. de Raad, hierna te noemen:

"de Provincie Flevoland'';

Overwegende:

- dat de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de Provincies op grond van de Wet inrichting
landelijk gebied (hierna te noemen: WILG) zodanig veranderen, dat Provincies meer ruimte krijgen
om samen met de gemeenten en waterschappen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de
fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren, als onderdeel van een integrale regionale
gebiedsontwikkeling;

- dat op grond van artikel 7, eerste lid van de WILG voor het investeringstijdvak dat loopt van 1 januari
2007 tot en met 31 december 2013 een bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de Provincie
Flevoland dient te worden gesloten;

- dat in deze overeenkomst in ieder geval moeten zijn vastgelegd:

a. de in de Provincie Flevoland in het investeringstijdvak te realiseren bijdrage aan de doelen van
het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties;

b. de hoogte van het daarvoor door het Rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget;

c. de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de
realisering van het gebiedsgerichte beleid in te zetten capaciteit van de Dienst Landelijk
Gebied en, in voorkomend geval, van andere diensten van zijn ministerie, en

d. een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen;

- dat de basis daarvoor wordt gevormd door het rijksmeerjarenprogramma Agenda Vitaal
Platteland (MJP2) voor de periode 2007-2013 (Kamerstukken 2006/06, 29576, nr. 19), door de door het
Rijk overeenkomstig artikel 5 van de WILG verstrekte indicatie over de te realiseren rijksdoelen
en het beschikbare budget, en door het provinciale meerjarenprogramma (pMJP);

komen als volgt overeen:

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De overeenkomst bevat resultaatsverplichtingen voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Partijen zijn met de inhoud van in deze overeenkomst genoemde documenten volledig bekend.

Bestuursovereenkomst ILG, 18 december 2006 3/57



Artikel 2 Algemene verplichtingen van Rijk en Provincie Flevoland

2.1 Verplichtingen van het Rijk
1. Het door het Rijk voor het investeringstijdvak 2007-2013 aan de provincie ter beschikking te stellen
investeringsbudget, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de WILG, bedraagt de som van de
rijksbijdragen genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst en wordt beschikbaar gesteld als
een ontschot budget, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. De ILG-beschikking van de minister van LNV legt een duidelijke relatie tussen het bruto bedrag
in de bestuursovereenkomst enerzijds, en het bedrag dat ten behoeve van de Provincie Flevoland
in jaartranches per kwartaal gestort wordt op de provinciale rekening bij het Groenfonds en het bedrag
dat in het BTW-compensatiefonds (BCF) wordt gestort anderzijds. De Provincie Flevoland kan betaalde
BTW declareren bij het BCF, als voldaan wordt aan de voorwaarden van de Wet op
het BCF.

3. Het Rijk draagt er zorg voor dat de Provincie Flevoland kan bepalen op welke wijze grond die door
het Bureau beheer landbouwgronden is verworven ten behoeve van de EHS en Recreatie om
de Stad, wordt ingezet ter verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in de artikelen 3 en 4.

4. Het Rijk stelt de Provincie Flevoland in de gelegenheid om, in overleg met de andere
Provincies, te bepalen waar het Pnb-leningenbudget wordt ingezet voor grondverwerving ten
behoeve van de verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in artikel 3.1.

5. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet capaciteit van de Dienst Landelijk
Gebied (hierna te noemen: DLG), de Dienst Regelingen (hierna te noemen: DR) en de Algemene
inspectiedienst (hierna te noemen: AID) in conform artikel 8 van deze overeenkomst, en laat de
regie over de aanwending van die capaciteit over aan de Provincie Flevoland .

2.2 Verplichtingen van de Provincie
1. De Provincie Flevoland heeft uiterlijk op 31 december 2013 de in artikel 3 genoemde prestaties
gerealiseerd, voor zover van toepassing conform de in het MJP2 opgenomen kwantiteits- en kwaliteitseisen
van de operationele doelstelling.

2. De Provincie Flevoland besteedt de rijksbijdragen aan de kosten van de overeengekomen
prestaties, inclusief (tenzij anders vermeld) proceskosten die niet gedekt worden door de conform artikel
2.1 beschikbaar gestelde capaciteit van rijksuitvoeringsdiensten, maar exclusief gangbare
apparaatskosten.

3. De Provincie Flevoland stelt de in artikel 3 genoemde provinciale bijdragen beschikbaar voor de
overeengekomen te realiseren prestaties.

4. De Provincie Flevoland spant zich in om de in artikel 3 genoemde indicatieve bijdragen van
derden beschikbaar te krijgen.

5. De Provincie Flevoland neemt de in artikel 4 genoemde lopende verplichtingen van het Rijk
over en zal deze verder afhandelen overeenkomstig het daartoe krachtens artikel 93 van de WILG
vastgestelde besluit.

2.3 Vrijheid van provinciaal handelen binnen het totale budget

1. De Provincie Flevoland heeft de vrijheid om de rijksbijdragen, genoemd per prestatie onder artikel
3, gedurende de contractperiode te besteden aan de realisatie van andere in deze overeenkomst
overeengekomen prestaties, behoudens in die gevallen waarvoor dit in artikel 3 uitdrukkelijk is
uitgesloten.
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2. Voor de vaststelling van het ILG-budget in 2014 hoeft de Provincie Flevoland zich in budgettaire
zin alleen te verantwoorden over het gebruikte ILG-budget in relatie tot de geleverde prestaties.

3. Artikel 11 van de WILG kent bepalingen ten aanzien van het aangaan van meerjarige
verplichtingen door provincies ten laste van het ILG-budget.

a. De Provincie Flevoland kan alleen meerjarige verplichtingen aangaan voor overeengekomen
rijksdoelen waarvan uiterlijk 2013 de uitbetaling met de door het Rijk ter beschikking gestelde
financiële middelen plaatsvindt. Slechts in bijzondere omstandigheden kan deze uitbetaling na
2013 plaatsvinden. De uitfinanciering vindt dan plaats volgens een
vooraf tussen het Rijk en de Provincie Flevoland vastgelegd tempo in 2014 (en eventueel nog
in 2015) en hangt direct samen met de afgesproken prestaties in deze overeenkomst.

b. Bij de midterm review wordt bezien of de afspraak onder a volstaat of dat aanvullende
afspraken inzake kasuitgaven na 2013 inzake het ILG noodzakelijk zijn.

4. De Provincie Flevoland kan de rente die zij ontvangt over het saldo van de rekening-courant bij het
Groenfonds naar eigen inzicht inzetten voor ILG-doelen. De Provincie Flevoland kan de
creditrente tevens salderen met eventuele door de Provincie Flevoland verschuldigde debetrente, die is

ontstaan als gevolg van het door de Provincie Flevoland voorfinancieren van activiteiten voor
de in artikel 3 genoemde prestaties.

5. Indien gedurende het investeringstijdvak de toestand van de provinciale financiën daartoe
noopt, kan de Provincie Flevoland na bestuurlijk overleg met het Rijk, de provinciale bijdrage aan de
overeengekomen prestaties spreiden over een periode die langer is dan zeven jaar, met dien
verstande dat de investeringsperiode nooit langer is dan tien jaar.

2.4 EU-gelden
1. De provincie Flevoland heeft de inspanningsverplichting om de beschikbare EU-gelden (POP en
structuurfondsen) te benutten. De EU-gelden zijn verbonden aan doelen en maatregelen zoals die
zijn vastgelegd in de programmadocumenten voor het plattelandsfonds en de operationele
programma's, prioriteiten en activiteiten voor de structuurfondsen. Indien deze niet via de toepassing
van de maatregelen rechtstreeks bij de Provincie Flevoland terechtkomen, geldt de verdeling zoals
de Provincies die onderling afgesproken hebben.

2.5 Indexering
1. De in deze overeenkomst vastgelegde rijksbijdragen liggen vast voor de periode 2007-2013, maar
worden verhoogd als gevolg van de indexering van de bijdragen aan Programma Beheer, Nationale
Parken en aan Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer.

2. De hoogte van de indexering is gelijk aan de door het Rijk uitgekeerde loon- en prijsbijstelling op de
onder 1 genoemde budgetten

3. Overleg naar aanleiding van de technische evaluatie van de normkosten voor inrichting (zie
artikel 7.1) kan leiden tot aanpassing daarvan. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse herijking van de
normkosten voor verwerving op basis van de grondprijsmonitor.
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Artikel 3 Prestaties en bijdrage per rijksdoel

3.1 Natuur

1. Het Rijk en de Provincie Flevoland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Natuur, prestaties prestatie-
éénheid en aantal

Normbedrag Rijk
per eenheid

Rijksbijdrage
(min €)

Prov. bijdrage
(min €)

Bijdrage
derden (min
€); indicatief

a. Realisatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS):
nieuwe EHS, verwerven

nieuwe EHS. ruilen*

nieuwe EHS. inrichten

3eheer m nieuwe en in
Bestaande EHS. incl. lopende
verplichtingen"

525 ha

3 ha

571 ha

5.445 ha
(4.786 ha SN ;
326 ha SN-f ;
333 ha SAN ;

ha
ganzenfourageerge

biedpm)

€ 42.840

n.v.l.

nieuwe natuur: €
9.600

robuuste
verbindingen:

€13.341
natte natuur: €

23.571
SN'":€80

SN-f:€ 1.400
SAN: € 750

SAN-ganzen: € 207

€21,61
(onuitgesplitst:
'Rijk' + 'PNB

lening')

€6,93

€ 18.97
""/ /

€0.90

u. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000):
vermindering verdroging
gebieden genoemd op de (door
rijk on provincies vast te stellen)
rOP-Njst

effectgerichte maatregelen
tegen verzuring en vermesting
Drongerichte maatregelen tegen
verzuring en vermesting

0 ha VHR-gebied;
1.500 ha overige

EHS

mate van
hydrologisch
herstel conform
tabel onder artikel

3.1.10a
n.v.t.

n.v.t.

max 50% van de
kosten voor alle
prestaties samen

€2.08

n.v.t.

n.v.t.

€0,70

n.v.t.

n.v.t.

€1,38

n.v.t.

n.v.t.

d. Soortenbescherming:
uitvoeren van jaarplannen
soortenbescherming

7 jaarplannen
uitvoeren

€0,53

f. Natuur buiten EHS:
Beheer buiten EHS incl.
opende verplichtingen

Ganzenfourageergebieden. incl
opende verplichtingen

1 .008 ha
(940 ha SN ;
68 ha SAN )

pm

SN landschap: €
438

SAN landschap: €
425

SAN-ganzen € 207

zie budget
'beheer in
nieuwe en

beslaande EHS'

g. Overig natuur:
Dndersteuning Natuurlijk
Platteland Nederland

Totaal:

1 contract voor 2
jaar

Conform afspraak
dat elke provincie
NPN gedurende 2
jaar ondersteunt
met €0,01 5 min

per jaar (0.03 voor
twee jaar)

zie budget
'beheer in
nieuwe en

bestaande EHS'

€ 50, 12 t 1,60 € 1,38

' Deze gronden zijn al verworven, maar nog met overgedragen aan de eindbeheerder

" Beheersvergoedingen dienen zowef voor het beheer van de reeds gerealiseerde EHS als voor de nog te realiseren
EHS. Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te
verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe
prestaties en lopende verplichtingen.
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'" SN = subsidieregeling Natuur 2000, SN-f =SN-functieverandering, SAN = Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer

""De bedragen voor beheer bevatten naast de rijksbijdrage ook POP-middelen. De provincies zijn zelf verantwoordelijk
voor het declareren van het EU-deel via het Betaalorgaan. Dit verloopt niet via de LNV-begroting en vormt geen onderdeel
van de ILG-bescikking.

'""afspraken over financiering ganzenpakketten i.v.m. over-intekemng (zie toelichting)

a. Realisatie EHS

2. Met het oog op de resultaatsverplichting van het Rijk voor realisatie EHS in 2018 geldt voor
Provincie Flevoland in de periode 2007-2013 tussen verwerving, inrichting en beheer een
inspanningsverplichting. De Provincie Flevoland verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op basis
van de verschillende normkosten. De Provincie Flevoland rapporteert afzonderlijk voor verwerving,
inrichting en beheer over de prestaties en de uitgegeven middelen.

2a) Ten aanzien van de in de tabel genoemde hectares en daarbij horende budgetten voor
de realisatie en inrichting van het Flevolandse deel van de robuuste verbinding
Oostvaardersplassen-Reichswald geldt dat deze nog voorlopig zijn. Na afronding van een
onderzoek door Alterra zullen de hectares en budgetten definitief worden vastgesteld.

2b) Indien tijdens de midterm review blijkt dat andere provincies hectares, te verwerven
voor robuuste verbindingen, niet voor het einde van de contractperiode kunnen verwerven, dan
zullen deze bij voorrang aangeboden worden aan Flevoland. Het totale aantal te verwerven
hectares mag niet de totale, nog vast te stellen, taakstelling overschrijden.

3. De terreinen die de Provincie Flevoland overdraagt aan terreinbeherende organisaties zijn, of
worden, goed ingericht zonder financiële belasting voor inrichting voor de terreinbeherende organisatie.

4. Het Rijk neemt het voorstel van de provincie voor het al in de eerste ILG-periode aanpakken van
knelpunt FI-1 (Vaartpias) niet over. Het Rijk stelt voor, op basis van de voortgang van de robuuste
verbinding, bij de evaluatie van het MJPO in 2008/2009 te bezien of, vooruitlopend op de tweede ILG-
periode, aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt over de aanpak van dit knelpunt.

5. Niet van toepassing.

6. Landelijk kan in de periode 2007-2013 maximaal € 35 min worden besteed aan het aankopen van
bestaande bos- en natuurgebieden. Voor aankopen ten behoeve van de PNB's is de
rijksbijdrage maximaal 50% cofinanciering, voor aankopen tbv SBB is dit 100%. Indien Provincie
Flevoland van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt de te leveren prestatie t.a.v. nieuwe EHS
proportioneel naar beneden bijgesteld. Indien de Provincie Flevoland gebruik maakt van deze
mogelijkheid, dan wordt daarvan melding gemaakt in de voortgangsrapportages.

Natuurbeheer

7. De Provincie Flevoland continueert in gezamenlijkheid met de andere provincies in de eerste twee
jaar van de duur van deze overeenkomst - totdat een nieuwe opzet voor het beheer is bereikt
- het Programma Beheer als generiek programma, dat uitgevoerd zal worden door de Dienst
Regelingen.

8. De Provincie Flevoland spant zich in om in gezamenlijkheid met de andere provincies, en
gefaciliteerd door de Minister, per 2009 een nieuwe, vereenvoudigde opzet voor het natuurbeheer in
te voeren. Bij de voorstellen voor de veranderingen houdt de Provincie Flevoland rekening met de
uitkomsten van de uitgevoerde ecologische evaluatie van Programma Beheer en van de
uitgevoerde evaluatie van de omslag van verwerving naar beheer. Eind 2008 maken de
gezamenlijke provincies met de Minister (financiële) afspraken over de stelselverandering.
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9. De Provincie Flevoland stelt conform het rijksbudget in bovenstaande tabel de subsidieplatonds
voor 2007 vast, in principe per 1 november 2006. Over het budget zijn in het bestuurlijk overleg 13
september 2006 afspraken gemaakt tussen IPO en Minister van LNV. Het budget voor het jaar 2008 zal
in 2007 nader worden afgestemd met de andere provincies. Het beschikbare rijksbudget voor de jaren
2011 -2013 wordt vanaf 2008 bepaald door extrapolatie van
de rijksmiddelen, conform de afspraken tussen de Minister van Financiën en de Minister van LNV.

b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000)

10. Bij verdrogingsbestrijding mag de rijksbijdrage door Provincie Flevoland uitsluitend worden
benut in de gebieden die op de door Rijk en provincies bestuurlijk vastgestelde TOP-lijst staan
vermeld.

10a De mate van hydrologisch herstel die de Provincie Flevoland zal bereiken binnen de
gebieden op de TOP-lijst, wordt met onderstaande tabel gekarakteriseerd:

Nulmeting 2006
Eind 201 3

Nulme1ina2006
Find 201 3

areaal aevoeliqe naluurdoeltvoen: 1 .299 ha
Milieutekort VHR Nb

Verdroogd
29,7 ha
29.7 ha

5-50% hersteld
Oha
Oha

50-95% hersteld
Oha
Oha

1 00% hersteld
1269,3 ha
1269,3 ha

areaal aevoeliae natuurdoeltvoen: 1 .953.4 ha
Milieutekort overiq EHS

Vftrdrooad
1.019 ha
21 9 ha

5-50% hersteld
849,7 ha
147, 9 ha

50-95% hersteld
84.7 ha
84,7 ha

1 00% hersteld
Oha

1.500 ha

10b Het vaststellen van de TOP-lijst kan mogelijk aanleiding geven om de prestatie voor
verdrogingsbestrijding bij te stellen. Een eventuele wijziging van de prestatie zal gelijktijdig met het
vaststellen van de TOP-lijst bestuurlijk worden bekrachtigd. De rijksbijdrage blijft in elk geval ongewijzigd.

Dit artikel kan in de definitief te ondertekenen bestuursovereenkomst worden geschrapt, indien het lukt
om tijdig vóór ondertekening van de overeenkomst bestuurlijke overeenstemming over de TOP-lijst te
bereiken en de prestatie-afspraken daarop aan te passen.

11. Bij de mid term review en bij de eindevaluatie voert de Provincie Flevoland een peiling van de
milieukwaliteit uit die aansluit bij de nulmeting.

c. Nationale parken

12. Niet van toepassing.

13. Niet van toepassing.

d. Soortenbescherming

14. Voor soortenbescherming voert de Provincie Flevoland maatregelen uit op basis van door de
klankbordgroep soortenbeleid op te stellen jaarplannen. In de klankbordgroep zijn het Rijk, de
Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en soortenorganisaties vertegenwoordigd.
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3.2 Landbouw

1. Het Rijk en de Provincie Flevoland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Landbouw, prestaties prestatie-
éénheid en aantal

Normbedrag Rijk
per eenheid

Rijksbijdrage
(min €)

Prov. bijdrage
(min €)

Bijdrage
derden (min
€); indicatief

Grondgebonden landbouw:
Verbeteren ruimtelijke structuur 7960 ha €279 | €2,22 €2,22 €5,43
Duurzaam ondernemen:
Duurzaam ondernemen, pilots

Totaal:

2 pilots max. 50% van de
totale kostenvan

de pilots

€0.83

€3,05

€0,83

f3,05 €5,43

2. De provincie Flevoland legt de pilots duurzaam ondernemen vooraf ter goedkeuring voor aan
het Rijk. Het Rijk toetst deze pilots binnen 3 maanden aan de criteria zoals genoemd op blz. 57 van het
MJP2.

3. Het Rijk evalueert alle uitgevoerde pilots. Naar aanleiding van deze evaluaties formuleert het
Rijk bij de in artikel 7 bedoelde mid-term review eventuele aanvullende prestaties.

4. Het resterende landelijke rijksbudget voor STIDUG (Stimuleringsregeling inrichting duurzame
glastuinbouw-gebieden) bedraagt circa € 12,5 miljoen en wordt afhankelijk van de uitkomsten van
de FES-claim besteed.

3.3 Recreatie

1. Het Rijk en de Provincie Flevoland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Recreatie, prestaties prestatie-
éénheid en aantal

Normbedrag Rijk
per eenheid

Rijksbijdrage
(min €)

Prov. bijdrage
(min €)

Bijdrage
derden (min
€); indicatief

Landelijke routenetwerken:
Wandelen

rietsen

Varen
3rovmciale routenetwerken:
wandelen over boerenland

1 opgelost(e)
knelpunt(en)
5 km

121,1 km

wordt in 2007
vastgesteld

wordt in 2007
vastgesteld

€ 16.591

0,10'"

0.16*"

2,32 "•
Pm

€0,10'

€0.12

€ 0
pm

€0,00

€0.04

€ 20,88
pm

Beheer:
Beheer recreatie, inclusief
opende verplichtingen"

Totaal:

2.738 ha €30 Onderdeel
van budget
'beheer in
nieuwe en

bestaande
EHS' (zie tabel
artikel 3.1)

€2,58 €0.22 €20,92

" Indien het knelpunt voor wandelen of reconstructie van wandelpaden wordt opgelost via wandelen over boerenland, dan
vervalt de bijdrage van de provincie en wordt dit project voor W0% door het Rijk gefinancierd, met inachtneming van artikel
4c.

" Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen
(naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe
prestaties en lopende verplichtingen.

"'De rijksbijdrage is inclusief lopende verplichtingen (€ 0,41).

lid 2 en 3: Niet van toepassing

4a. De provincie Flevoland programmeert voor wandelen en fietsen:
* de reconstructie van routes (inclusief netwerkbeheer en promotie) en
* het oplossen van urgente knelpunten op basis van het kwaliteitscriterium 'veilig toegankelijk'.
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Leidraad voor de keuze voor de op te lossen knelpunten vormt het Meerjarenprogramma Landelijke
Routenetwerken wandelen en fietsen 2007-2013 (vastgesteld door de IPO-adviescommissies
landelijk gebied en economie) alsmede de nadere uitwerking ervan in de Rapportage 'O-meting'.

4b. Het Rijk beoordeelt in 2007 het Meerjarenprogramma Landelijke Routenetwerken wandelen
en fietsen 2007-2013 en stemt voorlopig in met de toepassing ervan. De beoordeling door het Rijk
kan leiden tot wijzigingen van de in deze overeenkomst opgenomen afspraken over de Landelijke
Routenetwerken wandelen en fietsen.

4c. Provincie Flevoland heeft bij de keuze voor de op te lossen knelpunten uit het
Meerjarenprogramma Landelijke Routenetwerken wandelen en fietsen de mogelijkheid om binnen
de periode 2007-2013 te schuiven tussen de knelpunten. De Provincie Flevoland verrekent daarbij
wel de in de tabel opgenomen prestatie op basis van de verschillende kosten per knelpunt.

4d. In 2013 heeft Provincie Flevoland haar aandeel in de 100 km wandelen over boerenland, als
onderdeel van het Landelijk Routenetwerk wandelen, gerealiseerd.

4e. De Provincie Flevoland programmeert voor varen het oplossen van knelpunten op basis van het
kwaliteitscriterium 'fysiek nautische knelpunten' (diepgang, doorvaarhoogte, bedieningstijd, wachtsteigers
en ontbrekende schakels in het routenetwerk).

4f. In 2013 is het Landelijk Routenetwerk voor varen op basis van het kwaliteitscriterium 'fysiek
nautische knelpunten' knelpuntvrij.

4g. De programmering van de Provincie Flevoland omvat alle verplichtingen voor de realisatie
van de Landelijke Routenetwerken (reconstructie van routes en het oplossen van knelpunten), die door
of namens het Rijk vóór 1 januari 2007 zijn aangegaan (zie ook artikel 4 van deze overeenkomst).

4h. De hoogte van de normkosten en de normbijdragen van het Rijk voor de Landelijke
Routenetwerken wordt definitief vastgesteld in het kader van de technische evaluatie van de
normkosten voor inrichting (zie ook artikel 7, eerste lid van deze overeenkomst).

4i. Voor de Landelijke Routenetwerken geldt in de periode 2007-2013, in tegenstelling tot de
rijksbijdrage, een inspanningsverplichting voor de provinciale bijdrage.

4j. Rijk en Provincie Flevoland maken de afspraak dat uiterlijk 1 juli 2007 het rijksbudget, de
bijbehorende bijdragen derden en de te realiseren prestatie voor wandelen over boerenland in
provinciale routenetwerken door Provincie Flevoland zijn geprogrammeerd.
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3.4 Landschap

1. Het Rijk en de Provincie Flevoland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Landschap, prestaties prestatie-
eenheiden aantal

Normbedrag Rijk
per eenheid

Rijksbijdrage
(min €)

Prov. bijdrage
(min €)

Bijdrage
derden (min
€): indicatief

Provinciale stichtingen landschapsbeheer:
3ijdrage per stichting vaste jaarlijkse

bijdrage per
stichting

€ 1,18 {Totaal
voor 7 jaar)

Beheer:
Beheer landschap incl. lopende
i/ecplichtingen'

Totaal

2 ha €80 Onderdeel van
budget 'beheer

in nieuwe en
bestaande

EHS' (zie tabel
artikel 3.1)
€1,18

• Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het
sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties
en lopende verplichtingen.

2. Het bedrag genoemd bij Provinciale stichtingen landschapsbeheer betreft een vast bedrag per
stichting per jaar. Het bedrag kan door de Provincie Flevoland niet worden besteed aan andere doelen.

3. Niet van toepassing.

3. De provincie stimuleert de provinciale stichting landschapsbeheer hun werkzaamheden toe te
spitsen op de prestaties in rijksprioritaire gebieden, zoals EHS en Belvedèregebieden.

4. Niet van toepassing.

3.5 Bodem

1. Het Rijk en de Provincie Flevoland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Bodem, prestaties prestatie-
éénheid en aantal

Normbedrag Rijk
per eenheid

Rijksbijdrage
(min €)

Prov. bijdrage
(min €)

Bijdrage
derden (min
€); indicatief

Duurzaam bodemgebruik:
jdots gebruik bodeminformatie

Totaal:

2 pilots max 50% van de
kosten voor alle
prestaties samen

0,3

0,3

0.3

0,3

" BPE - bodem prestatie eenheid

2. Niet van toepassing.

3. Niet van toepassing.

4. De Provincie Flevoland legt haar voorstellen voor pilots vooraf ter goedkeuring voor aan het
Rijk. Het Rijk toetst binnen 3 maanden aan de in het MJP2 genoemde criteria.
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3.6 Water

1. Niet van toepassing

2. Niet van toepassing

3. Voor deze bestuursovereenkomst is het van belang te onderkennen dat in het Nationaal
Bestuursakkoord Water is bepaald: 'het NBW wordt geëvalueerd in 2006, daarna vierjaarlijks. Naar
aanleiding hiervan besluiten partijen over bijstelling en/of aanpassing van het huidige akkoord, dan
wel het sluiten van een vervolgakkoord en de bijbehorende doelstellingen en middelen'. Dit kan
betekenen dat middelen voor water worden toegevoegd en deze bestuursovereenkomst dient te
worden aangepast

3.7 Reconstructie zandgebieden
Prestatie niet van toepassing.

Artikel 4 Lopende verplichtingen en restanttaakstellingen
1. De Provincie Flevoland neemt de in bijlage 5 opgenomen verplichtingen en de daarbij behorende
prestaties, die door het Rijk zijn aangegaan voor 1 januari 2007, van het Rijk over. De lopende
verplichtingen inzake bodemsanering zullen in 2009 in beeld worden gebracht en worden per midterm-
review vastgelegd.

2. De overname van de verplichtingen door de Provincie Flevoland houdt voor het Rijk in ieder geval
het volgende in:

- Het Rijk controleert de definitieve stand van de verplichtingen uiterlijk 1 juli 2007 aan de hand
van een specifieke opdracht aan de Auditdienst van het ministerie van LNV,
tegelijkertijd met de controle over de jaarrekening 2006 van het ministerie van LNV. Bij het in kaart
brengen van de definitieve verplichtingenstand wordt ook bepaald welke van de
vervallen doelen, genoemd in het rapport Nulmeting, nog gerealiseerd zullen worden.

- Het benodigde bedrag voor de betaling van lopende verplichtingen, als genoemd in bijlage
5, zal door het Rijk aan de Provincie Flevoland ter beschikking worden gesteld op de wijze
als beschreven in artikel 8, tweede lid van de WILG.

- Het Rijk zorgt voor de benodigde capaciteit van DLG en DR voor de uitvoering van de
lopende verplichtingen, zoals beschreven in artikel 8 van deze overeenkomst.

3. De overname van de verplichtingen houdt voor de Provincie Flevoland in ieder geval het
volgende in:

- De Provincie Flevoland zorgt vanaf 1 januari 2007 voor de volledige afwikkeling van de lopende
verplichtingen, inclusief de betalingen van de lopende verplichtingen en de realisatie van de daarbij
behorende prestaties, binnen de daarvoor gestelde termijn en draagt vanaf
deze datum alle risico's die met de verplichtingen samenhangen, vooruitlopend op definitieve
vaststelling daarvan zoals genoemd in lid 4.

- De Provincie Flevoland zal eventuele inkomsten die met deze lopende verplichtingen
samenhangen gebruiken voor het realiseren van de in deze overeenkomst afgesproken
prestaties, dan wel voor het opvangen van eventuele tegenvallers bij de uitfinanciering.

4. Zodra de definitieve verplichtingenstand en de bijbehorende risico's bekend zijn, zullen de
Provincie Flevoland en het Rijk hierover in overleg treden. Indien nodig zal de bestuursovereenkomst
hierop worden aangepast.

5. De Provincie Flevoland stemt in met de restanttaakstellingen per 1-1-2005 zoals opgenomen
in bijlage 6. In 2007 stellen Rijk en de Provincie Flevoland de restanttaakstellingen bij aan de hand
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van de uitkomsten van het project 'Nulmeting op kaart' en de evaluatie 'omslag verwerving naar beheer'.
Deze aangepaste restanttaakstellingen per 1-1-2005 worden aansluitend opgenomen in bijlage 6 ter
vervanging van de restanttaakstellingen uit het eindrapport 'Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in
het ILG' (7 april 2006). De Provincie Flevoland zal deze restanttaakstellingen realiseren door uitvoering van
het Uitvoeringscontract 2005-2006, de ILG- bestuursovereenkomst 2007-2013 en, indien van toepassing,
nog af te sluiten overeenkomsten voor
de periode na 2013.

Artikel 5 Financieel beheer

1. Handelingen als Europees betaalorgaan in het kader van verordening nr. 1698/2005 van de Raad
inzake steun voor plattelandontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013) worden verricht door DLG of door het gedelegeerd
orgaan DR. DR verzorgt de nationale verklaring over de besteding
van de EU-uitgaven.

2. Uitleg van de in het eerste lid genoemde verordening en daarmee samenhangende andere
Europese regelgeving geschiedt door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,
in zijn hoedanigheid van beheersautoriteit van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Artikel 6 Grondzaken
1. Provincie Flevoland bepaalt de wijze waarop de grondverwerving plaatsvindt. Provincie
Flevoland en in het Aansturingsprotocol dat de gezamenlijke provincies hanteren ten aanzien van
de inzet van DLG/BBL. Maximaal 10% van het totale op grond van artikel 3 van deze overeenkomst
te verwerven areaal door de Provincies gezamenlijk komt jaarlijks tot stand via aankoop op basis van
volledige schadeloosstelling dan via wel gerechtelijke onteigening. Provincie Flevoland kan
eventueel meer op deze basis verwerven, zolang het gemiddelde van alle Provincies onder de 10% blijft.
Aankoop op deze basis is daarbij sluitstuk van de grondverwervingsstrategie van Provincie Flevoland . Bij
de mid term review bezien het Rijk en Provincie Flevoland of, gelet op de realisatie
van de grondverwerving tot dan toe, de nog te realiseren grondverwerving en de termijnen van realisatie
van de desbetreffende beleidsdoelen in het MJP2 dit percentage toereikend is. Daarbij betrekken zij de
realisatie en vooruitblik van de andere Provincies en de MJP2-doelen die buiten het ILG worden
gerealiseerd. Indien noodzakelijk komen partijen dan tot nieuwe afspraken in deze.

2. Provincie Flevoland spant zich in om samen met de andere provincies te komen tot een dusdanige
interprovinciale verdeling dat het jaarlijkse budget voor de PNB-leningen optimaal wordt benut, uitgaande
van de provinciale taakstellingen als aangegeven in artikel 3.1 lid 1. Tot 1 juli 2007 wordt het budget uit de
PNB-leningen ingezet via de landelijke PNB-regeling met de DLG als uitvoerder onder aansturing van
Provincie Flevoland . De eventuele cofinanciering van Provincie Flevoland wordt ingezet via een
subsidieregeling van Provincie Flevoland . Per 1 juli 2007 wordt het budget uit de PNB-leningen zoals
aangegeven in artikel 3 lid, samen met de eventuele
cofinanciering van Provincie Flevoland ingezet via een provinciale subsidieregeling van Provincie
Flevoland . Het in vorige zin gestelde, geldt onder voorbehoud van instemming van Natuurmonumenten
en de Provinciale Landschappen. Rijk en Provincie Flevoland spannen zich in om tijdig met deze
organisaties een overeenkomst in deze af te sluiten.

3. Provincie Flevoland geeft DLG-BBL opdracht tot verkoop, ruil en overdracht van de BBL-
eigendommen die ingevolge artikel 3 van deze overeenkomst door het Rijk ter beschikking zijn gesteld
voor realisatie van de in dat artikel aangegeven prestaties. Rijk en provincie Flevoland stellen daartoe
nadere regels in de respectievelijke aansturingsprotocollen. De ligging van de in artikel 3 ter
beschikking gestelde percelen is weergegeven op kaart xx, behorend bij deze overeenkomst. Het
saldo van opbrengsten en kosten verbonden aan (des)investeringen en ruilingen/verkopen wordt
ingezet voor de aankoop van nieuwe gronden.

4. Provincie Flevoland kan desgewenst BBL-eigendommen, voor zover deze met gelden van
LNV zijn verworven, inzetten voor andere doelen, inclusief ontwikkelingsprojecten, dan LNV aan die
gronden heeft toegekend. In dat geval draagt Provincie Flevoland voor eigen rekening en risico zorg voor
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een areaal dat gelijkwaardig is voor het desbetreffende oorspronkelijke doel. Met uitzondering
van de gronden bedoeld in lid 3 en voor zover deze gronden niet meer nodig zijn voor de doelen in
het kader waarvan ze zijn verworven, heeft Provincie Flevoland eerste recht van koop van de BBL-
eigendommen en kan Provincie Flevoland in afwijking van onderdeel b volstaan met het aankopen van
die gronden.

5.
van

Indien BBL-eigendommen worden ingezet als bedoeld onder 4, worden deze gewaardeerd op basis
van de actuele marktwaarde. Ingeval BBL-eigendommen worden ingezet in het kader van de afspraken,
die het Rijk en de reconstructieprovincies hebben gemaakt op 15 maart 2000 (Pact van Brakkenstein),
gelden de in dat kader gemaakte afspraken.

6. Het Rijk spant zich in om, op verzoek van Provincie Flevoland risicodragende participatie van BBL
mogelijk te maken in ontwikkelingsprojecten die (mede) bijdragen aan de realisatie van de rijksdoelen
wanneer voldaan wordt aan de rijkskaders te weten het (hernieuwde) beleidskader anticiperend handelen
in vastgoed en het deelnemingen beleid. Een definitieve uitspraak is afhankelijk van de besluitvorming
binnen het Rijk over het hernieuwde beleidskader anticiperend handelen. Provincie Flevoland is enig
opdrachtgever voor BBL waar het gaat om de inzet van ILG- gronden voor provinciale
ontwikkelingsprojecten.

7. Niet van toepassing.

8. De gronden die BBL in de periode 2007-2013 in opdracht van Provincie Flevoland verwerft met
de middelen voortvloeiend uit deze overeenkomst en niet meteen worden doorgeleverd aan de
eindbeheerder worden geactiveerd op de BBL-balans. Met uitzondering van de gronden verworven
ingevolge art 3.2 lid 1 (landmetershectaren) neemt Provincie Flevoland in haar balans een
vordering op ter grootte van de aankoopwaarde van deze gronden op BBL. De gerealiseerde meer-
of minderwaarde bij verkoop van deze gronden wordt verrekend met het ILG-budget van de
desbetreffende provincie; hierover vindt geen nadere verrekening met het Rijk plaats.

Artikel 7 Evaluatie, monitoring en verantwoording

7.1 Evaluatie van de normkosten
1. Het Rijk voert in het najaar van 2007 een technische evaluatie uit ten aanzien van de normkosten
voor inrichting, die aan de normbijdragen van het Rijk per eenheid ten grondslag liggen (gereed december
2007). Het Rijk werkt daarbij samen met de Provincie Flevoland en betrekt daarbij de andere Provincies.
Indien dit naar zijn oordeel nodig is past de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uiterlijk in
2008 deze normkosten aan. Op dat moment worden door beide partijen eveneens de gevolgen vastgesteld
die deze aanpassing gedurende de overeengekomen periode heeft voor de in artikel 3 genoemde
prestaties en bijdragen van partijen.

2. Het Rijk en de Provincies ontwikkelen gezamenlijk een methodiek voor het volgen (monitoren) van
de prijsontwikkeling van gronden en bijkomende verwervingskosten.

3. De methodiek van de grondprijsmonitor wordt geëvalueerd in 2007 en bij de mid-terrn review
bedoeld in artikel 7, derde lid van de WILG.

4. Op basis van monitoring van de grondprijzen worden, indien van toepassing, de per provincie
en rijksdoel gedifferentieerde normkosten grondverwerving jaarlijks aangepast. De normkosten
grondverwerving bestaan uit de kale grondprijs plus de bijkomende kosten. Provincie Flevoland
gaat terughoudend om met het maken van bijkomende kosten. Op basis van de aldus vastgestelde
normkosten zullen Rijk en Provincie Flevoland bezien of de ter beschikking gestelde budgetten kunnen
worden bijgesteld in het licht van de budgettaire ruimte dan wel de te leveren prestaties door Rijk en
Provincie Flevoland worden bijgesteld. Bij de rnid term review evalueren Provincie Flevoland en het Rijk
de gemaakte bijkomende kosten. Bij de eindverantwoording in 2014 worden de normkosten
grondverwerving berekend en gehanteerd als hiervoor beschreven.

7.2 Voortgangsrapportages, mid-term review en eindverantwoording
1. De Provincie Flevoland levert de in artikel 12 van de WILG aangegeven voortgangsrapportages,
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gegevens voor de mid-term review en eindverantwoordingverslag aan het Rijk aan conform de vereisten
als genoemd in de bijlagen 2a, 2b, 2c en 5.

2. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de WILG gebruikt
de Provincie Flevoland de in bijlage 2 en 3 opgenomen modellen voor de voortgang van de
prestaties en het grond{prijs) beleid. De voortgangsrapportage over 2012 bevat daarnaast een
inschatting van de mate waarin de afgesproken prestaties voor 2007 - 2013 zullen worden
gerealiseerd.

3. In de jaarlijkse rapportage rapporteert de Provincie Flevoland eveneens over de gebruikte
DLG-capaciteit

4. De Provincie Flevoland levert de gegevens voor de jaarlijkse rapportage aan overeenkomstig het
accountantsprotocol van bijlage 4.

5. De Provincie Flevoland levert de voortgang en eindrapportage over de uitfinanciering van de
lopende verplichtingen conform het model in bijlage 2d.

6. De Provincie Flevoland en het Rijk voeren overleg over de voortgang naar aanleiding van de
voortgangsrapportages en de mid-term review rapportage. Overleg naar aanleiding van de gerealiseerde
prestaties vindt plaats aan de hand van het eindverantwoordingsverslag.

7. Het Rijk en de Provincie Flevoland maken nadere afspraken over de door de Provincie
Flevoland te leveren gegevens ten behoeve van de jaarlijkse rapportageverplichtingen die
voortvloeien uit het POP 2 en internationale verdragen en verplichtingen voor de Vogel- en
Habitatrichtlijn, Bonn en Bern.

7.3 Vaststelling van het investeringsbudget

De toezending van het eindverslag door de Provincie Flevoland aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit wordt beschouwd als het verzoek tot vaststelling van het investeringsbudget als bedoeld
in artikel 13 van de WILG. Conform artikel 14 van de WILG stelt het Rijk naar aanleiding van het
eindverslag het investeringsbudget van de Provincie Flevoland vast.

7.4 Effectmonitoring

1. Het Rijk is verantwoordelijk voor opzet en onderhoud van een effectmonitoring die de doelen van
het MJP2 voldoende dekt, binnen het kader van de effectmonitoring van Agenda Vitaal Platteland.

2. De Provincie Flevoland levert gegevens aan ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde
effectmonitoring conform het protocol van bijlage 3.

Artikel 8 Uitvoering door Rijksoverheidsdiensten

1. De Provincie Flevoland draagt de uitvoering van Programma Beheer tenminste voor de jaren 2007
en 2008 op aan de Dienst Regelingen. Het Rijk neemt de kosten voor zijn rekening die DR, DLG en AID
ten behoeve van de uitvoering van Programma Beheer maken, op basis van het huidige kostenniveau. De
Provincie Flevoland stuurt de uitvoering van het programma beheer door DR in gezamenlijkheid met de
andere provincies aan. DR draagt zorg voor afstemming met DLG en AID. Over de uitvoering van
programma beheer sluiten de provincies uniforme prestatieovereenkomsten met DR. De minister van LNV,
Provincie Flevoland en DR streven ernaar om de uitvoeringskosten te verlagen. Voor de uitvoering van het
beheer na de stelselwijziging per 1-1-2009 geeft, althans in het geval dat Dienst Regelingen ook dan de
uitvoering verzorgt, de minister van LNV voor 1 -1 -2009 aan of, en zo ja op welke wijze, hij naast het
investeringsbudget ook uitvoeringsbudget ter beschikking stelt aan provincies, waaruit DR wordt betaald.
In dat geval zullen de afspraken over de aansturing worden herzien.
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2. Ten behoeve van het realiseren van de prestaties uit deze overeenkomst zet het Rijk de
volgende capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in.

Capaciteitsinzet

DLG uren excl.
programma beheer

DLG uren
programma bein

DLG (uren totaal)

2007

8750

1500

10250

2008

9250

1500

10750

2009

8750

1750

10500

2010

8250

1750

10000

2011

7750

1750

9500

2012

7750

1750

9500

2013

7750

1750

9500

Totaal

58250

11750

70000

2a. De Provincie Flevoland en het Rijk zijn samen van mening dat de daadwerkelijke toedeling van het
aantal uren van DLG voor haar functie als betaalorgaan voor het rijksdeel van de POP-middelen voor
Flevoland niet in overeenstemming is met het aantal uren dat verwacht mocht worden op basis van het
toegedeelde budget en de landelijk afgesproken variant met betrekking tot de inzet DLG. Het gaat hierbij in
2007 om maximaal 3500 uur. Het gaat in totaal om 24.500 uren over de periode van 7 jaar. DLG zal haar
functie van betaalorgaan voor het rijksdeel van de POP-middelen in 2007 en 2008 voor Flevoland
uitvoeren. Op grond van de daadwerkelijk door DLG gerealiseerde uren en afgesproken taken zal deze
bestuursovereenkomst zo spoedig mogelijk in onderling overleg gerepareerd worden voor de gehele
periode 2007-2013, in ieder geval uiterlijk bij de mid term review.

3. Bij tariefswijzigingen, wijzigingen op de programma- en apparaatbudgetten op de LNV/Rijksbegroting,
en wijzigingen op last van Europese of nationale voorschriften vindt in beginsel een aanpassing van de in
het eerste lid ter beschikking gestelde capaciteit plaats. Partijen treden in dat geval in overleg over de
omvang van de benodigde aanpassingen in capaciteit, alsmede over de gevolgen hiervan voor door de
Provincie Flevoland te leveren prestaties.

4. De Provincie Flevoland voert als enige de regie over de genoemde capaciteit van DLG en legt in
de prestatieovereenkomsten met DLG op uitvoeringsniveau afspraken vast over het realiseren van
doelen, het leveren van prestaties, het uitputten van budgetten, het leveren van voortgangsinformatie
en het inzetten van de beschikbaar gestelde DLG-capaciteit.

5. De Provincie Flevoland stuurt DLG en DR aan overeenkomstig het aansturingsprotocol
Provincies-DLG en het aansturingsprotocol Provincies-DR. Rijk en Provincie Flevoland houden hierbij
rekening met de risicoverdeling in deze protocollen.

6. De Provincie Flevoland kan een deel van de DLG-capaciteit die haar voor een specifiek jaar
ter beschikking is gesteld in dat jaar overdragen aan een andere Provincie. Ook kan zij in enig jaar
gebruik maken van voor dat jaar aan een andere Provincie ter beschikking gestelde DLG-capaciteit. Het is
voor de Provincie Flevoland niet mogelijk om te schuiven in capaciteit van DLG tussen de verschillende
jaren.

7. De Provincie Flevoland houdt bij grondverwerving, inrichting van terreinen, soortenbeleid,
omgevingsbeleid en bodemverontreiniging ook rekening met Staatsbosbeheer.

Artikel 9 Bijlagen
1. De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst:

Bijlage 1. Begrippen

Bijlage 2. Protocol (2a), Model voortgangsrapportages, mid-term review, eindverantwoording
nieuwe verplichtingen (2b), Model grondprijzen (2c), Model voortgangsrapportage Lopende
verplichtingen (2d)

Bijlage 3. Protocol effectmonitoring

Bijlage 4. Accountantsprotocol voor provinciale rapportages
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Bijlage 5. Voorlopig Overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Flevoland overneemt
(5a) en (definitief) overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Flevoland overneemt (5b)

Bijlage 6. Voorlopig Overzicht van restant-taakstelling van de Provincie Flevoland (6a) en
(definitief) Overzicht van restanttaakstelling van de Provincie Flevoland (6b).

Bijlage 7. Kaart met BBL-gronden in de Provincie Flevoland .

2. Ingeval van strijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van deze overeenkomst prevaleren de
artikelen.

Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en uitvoeringsperiode
1. Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007 en eindigt
met ingang van 1 januari 2014.

2. Deze overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door en bij schriftelijke verklaring die
door en namens het Rijk en de Provincie Flevoland is ondertekend.

3. In geval van onvoorziene omstandigheden treden Rijk en de Provincie Flevoland in overleg.

Artikel 11 Terinzagelegging

1. Binnen zes weken na ondertekening van deze bestuursovereenkomst wordt de zakelijke
inhoud ervan door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerd in de
Staatscourant.

2. In de Staatscourant wordt door de minister tevens meegedeeld dat de overeenkomst ter inzage
wordt gelegd bij de hoofdvestigingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag en bij het Provinciehuis van de
Provincie Flevoland .
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Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op 18 december te Fort Voordorp, Groenekan,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

Dr. C.P. Ve

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEUBEHEER,

Drs. P.L.B.A. van Geel

Zie bladzijde 19

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT.

Drs. M.H. Schultz van Haegen

Zie bladzijde 20

ERW1/ DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

M.J.A.-var4-derHbeven

Zie bladzijde 21

DE GEDEPUTEERDEVAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

Dhr. W. de Raa
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DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEUBEHEER,

Drs. P.L.B.A. van Geel
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DE VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

DrsfM.Hr Schultz van Haegen
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Errata bij ILG Bestuursovereenkomsten 2007 - 2013, 18 december 2006

Errata bij provincie Flevoland

Erratum bij tabel 3-3 Recreatie
Toevoegen aan voetnoot bij Landelijke Routenetwerken: "De voetnoot onder tabel
3.3 stelt dat de genoemde rijksbijdrage inclusief de lopende verplichtingen is. Het in
deze voetnoot genoemde bedrag is indicatief in afwachting van de uitkomsten van
de werkgroep Lopende Verplichtingen."



Bijlage 1 Begrippen
Deze bijlage gaat in op een aantal wezenlijke begrippen die gelden voor de gehele overeenkomst
(inclusief bijlagen). Elk begrip krijgt een definitie (cursief) en waar nodig een toelichting.

BBL-bezit

Alle gronden, die door BBL tot 1-1-2007 zijn verworven en gedurende de looptijd van de
onderhavige overeenkomst worden verworven en niet zijn overgedragen.

Dit BBL-bezit is toegerekend naar rijksdoelen (EHS, RodS), I an d meterhectare s (grondvoorraad t.b.v.
landbouwdoeleinden) en 'vervallen doelen'. Het resterend BBL-bezit is één op één gelabeld aan te
verkopen gronden ter financiering van RodS en doelen in opdracht van derden.
'Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007' betreft gronden, die door BBL vóór 1-1-2007 zijn verworven en
waarvan is overeengekomen dat deze in de periode 2007-2013 aan de eindbeheerder worden
overgedragen.

Bijkomende kosten grondverwerving

Kosten buiten de kale grondprijs die deel uitmaken van de verwervingskosten.

Tot de bijkomende kosten worden gerekend:
Notariskosten, kadasterkosten, onteigeningsvergoeding, overnamekosten (bijv. een gebouw),
vrijmaken van pacht, toeslagen, kosten van flankerend beleid (bijv. RBB), waardeverlies van
gebouwen, sloopkosten.

Tot bijkomende kosten worden uitdrukkelijk niet gerekend:
de kosten voor het verplaatsen van andere bedrijven dan landbouwbedrijven, de kosten van
bodemsanering, de kosten voor het saneren van glas.

Doelstelling 2 (D2)

Deze doelstelling van het EU-cohesiebeleid richt zich op het versterken van de regionale
concurrentiekracht en werkgelegenheid en wordt ondersteund door het Europees Fonds voor de
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). EFRO programma's worden
landsdelig uitgevoerd en ondersteunen doestellingen gericht op het versterken van de
(economische) attractiviteit van regio's, met als subdoelstellingen: o.a. toerisme/recreatie, milieu en
natuurontwikkeling, maar ook bijv. greenports.

Doelstelling 3 (D3)

Deze doelstelling van het EU-cohesiebeleid, die ook gevoed wordt uit het EFRO-fonds, richt zich op het
versterken van de Europese Territoriale Cohesie op drie niveaus: A) grensoverschrijdende samenwerking;
B) transnationale samenwerking; C) interregionale samenwerking. Ook hier zijn (sub-)doelstelling op het
vlak van natuur/milieu, toerisme/recreatie, risicopreventie van toepassing.

Grondprijsmonitor

Overzicht van de ontwikkeling van de grondprijzen in het landelijk gebied.

De Grondprijsmonitor geeft op een peildatum voor elke provincie o.a de kale grondprijs aan, waarbij een
splitsing is gemaakt tussen 'rood' (stedelijk gebied), 'roze' (stedelijke omgeving) en 'groen' (landelijk
gebied). DLG houdt de grondprijsmonitor bij

De normkosten verwerving voor de rijksdoelen uit het MJP2 worden gebaseerd op de 'roze' grondprijs
(RodS) en de 'groene' grondprijs (EHS, landmetershectaren en uitfinanciering vervallen rijksdoelen). De
normkosten voor verwerving in rijksbufferzones worden gebaseerd op de 'roze' grondprijs (voor RodS) en
de 'groene' grondprijs (voor EHS) in de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht.
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In beheer (Realisatie EHS)

Gronden, waarvoor een beheer wordt gevoerd conform het beoogde rijksdoel.

Het betreft hier gronden, die in de periode 2007-2013 zijn overgedragen aan de eindbeheerder en nieuw in
beheer komen alsmede gronden, die vóór 1 -1-2007 reeds in beheer waren en waarvan het beheer wordt
gecontinueerd.
N.B. Gronden, die zijn of worden overgedragen aan Staatsbosbeheer maken hier geen onderdeel
van uit.

Inrichting

Het geschikt maken van gronden voor de rijksdoelen EHS. Westerschelde, Grondgebonden
Landbouw en RodS.

Gronden zijn ingericht indien alle maatregelen voor het realiseren van het rijksdoel volledig zijn
uitgevoerd.
'Inrichting onderhanden vóór 1-1-2007' betreft gronden, waarvoor ten behoeve van de inrichting een
rijksbijdragetoezegging vóór 1-1-2007 is afgegeven, maar waarvan de inrichting nog niet volledig is
afgerond. De inrichting kan pas begonnen zijn, in volle gang of bijna afgerond.

Kale grondprijs

De gemiddelde prijs van de door BBL uitgevoerde grondtransacties, die in enig jaar hebben
plaatsgevonden

De bijkomende kosten maken geen deel uit van de kale grondprijs. De kale grondprijs wordt
gespecificeerd per provincie en per 'kleur' (zie Grondprijsmonitor).

Marktwaarde

De actuele verkeerswaarde die optreedt bij verkoop van grond aan een willekeurige marktpartij in het
gebied.

DLG kijkt in voorkomende gevallen naar recente transacties in dat gebied of de omgeving ervan en
hanteert dat prijsniveau. De referentie wordt daarmee gezocht in recente transacties van derden in
de omgeving van het object. In de praktijk zal de marktwaarde vrij dicht bij de agrarische waarde
liggen als een bestemmingswijziging (en daarmee een potentiële waardevermeerdering en de kans dat
deze optreedt) nog onzeker is. Daarentegen kan het verschil groot zijn indien een voor de prijs gunstige
bestemmingswijziging vrij zeker is.

Normbijdrage

Rijksbijdrage voor de realisatie van een prestatie-éénheid van een rijksdoei.

Normkosten

Gemiddelde kosten voor de realisatie van een prestatie-éénheid van een rijksdoel.

Het Rijk hanteert landelijke normkosten (landelijk gemiddelden) in de communicatie met o.a. de
Tweede Kamer, en (provinciaal) gedifferentieerde normkosten in de overeenkomsten met afzonderlijke
Provincies.

Normkosten grondverwerving

Kale grondprijs vermeerderd met de bijkomende kosten
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De normkosten verwerving uit het MJP2 en de actualisatie ervan worden gebaseerd op de jaarlijkse
Grondprijsmonitor, die door DLG wordt uitgevoerd.

Onteigeningsvergoeding

Het verschil tussen de onteigeningswaarde en de reguliere grondprijs.

Ontwikkelingsprojecten

Een ontwikkelingsproject is een veelal op integrale gebiedsontwikkeling gericht project, waarbij voor (een
deel) van de in het project betrokken gronden gestreefd wordt naar waardevermeerdering via
functiewijziging.

Participatie in ontwikkelingsprojecten kan op twee manieren worden vormgegeven: Enerzijds kan
bestaand grondbezit worden ingezet {= risicodragende participatie), anderzijds kan de grondverwerving
doelgericht plaatsvinden in een gebied waar ontwikkelingen worden verwacht, waarbij de opdrachtgever
voordelen van de in te nemen grondpositie verwacht (= anticiperend verwerven).

Op peil houden grondvoorraad

Verwerving van voldoende grond binnen (land)inrichtingsprojecten om het ruilen en inrichten van gronden
te ondersteunen en te versnellen, waardoor rijksdoelen tijdig kunnen worden gerealiseerd.

Overdragen

Het overdragen van gronden aan de terreinbeherende organisatie die optreedt als eindbeheerder.

Het kan gaan om gronden die door BBL zijn verworven en direct na aankoop worden overgedragen aan
de eindbeheerder, door BBL verworven ruilgronden die worden overgedragen aan de eindbeheerder, of
gronden die zonder tussenkomst van BBL rechtstreeks door de eindbeheerder
zelf worden verworven.

Pnb-leningenbudget

Budget voor het verwerven van nieuwe EHS, waarbij financiering plaatsvindt uit de leenfaciliteit
EHS.

De leenfaciliteit EHS is een financieringsconstructie waarbij het rijksaandeel in de aankopen van
Particuliere Natuurbeherende instanties (PNB) wordt gefinancierd uit een lening die
Natuurmonumenten heeft afgesloten bij het ministerie van Financiën. Het ministerie van LNV vergoedt
Natuurmonumenten de daaraan verbonden kosten voor rente en aflossing.

RodS

Recreatie om de Stad.

Taakstelling (kwantitatief)

Totaal over een lange periode te realiseren prestatie, uitgedrukt in hectares of kilometers, ter
realisatie van een rijksdoel conform de in het MJP2 opgenomen operationele doelstelling.

Restanttaakstelling (kwantitatief)

De per beleidsdoel nog te realiseren prestatie

De restant taakstelling per 1 -1 -2005 wordt bepaald door de eerder overeengekomen taakstelling te
corrigeren voor de in de periode tot en met 2004 verworven, ingerichte c.q. in beheer genomen
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hectares/kilometers. Bij het ondertekenen van de bestuursovereenkomst wordt uitgegaan van de restant
taakstelling per 1-1-2005, die in de eerste helft van 2007 geactualiseerd zal worden naar de stand per 1 -1
2007 (zie ook artikel 4).

Verwerving grond

Verwerving van een dusdanig recht op grond dat hiermee een rijksdoel kan worden verwezenlijkt.

Bij grondverwerving zijn drie varianten. Om te beginnen kunnen gronden direct na verwerving door
BBL worden overgedragen aan de eindbeheerder van het rijksdoel (EHS, Westerschelde, RodS). Ten
tweede kan het gaan om door BBL verworven ruilgronden, die aan dit rijksdoel worden toegerekend.
Verder kunnen gronden door de eindbeheerder van het rijksdoel rechtstreeks worden verworven zonder
tussenkomst van BBL

Bestuursovereenkomst ILG, 18 december 2006 25/57



Bijlage 2a Protocol voor Voortgangsrapportages, Mid-term review en Eindverslag

Algemeen

Als gedurende deze ILG-periode 2007-2013 prestaties aan de overeenkomst worden toegevoegd of
weggehaald, zal het bij de Voortgangsrapportage horende model Voortgangsrapportage 20.. op analoge
wijze worden aangepast. Dat kan ook aan de orde zijn voor de overige door de provincie aan te leveren
informatie.
Volgens artikel 12 van de WILG kan het Rijk bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur
nadere regels stellen omtrent de wijze van verslaglegging; ook dat kan een reden zijn dit protocol en/of
de bijbehorende bijlagen aan te moeten passen.

Voortgangsrapportages (VR)

De jaarlijkse VR (zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de WILG) heeft een informerend
karakter en legt het accent op realisatie van de in de bestuursovereenkomst afgesproken prestaties en
daarvoor gemaakte kosten.

De Provincie Flevoland levert uiterlijk op 1 april aan het Rijk een VR aan over het voorgaande jaar. Ze
levert daarvoor aan:
* het ingevulde model Voortgangsrapportage 20.., bijlage 2b, over de uitvoering prestaties en
rijksbijdragen (alleen de eerste 2 groepen kolommen hoeven daarvoor te worden ingevuld);
* het ingevulde model over grondprijzen, bijlage 2c;
* de gebruikte DLG-capaciteit (zo mogelijk in relatie tot de realisering van de overeengekomen
prestaties);
* Jaarrapportage ten behoeve van internationale verdragen als de Vogel- en Habitatrichtlijn, Bonn en
Bern.

Bovendien levert de Provincie Flevoland de gegevens voor de jaarlijkse rapportage aan
overeenkomstig het accountantsprotocol van bijlage 4.

De voortgangsrapportage over 2012 bevat naast het voorgaande een inschatting van de mate
waarin de afgesproken prestaties voor 2007-2013 zullen worden gerealiseerd.

Mid-term review (MTR)

Ook de informatie ten behoeve van de MTR heeft een informerend karakter. Naast gerealiseerde
prestaties en gemaakte kosten wordt een relatie gelegd met aan de prestaties ten grondslag liggende
operationele doelstellingen van het MJP2.

De Provincie Flevoland levert uiterlijk 15 juli 2010 aan het Rijk de volgende gegevens voor de mid- term
review:
a. de voortgangsrapportage over 2009. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bijdragen van
Provincie en derden door de laatste 2 kolommen van het model Voortgangsrapportage 20.. in te
vullen;
b. een rapportage over operationele doelstellingen. Hierin worden de in de VR opgenomen prestaties
over 2007 t/m 2009 in relatie gebracht tot de kwantiteitseisen en kwaliteitseisen voor de relevante
operationele doelen die opgenomen zijn in het MJP2. Ter ondersteuning hiervoor dienen tussen het Rijk
en de provincie afgesproken tabellen, kaartinformatie, GIS-bestanden voor alle relevante operationele
doelen en specifieke verslagen van de programma's voor Nationale Parken, soortenbescherming,
Nationale Landschappen en Reconstructie. Voor milieukwaliteit EHS/VHR levert de provincie in dit kader
informatie conform afgesproken werkwijze (kaart + tabel met kwaliteitsklassen);
c. procesinformatie over de uitvoering in de jaren 2007-2009, de samenwerking tussen het Rijk,
de Provincie Flevoland en relevante andere in de gebieden opererende overheden en organisaties,
de uitvoering door rijksdiensten, alsmede een vooruitblik naar het restant van deze ILG-periode.

Eventueel kan de MTR worden verlucht met fotomateriaal dat een beeld geeft van de geleverde
prestaties.
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In de mid-term review komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
a. aanpassen van de tekst van de bestuursovereenkomst aan de evaluatie van de normkosten, als
bedoeld in artikel 7.1, eerste lid;
b. de mogelijkheden om tussen Provincies te schuiven met prestaties en bijbehorende
rijksbijdragen;
c. de evaluatie van de landbouw -pilots voor duurzaam ondernemen en het eventueel formuleren van
prestaties voor duurzaam ondernemen als bedoeld in artikel 4.2;
d. stand van zaken van het opnemen van waterprestaties en bijbehorende rijksmiddelen die
mogelijk voortvloeien uit het Nationaal Bestuursakkoord Water in het ILG;
e. aanpassing van de overeenkomst aan de precieze stand van de lopende verplichtingen per 1
januari 2007;
f. toevoegen van de middelen voor de operationele doelen bodemsanering en
waterbodemsanering aan ILG vanaf 2010;
g. de normkosten grondverwerving, inclusief bijkomende kosten en onteigeningspercentage.

Eindverslag

Het eindverslag is een rapportage die bedoeld is als verantwoording door de Provincie aan het Rijk van
de gehele ILG-periode.

De Provincie Flevoland levert uiterlijk 15 juli 2014 een eindverslag aan het Rijk. De opbouw van de
in artikel 12, derde lid, van de WILG bedoelde eindverantwoording is gelijk aan de rapportage voor
de mid-term review. Ook het eindverslag zal moeten voldoen aan het accountantsprotocol van
bijlage 4, dat daarvoor specifieke eisen zal stellen aan dit verslag. Het eindverslag bestaat hiernaast
uit een visitatie door het Rijk.

Zoals de bestuursovereenkomst aangeeft wordt het toezenden van het eindverslag aan het Rijk
beschouwd als een verzoek tot vaststelling van het investeringsbudget volgens de WILG, artikel 13.
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Bijlage 2b Model voortgangsrapportages nieuwe verplichtingen

Dit model betreft alleen de nieuwe prestaties zoals vermeld in artikel 3. De indeling sluit aan bij artikel
3 en dientengevolge ook bij het MJP2. Het format voor de voortgangsrapportages van lopende
verplichtingen is opgenomen in bijlage 2d.

Hieronder wordt een toelichting gegeven bij enkele termen in het model. Andere begrippen zijn te
vinden in bijlage 1.

Rij 1

Voortgangsrapportage 20...

De voortgangsrapportage heeft betrekking op het voorafgaande jaar. Zo wordt in 2008
gerapporteerd over het rapportagejaar 2007.

Kolommen

Te realiseren prestatie

De overeengekomen prestatie.

Prestatie in uitvoering

Prestaties, waarvoor een bijdragetoezegging is afgegeven maar die nog niet zijn afgerond

Prestatie gerealiseerd in het rapportagejaar

Prestatie, die in het betreffende jaar daadwerkelijk gerealiseerd is.

Prestatie gerealiseerd cumulatief

Prestatie, die vanat 1 -1 -2007 daadwerkelijk gerealiseerd is.

Bijdraae juridisch vastgelegd

Geld vastgelegd in bijdragetoezegging, subsidiebeschikking of opdracht

Bijdrage in het raooortaoeiaar besteed

Geld in betreffend jaar uitbetaald.

Bijdrage besteed cumulatief

Geld, dat vanaf 1 -1-2008 is uitbetaald.

Derden

Andere financiers dan Rijk en Provincie Flevoland van de in de bestuursovereenkomst opgenomen
prestaties.
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Voortgangsrapportage 20..
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Voortgangsrapportage 20..
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Bijlage 2c Model grondprijzen

Provincie:
Rapportage
jaar

Operational
doelstelling

Realisatie
EHS
Realisatie
RodS

Verworven
hectaren

Bruto kosten
/hectare

Netto
aankoop-
kosten
/hectare

Kosten
gebouwen
/hectare

Kosten
toeslagen
/hectare

Inzet
onteigening
(hectaren)

Vervreemding
gesubsidieerde/
Doorgeleverde
Gronden (hectaren)
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Bijlage 2d Model voortgangsrapportage Lopende verplichtingen

Het model voor de voortgangsrapportage zal worden opgesteld uiterlijk 1 juli 2007 bij afronding van
het project lopende verplichtingen.
Afhankelijk van de eenheden waarin de uiteindelijke afspraken gemaakt worden, vindt ordening
plaats per operationeel doel, en/of per regeling waarin de verplichtingen zijn aangegaan, en/of per
Uitvoeringscontract (UC), of anderszins.
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Bijlage 3 Protocol voor effectmonitoring

1. De Provincie Flevoland werkt op relevante thema's samen met het Rijk en stelt voor de
effectmonitoring de relevante gegevens beschikbaar die ze zelf verzamelt.

2. Het Rijk en de Provincie Flevoland geven voor de mid-term review ILG (2010) nadere
invulling aan kwaliteitsborging van de EHS (inclusief de Natura 2000 gebieden), door afspraken te
maken over definiëring van natuurkwaliteit, over ambities voor natuurkwaliteit en over monitoring
van effecten. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande begrippenkaders en
monitoringssystemen. Rijk en Provincie Flevoland betrekken de terreinbeherende organisaties in
het proces.

3. Bij nader uit te werken thema's (zoals bodem en water) zal gezamenlijk worden bezien welke
gegevens zinvol zijn voor effectmonitoring om vervolgens afspraken te maken over de verzameling
van die gegevens.
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Bijlage 4 Accountantsprotocol voor provinciale rapportages

Betreffende de SISA-bijlage bij de jaarrekening van de provincies inzake het ILG ten behoeve van
de accountantscontrole

In de Algemene Maatregel van Bestuur van 4 juli 2006 is vastgelegd dat voor de verantwoording
over elke specifieke uitkering door de provincies jaarlijks een bijlage bij de provinciale jaarrekening
wordt opgenomen. Ook voor het ILG wordt bij deze systematiek aangesloten. Voor het format van
deze bijlage ten behoeve van de verantwoording over het ILG bij de jaarrekening van de provincies
wordt verwezen naar de Ministeriële regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen van
21 juli 2006 en komende wijzigingen daarop.

Het format is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

In het format is conform artikel 3 van de Bestuursovereenkomst, aangegeven op welke
indicatoren de provincies jaarlijks welke informatie dienen te verstrekken.
De bijlage sluit aan op het abstractieniveau van de voortgangsrapportage over het ILG
(bijlage 2 bij deze overeenkomst). Dit betekent dat in principe op het niveau van operationele
MJP2-doeten wordt verantwoord, tenzij de bijlage bij de jaarrekening anders voorschrijft.
De bijlage luidt in euro's en prestaties.
De accountant dient te controleren op rechtmatigheid van de baten en lasten en op een
deugdelijke totstandkoming van de prestaties.
In de bijlage worden de jaarbedragen - baten en lasten m.b.t. de brede doeluitkering ILG in
het betreffende verslagjaar- opgenomen. Het betreffen dus geen kasuitgaven en -
ontvangsten. Deze baten en lasten worden toegerekend naar het ILG-budget van het Rijk, de
bijdragen van de provincies en de bijdragen van derden, waarvan separaat de EU-bijdragen
inzichtelijk zijn gemaakt.
In de bijlage wordt tevens inzicht gegeven in de gecumuleerde baten en lasten en prestaties
inzake het ILG tot en met het betreffende verslagjaar.
De financiële en prestatie informatie in de bijlage komt in beginsel overeen met de financiële
en prestatieinformatie in de voortgangsrapportage conform bijlage 2 bij deze overeenkomst.
In de bijlage wordt inzicht gegeven in de aansluiting tussen de baten/lasten administratie en
de kasuitgaven en -ontvangsten. Dit wordt gerealiseerd door het opnemen van een
kasstroomoverzicht met betrekking tot de ILG-uitgaven en -ontvangsten, en door het separaat
opnemen van alle balansposten die m.b.t. het ILG worden gehanteerd, inclusief het
uitstaande saldo bij het Groenfonds.
In de bijlage is inzichtelijk gemaakt welke juridische grondslag van toepassing is ten behoeve
van de accountantscontrole.
Op de accountantscontrole zijn tevens van toepassing:

het Besluit financiële verhoudingswet, art. 27;
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) incl. wijzigingen
door AmvB SISA van 4 juli 2006 (Staatsblad 2006, nr. 328) en de Ministeriële regeling
verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen van 21 juli 2006;
Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) incl. wijzigingen door
AmvB SISA.
de Wet Inrichting Landelijk Gebied
Nota verwachtingen accountantscontrole.
alle wijzigingen die in bovenstaande wet- en regelgeving en richtlijnen worden
doorgevoerd.
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Bijlage 5a Voorlopig overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie
Flevoland overneemt

Dit betreft een tijdelijke bijlage waarin de indicatieve cijfers voor middelen behorend bij de lopende
verplichtingen zijn weergegeven op basis van het MJP2. Aanvullend ten opzichte van het MJP2 zijn
een correctie voor Drenthe en een aanpassing voor Zeeland. De middelen voor Nationale Parken,
Landelijke routenetwerken en Groen Hart zijn indicatief verdeeld over de provincies op basis van
voorlopige schattingen. De definitieve cijfers kunnen pas geleverd worden op 1 juli 2007 na
afronding van het project 'Overdracht lopende verplichtingen'. Dan zullen, voor zover van
toepassing, ook de bijhorende prestaties worden opgenomen. Een tussenstand van verplichtingen
per 1-15 oktober wordt gegeven in het bestuurlijk overleg van 28 november 2006.

Thema

Natuur

-andbouw

Recreatie

-andschap

3odem

Reconstructie

Overige

Operationele doelstelling

Realisatie EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR

Nationale Parken

Natuurbeheer builen EHS

Grondgebonden Landbouw

Recreatie om de Stad

Landelijke Routenetwerken

Ontwikkelen en versterken
.oegankelijkheid

.andschap Generiek
Nationale Landschappen

3odemsanerïng

Reconstructie

Prestatie

nrichtinq nieuwe EHS
Natte natuur

n beheer EHS

Verdroging

Maatregelen verzuring/vermesting

Jitvoering jaarplannen

3eheer buiten EHS

Ganzentoerageergebieden

Natuurbraak

nnchting Grondgebonden landbouw

nrichting RodS (incl. groene
verbindingen)

Wandelen

-ietsen

Varen

nrichting recreatie '

Groene Hart

nrichtinq ruimtelijke structuur
Ontwikkeling

Cultuurhistorie
^rovinciale Stichtingen
Landschapsbeheer
nrichtinq bos en landschap

Bodemsanering BBL-gronden

Ferugdrinqen ammoniakemissie
Duurzaam waterbeheer
duurzame landbouw

Overige rijksdoelen

PM
Totaal

Rijksbijdrage
cf MJP2

€1,31

pm

€3,60

€0,00

€0,77

Zie artikel 3.3

€2.04

€0,00

€0,09
-

-
pm

€0.43

pm

€0,00

pm
€14.24

uitvoering
Prestatie

99 ha

n. v. t.

ha
recreatiegebied
en km groene
verbindingen

pm

pm

pm

ha en km

n.v.t.

n. v. t.

pm

ha en km

pm

n.v.t.

pm

Inrichting recreatie inclusief € 1,90 SGB
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Bijlage 5b (definitief) Overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Flevoland
overneemt

De definitieve cijfers kunnen pas geleverd worden op 1 juli 2007 na afronding van het project
overdracht lopende verplichtingen. Dan zullen, voor zover van toepassing, ook de bijhorende
prestaties worden opgenomen. Een tussenstand van de verplichtingen per 1 -15 oktober 2006
wordt gegeven in het bestuurlijk overleg van 28 november 2006.

N.B. Invoegen zodra beschikbaar
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Bijlage 6a Voorlopig Overzicht van restanttaakstelling van de Provincie
Flevoland

In bijlage 6a is het overzicht opgenomen van de restanttaakstellingen per 1 januari 2005 conform
het eindrapport 'Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in het ILG' van 7 april 2006. Dit is
een voorlopig overzicht.

PM overzicht restanttaakstelling per provincie

N.B. Voeg in: provinciale tabel uit bijlage 4 van het Eindrapport Nulmeting restanttaakstellingen
MJP2-doelen in het ILG (7 april 2006).
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Bijlage 6b (Definitief) Overzicht van restanttaakstelling van de Provincie Flevoland

De definitieve versie van de restanttaakstelling per 1 januari 2005 kan pas eind 2007 worden
opgenomen na verwerking van de resultaten van de uitkomsten van het project 'Nulmeting op kaart'
en de evaluatie 'omslag verwerving naar beheer'

N.B. Invoegen zodra beschikbaar
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Bijlage 7 Kaart met BBL-gronden in de Provincie Flevoland
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Toelichting op de bestuursovereenkomst
Deze toelichting geeft richting aan de interpretatie van de overeenkomst.

Algemeen

Medio 2004 hebben het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt over een nieuwe
sturingswijze voor de realisatie van de rijksdoelen voor het landelijk gebied. Dit heeft geresulteerd
in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De afspraken zijn neergelegd in de notitie
'Contouren van het Investeringsbudget Landelijk Gebied' (hierna: 'Contourennotitie ILG', zie
www.ilg.nu) en vervolgens wettelijk verankerd in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG, [PM
vermelding Staatsblad]) en de daarop gebaseerde regelingen. Kern van de nieuwe sturingsfilosofie
is dat Provincies, in samenwerking met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties,
de regie voeren bij de programmering en uitvoering van het rijksbeleid voor het landelijk gebied. Het
Rijk stelt daartoe gebundeld en ontschot financiële middelen en personele capaciteit beschikbaar;
Provincies verplichten zich om de overeengekomen beleidsdoelen voor het landelijk gebied te
realiseren.

De voorliggende bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de Provincie Flevoland vormt de formele
afronding van een fase waarin partijen overleg hebben gevoerd en vervolgens nadere afspraken
hebben gemaakt over de realisatie van de rijksdoelen voor het landelijk gebied. Basis voor de
bestuursovereenkomst is van rijkszijde de Nota Ruimte en het tweede rijksmeerjarenprogramma
van de Agenda Vitaal Platteland (MJP2) en van Provinciezijde het provinciale
meerjarenprogramma....(pMJP; [PM titel nog door de Provincie in te vullen]). De overeenkomst
wordt gesloten voor een periode van zeven jaar. Binnen die periode is de Provincie vrij om de ter
beschikking gestelde middelen te besteden aan activiteiten, projecten en maatregelen die zij
noodzakelijk acht om de afgesproken prestaties te realiseren. Aan het einde van de genoemde
periode wordt hierover verantwoording afgelegd. Tussentijds verschaft de Provincie middels een
jaarlijkse voortgangsrapportage inzicht in de voortgang van de prestaties en het daaraan bestede
budget. Op die wijze kunnen beide partijen de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied
volgen, en zo nodig in onderling overleg besluiten om de voorliggende overeenkomst tussentijds te
wijzigen.

Voor een goed begrip van de achtergrond en context van deze overeenkomst is raadpleging van het
Rijks- respectievelijk Provinciale meerjarenprogramma de eerst aangewezen bron, evenals de WILG
met onderliggende regelgeving. Daarnaast worden hierna de artikelen van de
bestuursovereenkomst nader toegelicht. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze toelichting
geen deel uitmaakt van de overeenkomst; de toelichting is dus niet bindend en heeft daarom slechts
een verklarend karakter.

Artikel 2 Algemene verplichtingen van het Rijk en de Provincie Flevoland

In dit artikel zijn de algemene verplichtingen van het Rijk en de Provincie Flevoland opgenomen die
voor de rijksbijdragen en de diverse prestaties gelden en die in de navolgende artikelen zo nodig
verder worden uitgewerkt.

2.1 Verplichtingen van het Rijk

In artikel 2.1 worden de verplichtingen van het Rijk aangegeven voor wat betreft het beschikbaar
stellen van ILG-middelen. Behalve het ILG-budget zijn er ook andere geldstromen die deels
dezelfde doelen kunnen dienen als het ILG maar deze maken geen deel uit van de voorliggende
bestuursovereenkomst. Voorbeelden zijn regionaal groen, EHS-nieuwe natuur NURG, BIRK, WB21 en
Belvédère. Geleverde prestaties met die middelen worden dan ook niet via de bestuursovereenkomst
geregistreerd en verantwoord.
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De geprogrammeerde ILG-middelen worden door het Rijk conform artikel 8 van de WILG
beschikbaar gesteld in de vorm van een beschikking. Artikel 8 bepaalt dat het Rijk, als de financiële
situatie daar aanleiding toe geeft, het verleende investeringsbudget mag spreiden over een
uitvoeringsperiode van maximaal 10 jaar. Het Rijk en de Provincie Flevoland kunnen in dat geval in
onderling overleg bepalen of de bestuursovereenkomst dient te worden aangepast. Het
investeringsbudget wordt verleend bij jaarlijkse beschikking. De tegenboeking van deze post heet
"voorschotten ILG". Bij betaling aan het Groenfonds wordt de Groenfondsrekening opgewaardeerd
en de vordering op het Ministerie van LNV afgewaardeerd voor een gelijk bedrag.

Naast dit programmageld biedt het Rijk nog andere gereedschappen aan voor het realiseren van de
overeengekomen prestaties: beschikking over ruilgronden, programmeerbevoegdheid voorde Pnb-
lening (particulier natuurbeheer) en capaciteit van uitvoeringsdiensten. De Pnb-lening is een budget
voor het verwerven van nieuwe EHS, waarbij subsidiëring plaats vindt via de Regeling Subsidies
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. De wijze waarop deze gereedschappen ingezet
kunnen worden is uiteengezet in respectievelijk artikel 6 en artikel 8.

Wat betreft de BTW zijn de volgende afspraken gemaakt.
" Het ILG-budget van 3,2 miljard is een bruto-bedrag inclusief de eventueel verschuldigde BTW. In
de beschikking die LNV op basis van de bestuursovereenkomst met de provincies slaat, wordt het
bedrag exclusief de dotatie aan het BCF opgenomen. In deze beschikking wordt wel een duidelijke
relatie gelegd tussen het bruto bedrag in de bestuursovereenkomsten en het bedrag dat LNV in de
beschikking aan de provincies ter beschikking stelt. LNV stort op basis van deze beschikkingen het
ILG-budget in jaartranches per kwartaal naar de provinciale rekeningen bij het Groenfonds.
* In de beschikking wordt inzake de BTW de volgende passage opgenomen: Provincies en
gemeenten kunnen een beroep doen op het BCF conform de voorwaarden van de Wet op het BTW-
compensatiefonds. Dit betekent dat zij een beroep kunnen doen op het BCF voor de prestaties die
jegens hen worden verricht, mits zij die prestaties in hun hoedanigheid van overheid zelf gebruiken.
" Vanwege verschillen in de mate waarin de activiteiten zoals verwerving, inrichting, beheer en
overige subsidies compensabel kunnen zijn op grond van de wet op het BCF, en vanwege de niet
uniforme verdeling van deze activiteiten over de provincies, is de verhouding tussen het netto
bedrag en het bruto bedrag voor alle provincies verschillend. Het aandeel compensabele BTW in
het bruto ILG-budget voor alle provincies gezamenlijk wordt ex ante geraamd op 3,7 %. De
jaarlijkse dotatie aan het BCF vanaf 2008 is gelijk aan een percentage van 3,7% van de
jaartranches van het totale bruto ILG-budget. In 2013 is dit percentage hoger.
' Vanaf 2008 tot en met 2013 stort LNV het afgesproken bedrag ter voeding van het BCF in het
BCF. Dit wordt bij Voorjaarsnota 2007 budgettair verwerkt in de LNV-begroting. In 2007 zal als
gevolg van de declaratiesystematiek nog geen dotatie aan het BCF plaatsvinden. De consequentie
hiervan is dat uitstel van de dotatie 2007 aan het BCF in 2013 wordt rechtgetrokken, zodanig dat
over het totale 7-jaars ILG-budget 3,7% afdracht aan het BCF zal plaatsvinden. Het percentage van
3,7% is "for better and for worse". Er zal geen nacalculatie plaatsvinden.
* De provincies verantwoorden zich in financiële zin richting LNV over de bedragen (dus exclusief
de compensabele BTW) uit de beschikking.
* DLG zal per 1 januari 2007 een BTW-administratie bijhouden zodat de provincies kunnen
declareren bij het BCF en zal deze administratie uiterlijk per 1 april 2007 integreren in de
geautomatiseerde administratieve systemen. Provincies en DLG maken nadere afspraken over de
gewenste informatiestroom en bijbehorende administratieve processen, zoals blijkt uit het volgende
punt.
* Wat betreft de situatie die zou ontstaan als DLG als ondernemer aangemerkt dient te worden,
heeft de Belastingdienst gesteld, dat in die situatie (zonder winstopslag) door de vooraflrek van de
inkoop BTW geen extra BTW ontstaat. Dit betekent dat de BTW die ondernemers in rekening
brengen en die mogelijk compensabel is bij het BTW-compensatiefonds hetzelfde blijft.
* De dotatie aan het BCF van 3,7% van het ILG-budget is gebaseerd op de aanname dat de door
de provincie betaalde BTW over inrichtings- of daaraan gerelateerde projecten overwegend
compensabel is bij het BCF t.b.v. de provincies, omdat aangenomen wordt dat de provincie de
verbruiker is van de aan hen geleverde prestaties in het kader van het ILG. Voorkomen moet
worden dat ten aanzien van waterbodems en bodemsanering, die onderdeel uitmaken van deze
aanname, dubbele afroming ten behoeve van het BCF plaatsvindt. Tevens is daarbij uitgegaan van
de mogelijkheid dat wellicht bij andere activiteiten, anders dan de genoemde inrichtingsprojecten,
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vallend onder het ILG-budget, eveneens sprake is van compensabele BTW. In de eerste helft van
2007 zal in overleg tussen Rijk en provincies worden getoetst of bovenstaande aanname inzake de
compensabele BTW juist is. Mocht blijken dat bovenstaande aanname fundamenteel onjuist is, dan
ontstaat er een nieuwe situatie en treden provincies en Rijk met elkaar in overleg over het voor alle
provincies gezamenlijk vastgestelde percentage van 3,7 %.

2.2 Verplichtingen van de Provincie Flevoland

In artikel 2.2 worden de verplichtingen van de Provincie Flevoland verwoord. Voor wat betreft de
bijdragen van derden, die indicatief zijn verwerkt in artikel 3, heeft de Provincie een
inspanningsverplichting om deze beschikbaar te krijgen. Een belangrijke 'derde' is het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, dat voor de periode 2007-2013 een aanzienlijk
steunbedrag gereserveerd heeft voor de lidstaat Nederland. Het feitelijk realiseren van deze
cofinanciering verloopt via het nationale plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2),
waarin de provincies een substantiële rol vervullen.

Met 'proceskosten' wordt bedoeld de bestedingen die gemaakt worden voor het faciliteren van de
samenwerking van partijen (eventuele kosten voor projectleiding, vacatiegelden,
administratiekosten), de kadasterkosten bij kavelruil, kosten voor communicatie (bijeenkomsten, een
gebiedskrantje of -website, studiekringen etc) en voor monitoring. Het ILG bevat geen apart budget
voor proceskosten. De proceskosten maken onderdeel uit van de budgetten die het Rijk beschikbaar
stelt voor de realisatie van de materiële doelen.

2.3 Vrijheid van provinciaal handelen binnen het totale budget

Artikel 2.3 bevestigt de provinciale beleidsvrijheid om de financiële rijksbijdragen naar eigen inzicht
binnen de ILG-doelen te besteden aangezien het Rijk een ontschot budget ter beschikking stelt.
Deze mogelijkheid bestaat niet, zoals in artikel 3 is bepaald, met betrekking tot de bijdragen voor
Nationale parken tenzij het overlegorgaan daarmee instemt, en voor de provinciale Stichtingen
Landschapsbeheer die aan de betreffende prestatie besteed moet worden.

Uitgangspunt in artikel 2.3 is dat de door de provincies aan te gane meerjarige verplichtingen
worden gefinancierd met het ter beschikking gestelde kasbudget. Dit betekent dat de provincies al
in een vroeg stadium van de ILG-periode de meerjarige verplichtingen moeten zijn aangegaan.
Bijvoorbeeld: een inrichtingsmodule heeft een "looptijd" van 4 jaar. Een aan zo'n module
gekoppelde verplichting moet dus in 2009 reeds zijn aangegaan om kas-uitfinanciering ultimo 2013
te realiseren. Dit onderstreept het belang voor de Provincie om tijdig een goede planning te
realiseren.

Niettemin kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen die vertraging veroorzaken bij de
uitfinanciering. Bijvoorbeeld in geval een aangevraagde milieuvergunning bij een gemeente pas op
een heel laat moment wordt afgegeven en de provincie deze vertraging redelijkerwijs niet had
kunnen voorzien. Een ander voorbeeld is de subsidieverlening aan Nationale Parken in 2012 en
2013. In zulke gevallen is een optie om de gelden die in zo'n geval niet kunnen worden besteed,
tijdelijk onder te brengen bij het Groenfonds. Uitfinanciering vindt dan plaats in 2014 en eventueel
nog 2015, maar die uitfinanciering vindt nog wel plaats onder het regime van de huidige
overeenkomst. Het Ministerie van Financiën moet dan echter wel toestemming verlenen om deze
constructie toe te passen.

De financiële bijdragen van Provincie en derden zijn onderling vervangbaar. Als de Provincie er
derhalve in slaagt een hogere bijdrage van derden te verwerven, kan ze haar eigen bijdrage
verlagen. Ingeval van een lagere bijdrage van derden dient de Provincie zich in te spannen om de
financiering elders te vinden. Daarbij blijft ten aanzien van de prestaties een resultaatverplichting
bestaan.

De eindverantwoording vindt plaats in 2014 en betreft het geheel van de afgesproken prestaties. De
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manier waarop de eindverantwoording wordt vastgelegd in artikel 13 van de WILG en is toegelicht
in artikel 7.3 van deze overeenkomst.

Indien de Provincie Flevoland alle rijksdoelen heeft gerealiseerd en er blijven toch rijksmiddelen
over, dan zouden volgens de toelichting op de WILG (pagina 60) deze middelen ter beschikking
blijven van deze Provincie. Voorwaarde is dat die middelen worden ingezet op het terrein van de
plattelandsontwikkeling, overeenkomstig de daaraan bij of krachtens wet gegeven regels. In zo'n
situatie zal dus het nodige overleg gevoerd worden om de bestemming van overblijvende gelden te
bepalen.

De Provincies kunnen het investeringsbudget uitsluitend onttrekken aan het Groenfonds voor
feitelijke betalingen die verband houden met de uitvoering van de bestuursovereenkomst. Voor de
Provincies is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) van toepassing. De basis van het
verslaggevingstelsel zoals in dit besluit geregeld is een gemodificeerd stelsel van baten en lasten.
Uitgangspunt is dat aan de Provincies een grote vrijheid van inrichting van de begroting is gegeven.

De Stichting Groenfonds is de in de WILG aangewezen rechtspersoon voor het beheer van de
kasmiddelen van het ILG. Het Groenfonds heeft een beperkte kasbeheerfunctie die onder het
geïntegreerd middelenbeheer valt, wal betekent dat publieke middelen de schatkist van het Rijk pas
verlaten wanneer deze daadwerkelijk nodig zijn voor de uitvoering. Het uitgaande betalingsverkeer
tussen de provincies en het Groefonds geschiedt gebundeld: de provincies sturen betaalopdrachten
naar hun huisbankier en declareren gebundeld bij het Groenfonds. In gevallen waarin DLG namens
de provincies geld betaalt aan eindbegunstigden en int bij medefinanciers dient DLG ook de
beschikking te krijgen over de ILG - middelen, en wel d.m.v. facturering met bevoorschotting.

In het uiterste geval kan de provincie, conform de rijksmogelijkheid in de WILG, en na bestuurlijk
overleg met het Rijk, de provinciale bijdrage aan de overeengekomen prestaties spreiden over een
periode die langer is dan zeven jaar tot maximaal tien jaar.

2.4 EU-gelden

De EU-gelden worden gekoppeld aan doelen en maatregelen via de programmadocumenten. De
jaarlijkse verdeling van de beschikbare EU-gelden worden door de provincies onderling verdeeld.

Over de (cumulatief) bestede EU-bijdragen in het kader van deze overeenkomst wordt door de
provincie bij de midtermreview en de eindrapportage gerapporteerd, uitgesplitst naar EU-
programma, POP-2, Doelstelling 2 (EFRO) en Doelstelling 3 (EFRO).
Deze rapportage is voor met name de structuurfondsen van belang, omdat
structuurfondsenprojecten in het landelijk gebied vanaf 2007 in de landsdelige programma's zullen
moeten concurreren met andere projecten. In de midterm evaluatie kan worden beoordeeld of de
structuurfondsen in voldoende mate met het ILG worden gekoppeld.

2.5 Indexering

1. Jaarlijks wordt een loonbijstelling toegepast over 80% van de structurele bijdragen aan
Nationale Parken.

2. Voor bijstelling van normkosten is goedkeuring nodig van het ministerie van Financiën.

Artikel 3 Prestaties en bijdrage per Rijksdeel

In dit artikel zijn alle prestaties opgenomen die de Provincie Flevoland zal realiseren met de ILG-
middelen voor de periode 2007-2013. Voor de beschrijving van de opgenomen operationele doelen,
de normkosten en rijksnormbijdragen wordt verwezen naar het MJP2. Hieronder wordt alleen
ingegaan op de afspraken die nadere uitleg behoeven.
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3.1 Natuur

a. Realisatie EHS

Verwerving

Onder nieuwe EHS wordt verstaan nog te realiseren EHS. Voor een kaart van de begrenzing van
de (reeds bestaande en nog te realiseren) EHS wordt verwezen naar het MJP2. Voor het verwerven
van nieuwe EHS zijn 3 verschillende rijksbijdragen beschikbaar gesteld:

- geld. Hiervoor kan grond in de begrensde EHS worden gekocht of andere grond die dan
vervolgens geruild kan worden tegen grond die in de EHS ligt;

- grondvoorraad ILG. De wijze waarop Provincies regie gaan voeren over de benodigde ruilingen
wordt beschreven in artikel 6;

- De Provincies bepalen hoe het Pnb-leningbudget ingezet gaat worden voor de aankoop van
grond met een natuurdoel in het kader van deze overeenkomst. Zie verder artikel 6.

Bij aankoop van bestaande bos- en natuurgebieden wordt het door Provincie Flevoland
aangewende bedrag in mindering gebracht op de bijdrage nieuwe natuur EHS uit de ILG budgetten.
De door Provincie Flevoland te realiseren hectares nieuwe natuur wordt daarop naar beneden
bijgesteld uitgaande van de normkosten nieuwe natuur. Rekenvoorbeeld: aankoop 100 ha
bestaande natuur a 1 €/m2 = € 1 min. Levert bij normkosten van € 33.0000 / ha een vermindering
van de te leveren prestatie nieuwe natuur op van 30 ha.

Inrichting

Provincies dragen er zorg voor dat terreinbeherende organisaties de terreinen goed ingericht
overgedragen krijgen. Dit betekent dat de gebieden zodanig zijn ingericht dat de eindbeheerder de
doelen die voor dat gebied democratisch gelegitimeerd zijn vastgesteld, binnen een termijn van 10
jaar na overdracht tegen maatschappelijk aanvaardbare middelen kan realiseren en duurzaam in
stand kan houden. De inrichting kan desgewest plaatsvinden of voltooid worden na overdracht, mits
de Provincie Flevoland daartoe een subsidie verstrekt.

Beheer

De afgesproken prestatie richt zich erop, dat hectares in zodanig beheer gehouden worden dat
overeengekomen natuur/landschapswaarden worden ontwikkeld/bestendigd. Daarom valt onder
deze prestatie het in beheer houden van het aantal hectares uit reeds lopende overeenkomsten
(gelegen in reeds gerealiseerde EHS), het afsluiten van nieuwe overeenkomsten of anderszins het
creëren van gunstige beheerscondities (gelegen in de nieuwe EHS) tot aan het totaal aantal hier
aangegeven hectares.
De evaluatieresultaten van Programma Beheer zijn in het voorjaar van 2007 bekend.

Afspraken over de financiering van het Programma Beheer binnen het ILG uit Bestuurlijk Overleg
13 september 2006

• Het rijksbod voor uitvoering van het Programma Beheer in het ILG bedraagt €730,6
miljoen (opgebouwd uit drie elementen opgenomen in het rijksmeerjarenplan: 614,6 +
63,5 voor maatregelen buiten de EHS + 52,6 voor inrichting SN in rijksmeerjarenplan op
blz 35 opgenomen onder inrichting);

• De minister stelt garant dat ook na het doorvoeren van veranderingen in 2009 het budget
voor programma beheer voor de volledige taakstelling beschikbaar blijft;
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• Provincies en Rijk spreken af in de komende POP-2-periode als aanvulling op het rijksbod
jaarlijks €15 miljoen in te zetten voorde SAN;

• Kosten van uitvoering door rijksdiensten komen niet ten laste van bovengenoemde
programmagelden van het rijksbod;

• Voor de jaren 2011-2013 wordt aanvullend uitgegaan van een extrapolatie van de
rijksmiddelen met respectievelijk €6,5 miljoen, €13 miljoen en €19,5 miljoen. Deze
middelen worden in 2008 toegevoegd aan het ILG-budget;

• Bij de ILG-midtermreview in 2009 of eerder bij het invoeren van de vereenvoudiging
(overleg eind 2008) is herziening mogelijk, als gevolg van de evaluatie, Europese
verplichtingen en de nu reeds geconstateerde afwijkingen in tempo in
uitvoeringsmogelijkheid van de verschillende instrumenten van het PB;

• De middelen worden verdeeld over de provincies volgens de afgesproken verdeelsleutel.
Na de midtermreview wordt de verdeelsleutel indien nodig bijgesteld;

De uitvoering van extra beheeractiviteiten voor de nationale landschappen passen niet binnen het
beschikbare budget voor programma beheer en komen derhalve niet ten laste van
bovengenoemd beschikbaar budget programma beheer.

Financiering ganzenpakketten i.v.m. over-intekening
LNV heeft zich in een ambtelijk beraad van de Regiegroep ILG op 17 oktober 2006 bereid verklaard
om, i.v.m. aanzienlijke over-intekening op de ganzenpakketten, de ganzenhectaren op een andere
wijze te financieren (brief Bruinsma 19 okt 2006 aan GS). Het beschikbare bedrag voor de vrije
ruimte hoeft niet aangewend te worden voor het afsluiten van ganzenpakketten. Op termijn, zodra
LNV de middelen heeft gevonden, zullen de ganzenpakketten worden toegevoegd aan de ILG-
bestuursovereenkomsten. Als gevolg van het wegvallen van de ganzen is de eerdere verdeelsleutel
aangepast.

Hobuuste verbindingen

Robuuste verbindingen vormen een integraal onderdeel van de realisatie EHS en worden de
komende jaren onder regie van de provincies gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij zijn de bestaande
afspraken (onder andere begrenzing van de verbindingen voor 2008 en het uitvoeren van een
ecologische effectiviteittoets) uit het Afsprakendocument Robuuste Verbindingen van 23-11 -2003
en de Nota Ruimte. De verdeling van de middelen voor hectares robuuste verbindingen over de
provincies voor de periode 2007-2013 is als onderdeel van de taakstelling nieuwe EHS in deze
bestuursovereenkomst opgenomen. Deze verdeling kan worden aangepast aan de hand van de
uitkomsten van het project 'Nulmeting op kaart'.

Knelpunten tussen robuuste verbindingen en rijksinfrastructuur (weg. water, spoor) moeten worden
aangepakt. In deze bestuursovereenkomst staat vermeld welke knelpunten in de periode 2007-2013
worden aangepakt en hoeveel rijksbudget hiervoor beschikbaar is. Met de aanpak van knelpunten
binnen robuuste verbindingen kan pas worden begonnen als zeker is dat deze knelpunten ook
daadwerkelijk binnen het tracé van de geplande de robuuste verbinding ligt. De knelpunten
robuuste verbindingen vormen het LNV-deel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO,
2004). Het deel van het MJPO dat door Verkeer en Waterstaat wordt gefinancierd, blijft buiten het
ILG. Bestaande, algemene afspraken in het kader van het MJPO blijven van kracht. Zo moet ten
aanzien van uit te voeren maatregelen een PRI-kostenraming moeten worden opgesteld.

b. Milieukwaliteit EHS en VHR

Naar aanleiding van de Bestuurlijke Werkconferentie van 28 juni 2006 is besloten geen prestatie-
afspraken te maken over maatregelenpakketten, zoals in het MJP2 is aangegeven, maar over het te
behalen resultaat voor verdroging, gecombineerd met een grove typering van de aanpak voor
verzuring en vermesting. De aanpak van de verdroging richt zich op de gebieden van de TOP-lijst
en wordt uitgevoerd conform de aanbevelingen en de handreiking van de Task Force Verdroging.

De TOP-lijst is de lijst met gebieden en de oppervlakten daarvan waarover Rijk en Provincie
Flevoland het eens zijn dat daar de verdrogingsbestrijding prioriteit heeft in de komende ILG-
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periode en nog enige jaren daarna (tijdshorizon is 2015). Buiten die gebieden investeert het Rijk niet
in de aanpak van de verdroging.

c. Nationale parken

De bestaande financiële afspraken met de Nationale Parken worden in de ILG-periode 2007-2013
gecontinueerd; de financiële afspraak houdt in dat elk park jaarlijks aanspraak kan maken op een
structurele bijdrage (met jaarlijkse loonbijstelling over 80% daarvan) en, voorzover van toepassing,
aanspraak kan maken op een eenmalige investeringsbijdrage, leder Nationaal park kent een
overlegorgaan dat voortschrijdende 3-jarige programma's en jaarplannen opstelt. Deze behoeven
de goedkeuring van de Provincie. Met deze rijksbijdrage kan slechts geschoven worden indien het
desbetreffende overlegorgaan ermee instemt.

d. Soortenbescherming

In 2007 wordt de Beleidsstrategie soorten door het Rijk vastgesteld. Tot dat moment blijft het
Meerjarenprogramma 2000-2004 gelden. Op basis daarvan stelt de klankbordgroep soortenbeleid
(bestaande uit het Rijk, Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en soortenorganisaties)
jaarplannen op, die door de Provincie worden uitgevoerd.

e. Westerschelde

De prestatie die voor de Westerschelde is opgenomen is alleen relevant voor de Provincie Zeeland.
Hierover is reeds een overeenkomst gesloten [PM vul in: titel overeenkomst], waarvan de prestaties
en bijdragen in deze bestuursovereenkomst zijn overgenomen.

3.2 Landbouw

Grondgebonden landbouw

Alternatief tekstvoorstel Flevoland: Binnen de prestatie voor verbeterde inrichting valt zowel het
proces van grondruil (waarbij twee instrumenten ter beschikking staan: kavelruil en wettelijke
herverkaveling) als ook een bijdrage aan de inrichtingsmaatregelen (n.b. Flevoland kent geen
landinrichting en geen grondvoorraad).

Duurzaam ondernemen

Met de pilots duurzaam ondernemen wordt beoogd de kennis te vergroten over maatregelen die
een duurzame productie in land- en tuinbouw bevorderen. Het betreft projecten die zich richten op
agrobiodiversiteit en duurzaam bodemgebruik. Een speciaal voor agrobiodiversiteitsprojecten
opgesteld kennis- en leertraject dient ter ondersteuning en voor informatie-uitwisseling bij het
opzetten, uitvoeren en evalueren van de pilots. De Provincie ontwikkelt pilots, die door het Rijk
moeten worden goedgekeurd. Op basis van de resultaten van de pilots zal het Rijk tijdens de mid-
term review een voorstel doen voor aanpassing van de overeenkomst voor wat betreft deze
prestatieafspraken.

Glastuinbouw

Het rijksbudget heeft betrekking op de financiering van de collectieve voorzieningen en niet op de
totale realisatie van het project (inclusief de investeringen op de tuinbouwkavels). Het Rijk financiert
maximaal voor 50 % van de kosten tot een maximum per m2 planoppervlak.
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3.3 Recreatie

Recreatie om de stad

Het doel Recreatie om de Stad (RodS) beoogt de realisatie van intensief ingerichte
recreatiegebieden in de stedelijke omgeving. De realisatie van RodS is van toepassing in vier
Provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland) en wordt voor een deel
gerealiseerd in bufferzones. Het reeds bestaande uitvoeringsprogramma is als bijlage 3 aan het
MJP2 toegevoegd.

Landelijke routenetwerken

De Landelijke Routenetwerken beogen het knelpuntvrij maken van aaneengesloten recreatieve
routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen. De routen zijn in het MJP2 op kaart aangegeven.

Beheer

In de beheersovereenkomsten in het kader van het Programma beheer is het ook mogelijk
afspraken te maken over recreatiedoelen (recreatiepakket). Het Rijk stimuleert dat huidige
overeenkomsten over recreatiedoelen worden gecontinueerd en nieuwe overeenkomsten worden
afgesloten.

3.4 Landschap

Nationale landschappen

Voor de 20 Nationale landschappen die in de Nota Ruimte zijn aangegeven geldt dat de Provincies
ze in het streekplan concreter moeten begrenzen, de kernkwaliteiten moeten uitwerken en
uitvoeringsprogramma's moeten maken. Het Rijk toetst vervolgens de onderdelen van deze
programma's waarin het ILG-budget ter cofinanciering is opgenomen. De ILG-prestaties die in deze
programma's zijn opgenomen zijn in deze bestuursovereenkomst overgenomen en worden aan het
eind van de ILG-periode verantwoord.

Stichtingen Landschapsbeheer

De provinciale stichtingen Landschapsbeheer zullen een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangen.
Daarmee is dit onderdeel van het ILG-budget niet flexibel inzetbaar.

3.5 Bodem

Duurzaam bodemgebruik

Met betrekking tot duurzaam bodemgebruik hebben het Rijk en de Provincies in het
Uitvoeringscontract 2005-2006 afspraken gemaakt over het bevorderen van de toegankelijkheid en
het gebruik van bodemgegevens bij landelijke en lokale sturing. De Provincies steunen dit beleid
door gerichte pilots uit te voeren. Voor periode 2007-2013 gaat het om pilots die gericht zijn op het
gebruik en beschikbaar komen van bodeminformatie in landbouwgebieden en in
natuurontwikkelingsgebieden. De pilots maken onderdeel uit van het landelijke project BIELLS en
moeten voldoen aan het programma van eisen van BIELLS.

Doel van de bodemvisie is het vaststellen van de gewenste bodemkwaliteit in het landelijk gebied,
waarbij het gebruik en de kwaliteit van de bodem bij elkaar passen.
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Bodemsanering

De rijksbijdrage voor de aanpak van bodemverontreiniging in het kader van de Wet
bodembescherming (Wbb) zal voor wat betreft het landelijk gebied vanaf 2010 (mid-term review)
worden toegevoegd aan het ILG-budget. In 2005 zijn deze bijdragen namelijk tot en met 2009
toegekend aan de bevoegde overheden, Provincies en rechtstreekse gemeenten, die hiertoe
meerjarenprogramma's Wbb hebben opgesteld en in uitvoering hebben. De afspraken die met
betrokken partijen zijn gemaakt voor wat betreft het landelijk gebied vervallen niet met het MJP2.
Het Wbb-budget kan overigens in de periode 2007 tot en met 2009, vooruitlopend op de mid-term
review, worden ingezet voor een gebiedsgerichte aanpak van de bodemverontreiniging in het
landelijk gebied. Prestaties dienen echter op grond van de Wbb te worden geleverd aangezien met
de betrokken overheden in dat kader tot en met 2009 afspraken zijn gemaakt.

3.6 Water

Rijk, IPO. VNG en UvW stellen op basis van de in 2006 uitgevoerde evaluatie van het Nationaal
Bestuursakkoord Water vast wat voor de periode 2007 - 2015 met een doorkijk naar 2050 de
omvang is van de nader uitgewerkte opgave, de financiële gevolgen en de dekking daarvan
alsmede de eventuele consequenties voor de lastendruk. Hierbij dragen het Rijk, IPO, VNG en UvW
zorg voor een wijze van bekostiging en financiering die past bij de wateropgave voor het regionale
watersysteem.

Rijksdoelen voor het thema "water" kunnen worden meegefinancierd uit het ILG indien sprake is van
meekoppeling met andere rijksdoelen, zoals natuur, landbouw en reconstructie zandgebieden (zie
NBW, artikel 18-5).

Combineren of koppelen van middelen voor water en andere doelen kan een meerwaarde
betekenen voor alle beoogde doelen.

3.7 Reconstructie zandgebieden

De prestatie betreft het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma inclusief de in het pMJP in het
kader van de reconstructie benoemde prestaties (de uitvoeringsprogramma's zoals bepaald in
artikel 31 van de Reconstructiewet concentratiegebieden worden door de WILG vervangen door de
systematiek van de meerjarenprogramma's).

Artikel 4 Lopende verplichting en restanttaakstellingen

Lopende verplichtingen

In de periode tot 1 januari 2007 is het Rijk financiële verplichtingen aangegaan die nog (gedeeltelijk)
tot uitvoering en uitbetaling moeten komen. Een deel van deze lopende verplichtingen is aangegaan
via regelingen die opgaan in het ILG. In de ILG periode worden dergelijke verplichtingen voortaan
door de provincies aangegaan. Hierbij zou een situatie kunnen ontstaan van een dubbele
aansturing van allerlei gebiedsgerichte projecten en processen, doordat het Rijk verantwoordelijk is
voor de afhandeling van de lopende verplichtingen en de provincies verantwoordelijk zijn voor de
nieuwe verplichtingen, terwijl het veelal over dezelfde gebieden gaat. Om dit te voorkomen zijn Rijk
en provincies overeengekomen dat de lopende verplichtingen worden overgedragen aan de
provincies en de regie daarmee volledig bij de provincies ligt.

De overdracht houdt in dat zowel de lusten als de lasten van de lopende verplichtingen voor de
provincies zijn. Behalve de zorg voor de betalingen en het leveren van de daarbij behorende
prestaties, dragen de provincies ook de zorg voor de overige zaken die voortvloeien uit de
verplichtingen, zoals het toezicht op naleving van subsidievoorwaarden.

De provincies zullen eventueel financieel / economisch voordeel voortkomend uit de verplichtingen
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inzetten voor de realisatie van de in deze overeenkomst afgesproken prestaties.

Door PriceWaterhouseCoopers zijn de verplichtingen geïnventariseerd en zijn de mogelijke risico's
van de overdracht van de verplichtingen in kaart gebracht. Provincies en Rijk hebben afspraken
gemaakt om deze risico's te beperken.

De overgedragen verplichtingen hebben alleen betrekking op de lopende, comptabele,
verplichtingen, zoals ze zijn opgenomen in de rijksboekhouding. Bestuurlijke verplichtingen die niet
hebben geleid tot comptabele verplichtingen maken hier geen deel van uit. Ook de
verantwoordelijkheid voor reeds afgesloten verplichtingen wordt niet overgedragen. Wel spreken Rijk
en provincies dat de situatie per geval wordt bekeken indien zich nieuwe comptabele verplichtingen
voordoen, die voortvloeien uit reeds afgesloten verplichtingen.

Restan ttaakstellingen

Voor een aantal rijksdoelen in het MJP2 zijn taakstellingen en restanttaakstellingen geformuleerd in
termen van hectares of kilometers. Een deel van deze taakstellingen is in de afgelopen jaren reeds
gerealiseerd. De restanttaakstelling heeft betrekking op hetgeen nog uitgevoerd moet worden. In het
rapport "Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in het ILG" van 7 april 2006 zijn de cijfers
voor de (restant)taakstellingen onderbouwd. Voor het bepalen van de nulmeting van de
restanttaakstellingen is 1 januari 2005 als ijkdatum gehanteerd.

De cijfers in het rapport Nulmeting zijn gebaseerd op de op dat moment best beschikbare
informatie. De restanttaakstellingen zijn ook opgenomen in deze ILG-bestuursovereenkomst 2007-
2013. In 2007 zullen deze cijfers worden geactualiseerd op basis van de uitkomsten van het project
Nulmeting op Kaart en de evaluatie van het Programma Beheer. In het project Nulmeting op Kaart
worden GIS-kaarten gemaakt van de werkelijk gerealiseerde oppervlakten natuur en recreatie,
hetgeen tot aanpassing van de restanttaakstellingen kan leiden. De evaluatie van Programma
Beheer zou kunnen leiden tot een verschuiving tussen beheer en verwerving.

Artikel 5 Financieel beheer

1. De subsidiabiliteit van kostensoorten wordt hierbij bepaald door de vigerende Europese
regelgeving. Speciale aandacht is nodig voor kosten die niet worden vergoed, zoals BTW (Vo.
1698/2005: artikel 70 en 71).

2. De Ministerraad van 7 juli 2006 heeft besloten dat de nationale verklaring er komt en dat DR die
gaat uitvoeren voor de regelingen van LNV. De nationale verklaring is een jaarlijkse verklaring van
de minister van Financiën namens het kabinet over het financiële beheer van de Europese gelden
in Nederland. Verklaard wordt dat de uitgaven van EU-gelden zijn besteed in overeenstemming met
de regels en wetgeving van de Europese Commissie. De verklaring omvat een oordeel over zowel
het systeem als de rechtmatigheid van de uitgaven die medegefinancierd worden vanuit de
structuurfondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees
Sociaal Fonds (ESF), de landbouwfondsen (Europees Landbouwfonds voor Garantie (ELGF),
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en Europees Fonds voor Visserij
(EVF), alsmede INTERREG IMA en LIFE+ (een groepering van elementen uit bestaande
programma's waaronder het huidige LIFE-Milieu en LIFE-Natuur, maar ook Forest Focus, URBAN
en de ondersteuning voor niet-gouvernementele organisaties).

Voor de periode vanaf 2007 heeft het ministerie van LNV (voor de gebiedsgerichte maatregelen) in
overleg met de provincies gekozen voor de systematiek van 'gebundelde betalingen' via het
betaalorgaan Dienst Landelijk Gebied. In de systematiek van 'gebundelde betalingen' wordt de
Europese bijdrage één op één gekoppeld aan de provinciale of rijksbijdrage in een POP-project.
Voor de uitvoering van de ondernemersgerichte maatregelen met Europese cofinanciering wordt
gebruik gemaakt van het betaalorgaan Dienst Regelingen. Beide delen worden betrokken bij de
nationale verklaring.
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Ten aanzien van de declaraties zal de DR dezelfde rol vervullen als bij de structuurfondsen, die
eruit bestaat dat DR verantwoordelijk wordt voor de certificering van declaraties aan de Commissie.
DR zal dossiers van de beheersautoriteiten beoordelen op volledigheid en op conformiteit met
Europese subsidieverordeningen alvorens declaraties aan de Commissie door te geleiden.

Artikel 6 Grondzaken

1. De minister van LNV is op grond van de WAG verantwoordelijk voor het grondprijsbeleid. In het
kader van het ILG wordt hieraan uitvoering gegeven door de provincies. De provincies werken dit uit
in twee documenten: het Provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 en het handelingskader
grondverwerving, dat onderdeel uitmaakt van het Aansturingsprotocol, dat de gezamenlijke
provincies hanteren ten aanzien van BBL.

Randvoorwaarden voor het grondprijsbeleid, die in genoemde documenten worden uitgewerkt zijn:
* De provincie werkt zoveel mogelijk marktconform;
* Maximaal 10% van het jaarlijkse totaal te verwerven areaal in het kader van deze 12 ILG-
overeenkomsten wordt verworven op onteigeningsbasis, dat wil zeggen op basis van volledige
schadeloosstelling al dan niet door gerechtelijke onteigening;
* De provincie gaat terughoudend om met aankoop en sloop van gebouwen;
* Vervreemding van gronden in eigendom van terreinbeherende organisaties die met
overheidsmiddelen zijn gesubsidieerd vindt bij hoge uitzondering en na toestemming van provincie
(NM en Landschappen) of Rijk (SBB) plaats;
" De provincie bepaalt of een Aankoopstrategieplan (ASP) nodig is. Bij de besluitvorming hierover
betrekt de provincie ook de verwervingsopgaven van gemeenten en waterschappen die raakvlakken
hebben met de realisering van ILG doelen. Gezien de intentie van de WAG stelt de provincie in
ieder geval een ASP op in geval dat niet marktconforme prijzen en de inzet van aanvullende
instrumenten verwacht worden.

Ingevolge de Nota Grondbeleid (2001) mag landelijk niet meer dan 10% van de grondverwerving
tbv realisatie van groene rijksdoelen op onteigeningsbasis tot stand komen. In eerste instantie geldt
dit percentage voor iedere provincie. De praktijk zal zijn dat in provincies met een moeilijke
grondmarkt er meer onteigening nodig is dan elders. Via de op te stellen ASP'n, zal blijken of deze
beperking al dan niet knellend is voor de realisatie van de prestaties in de ILG-overeenkomsten of
voor de realisatie van de MJP-2 doelen binnen de in het MJP-2 gestelde termijnen. Daarbij gaat het
niet alleen om de verwervingstaakstellingen als zodanig, maar ook om het tijdig bereiken van de
gewenste kwaliteit in de Vogel- en Habitatrichtlijnengebieden en de overige EHS. Bij de mid term
review maken het Rijk en de gezamenlijke provincies deze balans op.
Ten opzichte van de jaren die voorafgaan aan de eerste ILG-periode is in eerste instantie binnen de
gestelde 10% nog een grotere inzet van beide instrumenten mogelijk. De voortgangsrapportages in
de daaraan voorafgaande jaren bieden vooruitlopend op de mid term review zicht op de mate
waarin onteigening en aankoop op onteigeningsbasis worden ingezet.

2. Een deel van het beschikbare budget voor de realisatie van nieuwe natuur is afkomstig uit de
zogenoemde PNB-leningen. Dit betekent dat de Provincies over deze gelden moeten kunnen
beschikken en ze samen met de eventuele provinciale cofinanciering via één beschikking moeten
kunnen inzetten. Dat is alleen mogelijk als het Rijk, de Provincies en Natuurmonumenten en de
Landschappen hierover een overeenkomst afsluiten. Daarnaast moeten ook de provinciale
subsideregelingen hierin voorzien. Om die redenen gaat die situatie pas per 1 juli 2007 in. Tot die
tijd beschikt de DLG het rijksdeel in de financiering van de aankopen voor de PNB op basis van de
landelijke PNB-regeling. De Provincies beschikken tot die tijd eigenstandig de eventuele provinciale
cofinanciering. Tot 1 juli 2007 blijft er dus sprake van twee beschikkingen. De beschikkingen die de
DLG tussen 1 januari 2007 en 1 juli 2007 verstrekt, komen ten laste van het budget van de
desbetreffende provincie. De Provincies dienen daarbij onderling samen te werken om te komen tot
enerzijds uitputting van de jaarlijkse budgetten, die bij voorkeur niet over de jaargrens heen worden
geschoven, en anderzijds de taakstelling die de Provincie Flevoland in deze overeenkomst
afspreekt.
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3. De provincie krijgt volledige zeggenschap over de BBL-eigendommen die het Rijk via de ILG-
o vereen komst ter beschikking stelt. Dit zijn de gronden die zijn toegerekend aan Nieuwe natuur
(excl. Natte natuur), Recreatie om de Stad en landmetershectaren. Deze eigendommen blijven
eigendom van BBL en de opbrengsten en risico's ervan zijn dan ook voor BBL. Op kaart (en in
bijbehorend GIS-bestand) is aangegeven welke eigendommen dit betreft. Deze kaart kent de
volgende legenda:
* ILG doelen: groen, donkergroen: liggende binnen de begrenzing; lichtgroen: ruilgrond liggende
buiten de begrenzing inclusief landmetershectaren en gronden verworven tbv vervallen doelen;
* Verkooptaakstelling: oranje, verkooptaakstelling RodS en blauw, overtollige landmetershectaren;
* Rest: rood, gronden verworven in opdracht van derden en voor rijksdoelen niet zijnde ILG (zoals
NURG).
De wijze waarop de provincies deze zeggenschap uitwerken wordt geregeld in het
aansturingsprotocol dat zij opstellen jegens DLG/BBL Daarin wordt voorzien in een
handelingskader (per provincie). Het Rijk is verantwoordelijk voor realiseren verkooptaakstellingen
en houdt de beschikking over de opbrengsten daarvan. Het Rijk regelt dit op zijn beurt in zijn
aansturingsprotocol jegens DLG/BBL.
N.B. Als voortzetting van de bestaande praktijk kunnen gronden met een verkooptaakstelling
ingezet worden voor MJP-doelen ten laste van de budgetten voor die doelen.
Inzet van BBL-gronden tbv realisatievan de prestaties als bedoeld in artikel 3 van deze
overeenkomst gebeurt via doorlevering om niet. Indien BBL-gronden worden ingezet voor realisatie
EHS door de PNB's, ontvangt BBL uit het leningenartikel en (ingeval eerste fase relatienota en
bestaande natuur) uit de provinciale cofinanciering. BBL zet deze gelden in voor verwerving van
gronden tbv realisatie EHS. Opbrengsten uit (des)investeringen en ruilingen/verkopen worden na
betaling van kosten ingezet voor de aankoop van nieuwe gronden. In administratieve zin komen de
opbrengsten ten gunste van het renteloos voorschot financiers, maar blijven binnen BBL. Deze
opbrengsten worden gebruikt voor dekking van de lasten binnen deze categorie. Indien in enig jaar
de kosten hoger zijn dan de opbrengsten wordt het meerdere ten laste gebracht van het ILG-budget
van de betreffende provincie. Deze bouwen daarmee een renteloos voorschot op in het oude bezit,
dat verrekend wordt met latere saldi of uiterlijk in 2013 met het verwervingsbudget.

4. BBL heeft naast de onder 3 genoemde eigendommen ook andere eigendommen die met LNV-
geld zijn verworven. Hierop rust deels een verkooptaakstelling, deels zijn deze verworven voor
doelen die buiten het ILG vallen. In dit lid spreken Rijk en provincies af dat alle BBL- eigendommen,
voor zover verworven met LNV-gelden, beschikbaar zijn voor andere doelen. Hiermee kunnen
provincies de BBL-gronden inzetten voor gebiedsontwikkeling. De provincie heeft daarbij eerste
recht van koop op deze eigendommen voor zover deze gronden niet meer nodig zijn voor de doelen
in het kader waarvan ze zijn verworven. Als er geen verkooptaakstelling op de gronden ligt, moet de
provincie er voor zorgen dat er een gelijkwaardig areaal wordt verworven. Dit betekent dat de
provincie ofwel zelf vervangende grond koopt en deze uitruilt met BBL dan wel de desbetreffende
gronden van BBL koopt, waarna BBL vervangende grond kan kopen. Ook indien gronden met ILG-
middelen zijn verworven, zorgen de provincies voor gelijkwaardige vervangende gronden.
Gelijkwaardig wil zeggen dat de doelrealisatie van het desbetreffende doel niet wordt geschaad.

5. Indien BBL-eigendommen worden ingezet als bedoeld onder lid 4, worden deze gewaardeerd op
basis van de actuele marktwaarde. De provincies nemen deze gronden over tegen actuele
marktwaarde van BBL over. De eventueel hiermee gegenereerde opbrengsten (verschil actuele
marktwaarde en historische kostprijs) worden ingezet voor ILG-doelen. De opbrengsten van
landmetershectaren gaan naar het Rijk (zie toelichting bij lid 7 en 8).

De reconstructieprovincies en het Rijk hebben in het Pact van Brakkenstein afspraken gemaakt over
de inzet van BBL-gronden. Die behelzen onder meer dat deze tegen historische kostprijs kunnen
worden ingezet voor ruimte voor Ruimte.

6. Wanneer provincies op eigen titel participeren betekent dat, dat het risico op het niet behalen
van de ILG-doelstellingen niet afgewenteld kan worden op ILG-budgetten. Wanneer er sprake is
van participatie in ontwikkelingsprojecten door BBL en er sprake is van risico's die direct of indirect
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afgewenteld kunnen worden op ILG budgetten gelden de vigerende rijkskaders te weten het
(hernieuwde) beleidskader anticiperend handelen in vastgoed en het deelnemingen beleid. Een
definitief hernieuwd beleidskader is afhankelijk van de besluitvorming binnen het Rijk. Overigens is het
niet de bedoeling om voor het ontwikkelingsgericht werken door de provincies BBL zelf een beroep te
laten doen op tijdelijke financiering vanuit Financiën zoals ook beschreven staat in dit beleidskader.

7. Met dit lid wordt geregeld dat er voldoende landmeterhectares beschikbaar zijn voor de
uitvoering van landinrichtingsprojecten. In de regel worden deze uiteindelijk deels ingezet voor
realisatie van beleidsdoelen (EHS, landinrichtingsplan, etc, ten laste van het desbetreffende
budget), deels verkocht (via plan van toedeling, overbedeling). De landmeterhectares fungeren als
een landelijke grondbank, die wordt ingezet naar gelang de behoefte in een provincie. Het Rijk zorgt
voor de verkoop van overtollige landmeterhectares, die blauw op de kaart worden ingetekend. LNV
geeft BBL de opdracht deze hectares te verkopen. De opbrengsten vloeien naar het Rijk, dat
vervolgens de verkoopopbrengsten realloceert. De provincies zorgen zelf voor aanvulling van dat
deel van de landmetershectaren waarvoor ILG-budget ter beschikking is gesteld.

8. Ook na 1 januari 2007 verwerft BBL gronden met het ILG-budget die niet meteen worden
doorgeleverd aan de eindbeheerder. [Deze gronden behoren in principe de desbetreffende
provincie toe omdat zij zijn verworven met geld dat afkomstig is van de provinciale begroting.] Deze
gronden worden op naam van BBL bij het kadaster ingeschreven, waarbij de provincies de volledige
zeggenschap over deze gronden hebben. Dit houdt het volgende in:
* De provincie geeft DLG-BBL opdracht tot aankoop, beheer verkoop, ruil en overdracht van deze
gronden;
* BBL activeert deze gronden op zijn balans;
* Provincie Flevoland heeft op BBL een vordering ter grootte van de aankoopkosten van deze
gronden {de vordering komt in de provinciale begroting als een post vooruitbetaalde kosten);
* Het Rijk past minderopbrengsten niet bij en roomt meeropbrengsten niet af;
* BBL beheert deze gronden.
* Het saldo van de opbrengsten en kosten van het beheer in de Provincie Flevoland is bestemd
voor de aankoop van nieuwe gronden in dezelfde provincie. Het saldo wordt door BBL apart per
Provincie geregistreerd, en komt als vordering op de provinciale begroting zoals hierboven
genoemd. Het gestelde bij het derde, vierde en zesde gedachtestreepje geldt niet voor
landmeterhectares. De landmeterhectares worden toegevoegd aan de landelijke grondbank.
Eventuele opbrengsten uit deze gronden worden ingezet voor verwerving daar waar dat het meest
gewenst is. Het gestelde in het eerste gedachtestreepje geldt niet voor verkopen van
landmeterhectaren (dat gebeurt immers in opdracht van LNV, zie lid 6.3).

Artikel 7 Evaluatie, monitoring en verantwoording

De WILG geeft voorschriften voor de ILG-rapportages die de Provincie Flevoland moet leveren: de
jaarlijkse rapportages (artikel 12, eerste lid), de rapportage over het voorlaatste jaar (artikel 12,
tweede lid) en het eindverslag (artikel 12, derde lid).

7.1 Evaluatie van de normkosten

In het Uitvoeringscontract 2005-2006 zijn het Rijk en de Provincies voor het eerst gaan werken met
normkosten. Omdat de hoogte van de rijksbijdragen deels gekoppeld is aan de hoogten van de
normkosten is het voor beide partijen belangrijk om een stelsel van normkosten te ontwikkelen dat
gebaseerd is op goede berekeningen en de instemming heeft van beide partijen. Gebleken is dat de
periode 2005-2006 erg kort is om een goed stelsel te ontwikkelen. Daarom is er voor gekozen om
nog in 2007 te kijken of de bedragen waarmee gewerkt wordt reëel zijn.

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de Provincies is overeengekomen om bij het
opstellen van de bestuursovereenkomst de in het MJP2 vermelde normkosten te hanteren. Het Rijk
zal ten aanzien van inrichting in samenwerking met alle Provincies eind 2007 de normbijdragen en
de daar achter liggende normkosten waarop de rijksbijdragen in deze overeenkomst gebaseerd zijn
(technisch) evalueren. De normkosten voor de drie Landelijke Routenetwerken maken hier
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onderdeel van uit. De Minister van LNV zal zo nodig uiterlijk in 2008 de normkosten aanpassen. Op
dat moment worden desgewenst tevens aangepaste bestuurlijke afspraken gemaakt, die uiterlijk bij
de mid- term review met terugwerkende kracht worden verwerkt in de overeenkomst. Als de
afspraken in lid 4 leiden tot hogere normkosten voor grondverwerving t.b.v. Recreatie om de Stad
(RodS), dan worden de prestaties naar beneden bijgesteld. Ophoging van het budget voor deze
prestaties is pas mogelijk nadat hierover binnen het Rijk aanvullende afspraken over zijn gemaakt.

7.2 Voortgangsrapportages, Mid-term review en Eindverantwoording

Basis voor alle rapportages zijn het protocol, de modellen en het accountantsprotocol zoals
opgenomen in de bijlagen 2a, 2b, 2c en 4 bij deze overeenkomst. Via modellen wordt jaarlijks
gerapporteerd over de afgesproken prestaties (zowel in uitvoering als gerealiseerd) en financiële
bijdragen (zowel verplicht als besteed) in het betreffende jaar en cumulatief vanaf 2007. Afhankelijk
van de afspraken die de Provincie Flevoland maakt met de DLG en DR zijn er ook bij het Rijk
gegevens verzameld die nodig zijn voor deze rapportages. Het Rijk levert deze aan; de Provincie is
verantwoordelijk voor het al dan niet openbaar zijn van de gegevens.

De jaarlijkse provinciale voortgangsrapportages zijn ter informatie bedoeld voor het Rijk. Het is aan
de Provincie om te bezien of deze rapportages tevens worden gebruikt om andere partijen, zowel
binnen als buiten de Provincie, te informeren over de uitvoering van het ILG. Voor sommige
prestaties vraagt het als bijlage 2b bijgevoegde model een gedetailleerdere rapportage dan in deze
overeenkomst is afgesproken. Dit staat dan in de tabellen van het MJP2 als vereiste aangegeven.
Bij de invulling van de voortgangsinformatie over bodemsanering kan door de Provincie gebruik
worden gemaakt van de gegevens uit het programma GLOBIS (Geografisch Landelijk Overheids
Bodem Informatie Systeem), dat door de Provincie zelf beheerd wordt en gevoed met informatie.

De gegevens over grondprijzen gebruikt het ministerie van LNV als bouwsteen voor het overleg met
het Ministerie van Financiën over de LNV-begroting en de eventuele bepaling van de
grondprijscompensatie.

Voortgang en eindrapportage lopende verplichtingen.
De verplichtingen zijn aangegaan in verschillende periodes en in het kader van verschillende
uitvoeringscontracten. De verplichtingen dienen daardoor conform de afgegeven beschikking
binnen een bepaalde termijn te worden afgerond. Daarbij dient tevens de bijbehorende prestatie te
worden gerapporteerd.

7.3 Vaststelling van het Investeringsbudget

De eindverantwoording bestaat uit dezelfde rapportages die ook gemaakt worden voor de mid-term
review. Op basis van al deze informatie stelt de Minister op verzoek van de Provincie tenslotte
definitief het ILG-budget 2007-2013 voor de Provincie Flevoland vast, waarbij 3 varianten denkbaar
zijn.

* Als de overeengekomen prestaties zijn geleverd binnen het beschikbare rijksbudget, zal het
ILG-budget worden vastgesteld op basis van het bedrag dat is genoemd in de beschikking. De
Provincie Flevoland mag het eventueel niet benutte budget dan besteden aan resterende ILG-
doelen.

" Als de prestaties deels niet geleverd zijn, hetgeen zich in de praktijk vaak zal voordoen omdat
flexibel wordt ingespeeld op kansen en wijzigende omstandigheden, en het rijksbudget is uitgeput
worden de resterende prestaties verwerkt in de bestuursovereenkomst voorde tweede ILG-periode.
Een aanvullende rijksbijdrage of terugvordering is dan niet aan de orde. Indien de Provincie
Flevoland het afgesproken rijksbudget ontoereikend acht en daarvoor oorzaken kan aanvoeren die
buiten haar invloedssfeer liggen, zullen het Rijk en de Provincie Flevoland nader overleg voeren.

* Als geen van de prestaties volledig zijn geleverd en het rijksbudget is niet geheel aangesproken.
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kan op basis van de provinciale verantwoording worden besloten tot overheveling
van de prestaties naar een volgende ILG-periode zonder aanvullende rijksfinanciering. Indien het
niet mogelijk is om de prestaties alsnog te leveren, wordt het rijksbudget proportioneel en met
wettelijke rente teruggevorderd. Dit geldt in principe ook als het rijksbudget meer dan proportioneel
is aangesproken. Aanvullend hierop geldt dat het Rijk en de Provincie Flevoland overleg voeren
indien de Provincie het afgesproken rijksbudget ontoereikend acht en daarvoor oorzaken kan
aanvoeren die buiten haar invloedssfeer liggen.

Conform artikel 204 van de Provinciewet zenden Gedeputeerde Staten de vastgestelde rekening en
het jaarverslag vergezeld van de overige in artikel 201 bedoelde stukken (accountantsverklaring
c.a.) binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het
begrotingsjaar, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Kon i nkrijks relaties.

Om de ILG-doelen te realiseren, zullen de Provincies jaarlijks kosten moeten maken voor
verwerving, inrichting en beheer van grond en voor het subsidiëren van eindbegunstigden. Hoe het
lastenpatroon eruit ziet wordt sterk bepaald door de manier waarop de Provincies de ILG-doelen
denken te realiseren. De jaarlijks verantwoorde lasten zijn een weergave van de prestaties die de
Provincies hebben geleverd. In geld zijn deze in beginsel gelijk aan de lasten. In technische zin
betekent dit dat jaarlijks tegenover de lasten een zelfde bedrag als baat wordt genomen, met als
tegenboeking op de balans "met voorschot te verrekenen prestaties ILG". Deze post wordt
gerelateerd aan het ontvangen voorschot, om in combinatie met de kwantitatieve PEIL-informatie
jaarlijks de voortgang te kunnen bewaken.

7.4 Effectmonitoring

De effectmonitoring vormt een referentiekader voor de beoordeling van de geleverde prestaties die
gerapporteerd worden door de Provincie. Het gaat hier om een lange termijn proces dat ook
relevant is voor volgende ILG-perioden. De Provincie Flevoland levert hiervoor gegevens aan
conform het protocol zoals opgenomen in bijlage 3.

Artikel 8 Uitvoering door Rijksoverheidsdiensten

1. De Dienst Landelijk Gebied {DLG) en het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) hebben in het
kader van deze bestuursovereenkomst als taken het verwerven, vervreemden en beheren van gronden,
het verzorgen van sturings- en verantwoordingsinformatie, het uitvoeren van de wettelijke
herverkavelingen en het verrichten van handelingen in de hoedanigheid van DLG als betaalorgaan
POP2 (zie art. 5, lid 1).

Daarnaast kunnen de provincies DLG/BBL taken laten uitvoeren op het vlak van planvorming,
planuitvoering, procesmanagement, subsidieregelingen, gebiedsmakelaar, ontwikkelingsgericht
werken en GIS.

DR voert op basis van deze overeenkomst voor de Provincie Flevoland taken uit ter uitvoering van de
provinciale SAN en SN, zoals: adviseren over uitvoeringsaspecten, inregelen van
regelingswijzigingen, informeren van de doelgroep, inwinnen en registreren aanvragen, beoordelen
(incl. fysiek controleren) van de aanvraag, beslissen namens GS, effectueren van de beslissing,
(voorbereiden van) bezwaar en beroep, het verzorgen van sturings en verantwoordingsinformatie.
DR voert deze taken EU-conform uit.

DR is aangewezen als EU-betaalorgaan voor in ieder geval de eerste pijler van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en voert uit dien hoofde alle noodzakelijke
werkzaamheden uit. DR draagt zorg voor de vanuit de EU vereiste controles waartoe ondermeer
behoren GBCS, cross compliance/GLB, en de comptabiliteitstoets. DR verzorgt tevens de nationale
verklaring van de besteding van de EU-uitgaven (zie art. 5, lid 1 en 2).

Buiten de vastgelegde capaciteit kan de Provincie Flevoland in overleg treden over de inhuur van
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extra capaciteit van DLG of DR.

2. Overleg tussen Rijk en Provincies over aanpassing van de bestuursovereenkomst kan nodig zijn
als gevolg van tariefswijzigingen, beleidswijzigingen, kabinetsbesluiten, amendementen op de
LNV/Rijksbegroting, moties van de Tweede Kamer of gewijzigde Europese voorschriften. Dit kan
leiden tot aanpassingen van het ILG-programmabudget, prestaties of de capaciteit van DLG.

Er kunnen zich grofweg de volgende situaties voordoen die een wijziging in de beschikbaar
gestelde DLG-capaciteit tot gevolg kunnen hebben:
' er wordt extra programmabudget/prestatie toegevoegd aan het ILG met consequenties voor de
uitvoering door DLG.
' er wordt verminderd op het programmabudget/prestatie in het ILG met consequenties voor de
uitvoering door DLG.
* de kostprijzen/tarief van DLG stijgen ten opzichte van de gehanteerde kostprijs/tarief.
* de kostprijzen/tarief van DLG dalen ten opzichte van de gehanteerde kostprijs/tarief.
* er wordt een bezuiniging op de apparaatsbudgetten van agentschappen doorgevoerd (deze
behoort normaliter haar vertaling te krijgen via tarief en/of opdracht).
* de EU of de accountantdienst dwingt tot verandering van werkwijze door tussentijdse introductie
van nieuwe voorschriften of door een andere interpretatie. In het verleden heeft dit
tot onontkoombare kostenverhogingen geleid in de uitvoering.
* het volume van de uitvoering van het programma voor natuurbeheer wijzigt (meer of minder
aanvragen dan begroot) of er wordt besloten tot tussentijdse openstelling.

Als het Rijk en de Provincie Flevoland in een van deze situaties overeenstemming hebben bereikt
over eventuele aanpassingen van de overeenkomst (inclusief de daarbij behorende
uitvoeringscapaciteit in uren, treedt de Provincie Flevoland in overleg met DLG over wijziging van
het opdrachtenpakket.

7. Staatsbosbeheer (SBB) is één van de beheersorganisaties van natuur- en recreatiegebieden.
Het Rijk houdt de verantwoordelijkheid voor de financiering van het (reguliere en basale) beheer
van de rijksnatuurgebieden. Voor alle andere onderwerpen, die te maken hebben met
natuurbeheer, -behoud en -ontwikkeling komt SBB in dezelfde positie als andere beheerders van
natuurgebieden.

De Provincies voeren de regie over de uitvoering van het natuur- en recreatiebeleid en overleggen
hierover met de beheersorganisaties, waaronder SBB.

Als het om Staatsbosbeheer gaat is het Rijk met de afspraken in het ILG niet langer verantwoordelijk
voor alle aspecten van de uitvoering van natuur, bos, landschap en recreatiebeleid. Uitgangspunt is
dat SBB voor een aantal taken betaald wordt door het Rijk en voor een aantal taken door de
Provincies. De provincies wordt daarom gevraagd bij verwerving, inrichting natuurgebieden,
soortenbeleid (Meerjarenprogramma Soorten), omgevingsbeleid (terreincondities) en
bodemverontreiniging ook SBB te betrekken.

Artikel 9 Bijlagen

Alle partijen zijn gebaat bij grote duidelijkheid over wat er nu is afgesproken. Niet alleen omdat de
bestuursovereenkomst zo'n lange looptijd heeft en zoveel onderwerpen bevat, maar ook vanwege
de nieuwe rolverdeling en sturingswijze die met ingang van 1 januari 2007 wordt geëffectueerd. Om
de tekst van de overeenkomst niet nodeloos te belasten zijn veel van de benodigde uitwerkingen
opgenomen in de vorm van bijlagen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en uitvoeringsperiode

1. T.a.v. de duur van de overeenkomst dient te worden opgemerkt dat de uitvoeringsperiode eindigt
op 31 december 2013, hetgeen betekent dat de afgesproken prestaties dan gerealiseerd moeten
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zijn. De eindverantwoording en vaststelling van het budget vinden echter plaats na 31 december
2013.

2. Bij wijzigingen van de overeenkomst zoals genoemd in 10.2 dienen in ieder geval ook de
eventuele gevolgen voor de in de overeenkomst genoemde momenten als eindverantwoording en
vaststelling van het budget betrokken te worden.

3. Voor het geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen is ervoor gekozen dat partijen in
overleg treden, in plaats van het opnemen van een geschillenregeling in deze overeenkomst.
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Overeenkomst natuurcompensatie Rijksweg A6 in 
OostvaardersWold 

Ondersetekenden: 
1 Provincie Flevoland, zetelende aan Visarenddreef 1 te Lelystad en kantoorhoudende aldaar, 
ingevolge artikel 176 Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin, de heer 
L. Verbeek, ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van 21 september 2010, met 
kenmerk 1024458, 

Hierna te noemen: de provincie Flevoland; en 

2 De Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in 
de directie Noord-Holland te Haarlem, de heer drs. A.P. Delpeut, 

Hierna te noemen: het Rijk 

Hierna gezamenlijk te noemen: de Partijen 

Overwegende h e t volgende: 
1. Het Rijk is voornemens de Rijksweg A6 te verbreden. In verband hiermee heeft het Rijk het 
voornemen om in 2010 het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere, hierna het tracébesluit 
genoemd, vast te stellen. 

2. De voorgenomen verbreding van de Rijksweg A6 leidt tot aantasting van de Ecologische 
Hoofdstructuur (hierna: EHS) in de provincie Flevoland en aantasting van het binnen de EHS gelegen 
bos. 

3. Het Rijk moet zorgdragen voor compensatie van de onder 2 genoemde aantasting. De te 
compenseren hectares zijn opgenomen in het (ontwerp)tracébesluit weguitbreiding Schiphol-
Amsterdam-Almere. 

4. De compensatie vindt plaats overeenkomstig de "Spelregels EHS." Dit is het beleidskader voor 
compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS" (hierna: Spelregels EHS) 
opgesteld door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en de provincies. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 
24 februari 2009 besloten de Spelregels EHS te hanteren bij ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij 
de EHS in Flevoland als uitwerking van het onderdeel saldering in het Omgevingsplan 2006. 

5. Provinciale Staten van de provincie Flevoland hebben bij besluit van 8 oktober 2009, met 
kenmerk 888879, de structuurvisie OostvaardersWold vastgesteld. Op 29 juli 2010 is het provinciaal 
inpassingsplan ter inzage gelegd. 

6. De provincie Flevoland en de bij de ontwikkeling van OostvaardersWold betrokken ontwikkelende 
partijen zijn overeengekomen dat zij samen werken om te komen tot realisering van natuur, water 
en recreatie met bijbehorende voorzieningen, een en ander overeenkomstig het streefbeeld zoals 
neergelegd in de structuurvisie OostvaardersWold. 

7. Partijen geven er de voorkeur aan dat de compensatie als bedoeld in overweging 3 gerealiseerd 
wordt binnen het plangebied OostvaardersWold, zoals opgenomen in de structuurvisie 
OostvaardersWold. De compensatie-opgave is derhalve onderdeel van het project Oostvaarderswold. 



Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1: Realisatieverplichtinsen van de provincie Flevoland 
1. De provincie Flevoland realiseert voor het Rijk de compensatie van de aantasting van de EHS als 
gevolg van verbreding van de A6. 

2. De omvang van de door provincie Flevoland te realiseren compensatie als bedoeld in lid 1 
bedraagt 133 ha, overeenkomstig de compensatieplicht zoals opgenomen in het (ontwerp) 
tracébesluit dd. Maart 2010 met kenmerk NH0210ZH032 (zie bijlage 3 en 4). 

3.De Provincie Flevoland verwerft ten behoeve van de EHS compensatie als bedoeld in lid 1 voor 133 
ha grond in Oostvaarderswold. Deze gronden worden vervolgens door of namens de provincie 
Flevoland ingericht en vervolgens door de provincie Flevoland in eeuwigdurend beheer gegeven aan 
een natuurbeherende organisatie. 

4. De natuurwaarden van de door de provincie Flevoland in te richten gronden moeten 
overeenkomen met de natuurwaarden, die door de verbreding van de A6 verloren zijn gegaan. Als 
gevolg van die verbreding wordt 43 ha bos en 46 ha moeras fysiek aangetast. De 
compensatieverplichting bedraagt, qua aard en omvang, met inachtneming van de kwaliteitsopslag 
zoals neergelegd in de spelregels EHS: 
a. de compensatie voor de natuurwaarden bos 43 * 1,6666 = 71,638 ha bos; en 
b. de compensatie voor de natuurwaarden moeras 46 * 1,3333 = 61,318 ha moeras. 

5. De inrichting van de gronden als bedoeld in lid 3 dient te voldoen aan de kwaliteitseisen 
overeenkomstig het gestelde in bijlage 2 van deze overeenkomst. 

6. De inrichting van de gronden als bedoeld lid 3 dient gerealiseerd te zijn binnen 10 jaar nadat het 
tracébesluit definitief is vastgesteld. 

7. Aan de verplichting tot compensatie is voldaan nadat het bevoegd gezag schriftelijk het Rijk 
heeft medegedeeld dat de provincie Flevoland de in lid 4 van dit artikel beschreven compensatie 
heeft gerealiseerd overeenkomstig de kwaliteitseisen welke zijn vastgelegd in de spelregels EHS en 
welke nader zijn uitgewerkt in deze overeenkomst en bijlage 2. 

8. De provincie Flevoland zal het Rijk jaarlijks schriftelijk informeren over voortgang en wijze van 
uitvoering van het inrichten van de gronden. 

Artikel 2: Verplichtinsen van het Rijk 
1. Voor het realiseren van de compensatie van de aantasting van de EHS, bestaande uit 
grondverwerving, inrichting en beheer als bedoeld in artikel 1, draagt het Rijk een totale 
vergoeding bij van € 23.300.000,-- (zegge drieentwintig miljoen, drie honderduizend euro) exclusief 
BTW prijspeil 1 november 2010 aan de provincie t.b.v. het project Oostvaarderswold. 

2. De Provincie Flevoland verplicht zich vóór 1 juli 2011 de totale bijdrage van het Rijk,zegge 
drieentwintig miljoen, drie honderduizend euro exclusief BTW prijspeil 1 november 2010, aan het 
project Oostvaarderswold besteed te hebben. 

3. Na ondertekening van deze overeenkomst zal zo spoedig mogelijk tot betaling worden 
overgegaan. Hiertoe dient de provincie Flevoland een gespecificeerde factuur in te dienen bij 
Rijkswaterstaat Noord-Holland t.a.v. crediteurenadministratie, Postbus 8185, 3503 RD Utrecht. Op 
de factuur moet het nummer van deze overeenkomst en het bestelnummer 4500168495 worden 
vermeld. 

4. De nakoming van het Rijk aan zijn betalingsverplichting, ontslaat de provincie Flevoland niet van 
haar resultaatsverplichtingen zoals vastgelegd in artikel 1. 

5. Zolang het Rijk niet aan haar betalingsverplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, worden de 
bedragen in dit artikel met prijspeil 1 november 2010 jaarlijks met 4% verhoogd overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage 1. Dit wordt naar rato berekend indien er eerder in het jaar betaald wordt. 



6. Indien op enig moment blijkt dat de provincie Flevoland compensatie heeft ontvangen voor de 
BTW verschuldigd over het door het Rijk te betalen bedrag ad € 23.300.000,- (zegge drieentwintig 
miljoen, drie honderduizend euro euro) prijspeil 1 november 2010 dan wel deze BTW op andere 
wijze heeft verrekend, zal deze compensatie worden verrekend met de door het Rijk aan de 
provincie Flevoland betaalde BTW. De provincie Flevoland stelt het Rijk onverwijld schriftelijk op 
de hoogte zodra zij compensatie heeft ontvangen voor de BTW. 

Artikel 3: Nadere bepalinsen 
Indien de provincie Flevoland het plan OostvaardersWold niet gaat realiseren zoals vastgelegd in de 
structuurvisie en nader uitgewerkt in het inpassingsplan zal de provincie Ftevoland desalniettemin 
ervoor zorgdragen dat binnen 10 jaar na vaststelling van het definitieve tracébesluit de EHS 
compensatie, bestaande uit 133 ha grondverwerving, de inrichting van deze gronden en het 
eeuwigdurend beheer, gerealiseerd wordt overeenkomstig de te compenseren natuurwaarden zoals 
beschreven in artikel 1 lid 4 en overeenkomstig de EHS kwaliteitseisen. 

Art ikel 4 : Onvoorziene dan wel wijzisins van omstandisheden 
1. Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten onvoorzien zodanige 
wijzigingen ondergaan dat overeenkomstig de bedoelingen van artikel 6:258 BW van partijen of één 
der partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat zij deze overeenkomst ongewijzigd 
geheel of gedeeltelijk nakomt of deze overeenkomst niet meer kan nakomen, treden partijen met 
elkaar in overleg over de consequenties daarvan, waarbij beide partijen zich tot het uiterste zullen 
inspannen om aan hun verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te voldoen. 

2. Indien nadat het overleg als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden de compensatieopgave niet 
alsnog door de provincie Flevoland wordt uitgevoerd, is het Rijk gerechtigd om de betaalde gelden 
terug te vorderen. Het Rijk zal vervolgens overeenkomstig de EHS spelregels het teruggevorderde 
geld in het Groenfonds storten ten behoeve van de nog resterende compensatie. 

3. Indien tot het vaststellen van het tracébesluit de omvang dan wel inhoud van de 
compensatieverplichting wijzigt ten opzichte van hetgeen is opgenomen in deze overeenkomst als 
gevolg van een of meer wijzigingen in het tracé ten opzichte van het ontwerptracébesluit 
weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere zullen partijen in overleg treden over de consequenties 
daarvan voor de omvang en inhoud van de realisatieverplichting van de provincie Flevoland als 
vermeld in artikel 1 van deze overeenkomst en bijbehorende betalingsverplichtingen van het Rijk 
als vastgelegd in deze overeenkomst. 

Artikel 5: Ontbindins van de overeenkomst 
1. Indien vóór het vaststellen van het tracébesluit de verplichting tot compensatie komt te 
vervallen, heeft het Rijk de bevoegdheid om door middel van een aangetekend schrijven aan de 
provincie Flevoland, deze overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat het bepaalde in 
artikel 5 lid 2 en lid 3 ook na ontbinding onverkort tussen partijen van kracht bli jft. 

2. Ingeval het Rijk de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 1 per aangetekend schrijven 
ontbindt, treden partijen met elkaar in overleg over het zo mogelijk onderbrengen in het 
OostvaardersWold van compensatie-opgaven van Rijkswaterstaat, dienst IJsselmeergebied, in de 
provincie Flevoland. In dat geval zullen partijen in overleg treden over de inhoudelijke afspraken 
hieromtrent, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij voorliggende 
overeenkomst. Indien het onderbrengen van andere compensatie-opgaven, behorende bij andere 
planstudies, in het OostvaardersWold niet mogelijk blijkt te zijn, zal de provincie Flevoland de 
betaalde gelden teruggeven aan het Rijk. Partijen treden alsdan in overleg over een redelijke 
termijn van terugbetaling. 

3. Indien en voorzover de provincie Flevoland op het moment van ontbinding door het Rijk conform 
het bepaalde in lid 1, reeds financiële verplichtingen is aangegaan ten behoeve van de EHS 
compensatie, zal het Rijk voorts de door de provincie Flevoland daadwerkelijk geleden schade ( 
waaronder onder meer de waardevermindering van de gronden die met de gelden van het Rijk als 
vermeld in artikel 2, zijn aangekocht, vergoeden. De provincie Flevoland dient hiertoe 
bewijsstukken te overhandigen. 



Artikel 6: Ceschiilenreselins 
1. Een Partij, die meent dat sprake is van een geschil over deze overeenkomst dan wel over de 
uitvoering van deze overeenkomst, meldt dat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij. 

2. Partijen treden na een melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen één maand met elkaar 
in overleg, waarbij zij trachten het geschil in overleg op te lossen. 

3. Indien het niet mogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen is ieder der 
partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 

Artikel 7: Loopti jd van de overeenkomst 
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag dat deze door beide Partijen is ondertekend en 
eindigt nadat de verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen. 

Ondertekenins 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: 

1. te Lelystad, 
Op 2010, 

(handtekening) 

van de Koningin 

2. te Haarlem, 
Op ....2,.ó!..-..a. .2010, 

(handtekening) 

Drs. A.P. Delpeut 
Hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland 

Bijlagen 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 

Onderbouwing afkoopsom Rijkswaterstaat 
Kwaliteitseisen EHS compensatie 
Toetsing EHS (Bijlage 8 van OTB A6/A9) 
Mitigatie- en compensatieontwerp (Bijlage 10 van OTB a6/A9) 

Bijlage 5 - Kaart van het plangebied OostvaardersWold 
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Overeenkomst OostvaardersWold Provincie Flevoland en 
Staatsbosbeheer 

De ondergetekenden: 

1. Staatsbosbeheer, zetelende aan Princenhof Park 1, te Driebergen-Zeist en 
kantoorhoudende aldaar, ten deze ingevolge artikel 13 Wet verzelfstandiging 
Staatsbosbeheer vertegenwoordigd door haar regiodirecteur Oost, de heer 
ir. P. Winterman, 
hierna te noemen: "Staatsbosbeheer" ; 

en 

2, De provincie Flevoland, zetelend aan Visarenddreef 1 te Lelystad en 
kantoorhoudende aldaar, ten deze Ingevolge artikel 176 Provinciewet 
vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin, de heer L. Verbeek, 
ter uitvoering van een besluit van Gedeputeerde Staten van 22 junl 2010, 
hierna te noemen "de Provincie"; 

Hierna gezamenlijk te noemen: "Part i jen" 

Overwegen het volgende; 

1. Staatsbosbeheer Is met de gemeente Almere overeengekomen dat 
Staatsbosbeheer de uitvoering van de verplichting tot realisatie van 150 
hectaren kiekendieffoerageergebied en 75 hectaren bosgebied van de 
gemeente overneemt. De realisatie vloeit voort uit de (publiekrechtelijke) 
compensatieverplichting op grond van Natura 2000 en de Boswet ten 
gevolge van de verstedelijking. 

2. Als uitvloeisel van de hiertoe tussen de gemeente Aimere en 
Staatsbosbeheer vastgestelde overeenkomst, staat Staatsbosbeheer garant 
voor een bijdrage van € 25,9 miljoen (prijspeil 2009) ten behoeve van 
verwerving, inrichting en beheer van de vorengenoemde 225 hectaren, 

3. Partijen hebben in december 2009, samen met het Waterschap 
Zuiderzeeland en de gemeenten Zeewolde en Lelystad een 
samenwerkingsovereenkomst (hierna te noemen; SOK) gesloten met 
betrekking tot de ontwikkeling en realisering van het project 
OostvaardersWold. 

4. In de SOK is overeengekomen dat alle betrokken partijen samenwerken om 
te komen tot realisering van natuur, water en recreatie met bijbehorende 
voorzieningen, een en ander overeenkomstig het streefbeeld zoals 
neergelegd in de structuurvisie OostvaardersWold. 

5. In de SOK is voorts geregeld dat de hiervoor genoemde verplichting tot 
compensatie zal worden ingevuld in het OostvaardersWold. 

6. In het kader van de SOK heeft DLG ten behoeve van Staatsbosbeheer 
inmiddels 104 hectaren grond in eigendom verworven, waarvan een deel in 
afwachting van de realisatie van het OostvaardersWold (ti jdeli jk) in 
voortgezet gebruik is gegeven en een deel wordt verpacht. 

7. In deze SOK zijn voorts afspraken gemaakt betreffende ieders financiële 
bijdrage aan het project OostvaardersWold. Naast concrete verplichtingen 
zijn in de SOK ook inspanningsverplichtingen opgenomen, waarbij 
Staatsbosbeheer de inspanningsverplichting op zich heeft genomen om 



aanvullende financiële middelen ter beschikking te stellen om de 
vorenbedoelde compensatieverplichting aan de kwaliteitsambities van 
OostvaardersWold te laten voldoen, 

8. Partijen wensen de financiële inspanningsverplichting van Staatsbosbeheer 
in deze overeenkomst deels nader te concretiseren en deels afspraken te 
maken over het vervolgtraject om tot concrete invulling te komen, 

9, Staatsbosbeheer heeft als (toekomstig) eindbeheerder van het 
OostvaardersWold gronden in erfpacht geleverd gekregen van Stichting 
Flevolandschap, welke gronden, in afwachting van de realisatie van 
OostvaardersWold, worden verpacht. 

lO.Ten behoeve van een snelle voortgang van de verwerving heeft de Provincie 
op korte termijn behoefte aan de inzet van extra middelen via een door de 
Provincie nog aan te trekken financiering bij een financiële instelling (hierna; 
"de Financier"). 

l l . T e r dekking van de hiermee gemoeide (extra) rentelasten hebben 
Staatsbosbeheer en de provincie afgesproken deze onvoorziene opbrengsten 
en kosten met elkaar te verevenen, door de tijdelijke pachtinkomsten over 
de in erfpacht verkregen gronden van Stichting Flevolandschap aan de 
Provincie ter beschikking te stellen. 

12. Partijen wensen daarnaast in deze overeenkomst een aantal 
samenhangende afspraken te maken over de uitwerking van de bestaande 
(financiële) afspraken en financiële inspanningsverplichtingen uit de SOK. 

13. Partijen hebben in het verieden meerdere bestuurlijke afspraken gemaakt en 
hebben de wens deze afspraken vast te leggen In een document. 

14. Partijen wensen middels deze overeenkomst aan het voorgaande nadere 
invulling te geven. 

Verklaren overeen te zijn gekomen als volgt; 

Artikel 1 ; Pachtinkomsten 
a. Staatsbosbeheer zal de door haar te ontvangen pachtinkomsten onder aftrek 

van de lasten (eigenaarslasten, waterschapslasten e.d.) van de gronden in het 
plangebied die Staatsbosbeheer van Stichting Flevolandschap in erfpacht 
geleverd heeft gekregen of zal krijgen beschikbaar stellen aan de Provincie; een 
en ander nader te preciseren in een bijlage, waarin oppervlakte, opbrengsten, 
kosten, en periode zijn weergegeven (bijlage 1). 

b. De sub a bedoelde netto opbrengsten worden per kwartaal ter beschikking 
gesteld aan de Provincie ten behoeve van de voldoening van de rentekosten die 
de Provincie aan de Financier verschuldigd is c.q. zal zijn in het kader van (een) 
door de Financier aan de Provincie te verstrekken lening (en), Voor zover de 
aldus over te dragen netto- pachtinkomsten de vorenbedoelde rentekosten 
overschrijden zal het meerdere worden aangemerkt als (gedeeltelijke) inlossing 
van de inspanningsverplichting zoals omschreven in artikel 5 van deze 
overeenkomst. 

c. De regeling als bedoeld in dit artikel geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 
1 sub d, voor een periode van 4 jaar, gerekend vanaf datum ondertekening, of 
eindigt zoveel eerder als de in sub a bedoelde pachtovereenkomsten met het 
oog op de realisatie van het OostvaardersWold worden beëindigd dan wel komt 
vast te staan dat de realisering van het OostvaardersWold - onverhoopt - geen 
doorgang vindt. 

d. Voor zover op enig moment komt vast te staan dat de realisering van het 
OostvaardersWold geen doorgang vindt, dan wel de in het vorige lid genoemde 



periode van 4 jaar is verstreken en de realisatie van het OostvaardersWold nog 
niet is afgerond, noch de pachtovereenkomsten met het oog op de realisatie 
van het OostvaardersWold al zijn beëindigd, zullen parti jen, met inachtneming 
van de wederzijdse belangen, zo spoedig mogelijk een gezamenlijke strategie 
vaststellen, 

Artikel 2; Overname realiseringsverplichtinq 
a. De Provincie neemt de in de overwegingen omschreven realiseringsverplichting 

voor 225 ha natuurcompensatie over van Staatsbosbeheer, met dien verstande 
dat de in de overwegingen genoemde verdeling in ha (150 ha 
kiekendieffoerageergebied en 75 ha bosgebied) met wederzijds goedvinden 
wordt gewijzigd in 115 ha kiekendieffoerageergebied en 110 ha bosgebied. 
Deze wijziging vloeit voort uit de verplichtingen van Staatsbosbeheer jegens 
Pro-rail met betrekking tot de vereiste boscompensatie Hanzelijn (conform de 
daarover gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg tussen Staatsbosbeheer 
en de Provincie d.d. 4 november 2009). Staatsbosbeheer behoudt jegens de 
gemeente Almere haar eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
beschikbaarheid van de overige 35 ha kiekendieffoerageergebied (welke 
verantwoordelijkheid is ingevuld ter plaatse van de Trekweg). Overigens 
behoudt Staatsbosbeheer zich het recht voor om in deze haar 
(publiekrechtelijke) bevoegdheid met betrekking tot het indienen van 
zienswijzen op het Inpassingsplan OostvaardersWold uit te oefenen. 

b. De Provincie wordt hiermede verantwoordelijk voor de resterende verwerving -
derhalve behoudens de 104 ha gronden die Staatsbosbeheer op het moment 
van ondertekening van de overeenkomst al in eigendom heeft verworven en de 
door Staatsbosbeheer nog te verwerven 43 hectaren, en inrichting van 225 
hectaren natuurcompensatie in het OostvaardersWold, waarbij 115 ha ingericht 
wordt als optimaal kiekendieffoerageergebied (of een equivalent daarvan als 
suboptimaal kiekendieffoerageergebied) en 110 ha als bosgebied, op een voor 
de compensatie noodzakelijk kwaliteitsniveau, niet zijnde het kwaliteitsniveau 
van het OostvaardersWold zoals omschreven in de Structuurvisie. 

c. De hiertoe bij het Groenfonds gereserveerde middelen ten bedrage van € 25,9 
miljoen (verminderd met de gelden ten behoeve van het door Staatsbosbeheer 
uit te voeren tijdelijke en structurele beheer ten bedrage van € 3 miljoen) 
worden door Staatsbosbeheer ter beschikking gesteld aan de Provincie. De 
aankoopkosten van de reeds (door DLG) ten behoeve van Staatsbosbeheer 
aangekochte gronden, op het moment van ondertekening van de overeenkomst 
een bedrag van € 12.734.086,51 voor in totaal circa 104 hectaren, worden 
tevens hierop in mindering gebracht. Voorts is op het moment van 
ondertekening van deze overeenkomst een transactie op handen, waarmede 
Staatsbosbeheer na passering van de akten gronden ter grootte van circa 43 
hectaren in eigendom zal verwerven. Het bedrag gemoeid met aankoop van 
vorenbedoelde 43 hectaren zal eveneens in mindering worden gebracht op het 
bedrag van € 25,9 mil joen. 

d. De in de voorgaande leden bedoelde - door Staatsbosbeheer verworven c.q. op 
korte termijn nog te verwerven gronden (met een gezamenlijke grootte van 
circa 147 ha) - en de resterende 78 ha nog te verwerven gronden, blijven c.q. 
komen in eigendom van Staatsbosbeheer, echter uitsluitend voor zover de 
daartoe beschikbare middelen (€ 25,9 miljoen) toereikend zi jn. Partijen 
onderkennen dat de definitieve eigendomssituatie in het OostvaardersWold 
bepaald zal worden door de begrenzing van het multifunctionele deel ten 
opzichte van het robuuste deel van het OostvaardersWold. Op het moment van 



ondertekening van deze overeenkomst Is de definitieve begrenzing nog niet 
vastgesteld. 

Artikel 3; Tijdelilk inrichtinq en beheer kiekendieffoerageergebieden 
a. Gedurende de inrichtingsfase van het OostvaardersWold zal de Provincie ervoor 

zorg dragen om 100 ha vrij te maken voor de inrichting en beheer door 
Staatsbosbeheer van kiekendieffoerageergebieden op tijdelijke basis. Partijen 
zoeken gezamenlijk naar een oplossing om ook de overige 15 ha binnen het 
OostvaardersWold vrij te spelen. 

b. Partijen spreken af dat Staatsbosbeheer de in het vorige lid bedoelde inrichting
en beheersactiviteiten gedurende de inrichtingsfase van het OostvaardersWold 
feitelijk zal uitvoeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn vormen onderdeel 
van de beheersgelden ten bedrage van € 3 miljoen die in mindering worden 
gebracht op het bedrag ad € 25,9 miljoen, als vermeld in artikel 2 sub c. 
Partijen zullen zonodig een separate ingebruikgevingsovereenkomst sluiten, 

Artikel 4: Eigendom en (structureeh beheer 
a. Staatsbosbeheer zal na voltooiing van de realisatie van het OostvaardersWold 

de eindbeheerder worden van het OostvaardersWold. Hierover zijn tussen het 
Ministerie van LNV, de Provincie Flevoland, Staatsbosbeheer en Stichting 
Flevolandschap een aantal basisafspraken gemaakt, zoals vastgelegd in de brief 
d.d. 21 december 2007 van de Provincie Flevoland, die als bijlage bij deze 
overeenkomst is toegevoegd (bijlage 2). 

b. In het verlengde van de in lid a bedoelde basisafspraken zal de Provincie alle 
door haar aangekochte c.q. aan te kopen gronden en opstallen, gelegen in het 
toekomstige multifunctionele deel (circa 625 ha) van het OostvaardersWold, 
direct na inrichting, in eigendom en beheer overdragen aan Staatsbosbeheer, 
tenzij het langdurig in eigendom houden van de gronden door de Provincie 
fiscale voordelen oplevert voor een van de partijen of andere belanghebbenden, 
en behoudens de gronden die de Provincie met behulp van de lening(en) 
verstrekt door de Financier heeft verworven. Indien en zodra de Provincie een 
andere, definitieve financier heeft gevonden, waardoor de lening(en) 
kan/kunnen worden afgelost, zullen de gronden na inrichting in eigendom en 
beheer eveneens overgedragen worden aan Staatsbosbeheer, tenzij het 
langdurig in eigendom houden van de gronden door de Provincie fiscale 
voordelen oplevert voor een van de partijen of andere belanghebbenden, 

c. Indien er fiscale voordelen zijn als de gronden langdurig in eigendom (c.q 
erfpacht) blijven van de provincie zullen partijen in de vervolgovereenkomst, als 
bedoeld in artikel 6, nadere afspraken maken over de consequenties hiervan. 
Daarbij zullen de volgende uitgangspunten in acht worden genomen: 
o De nadere afspraken zullen niet van invloed mogen zijn op de beoogde 

eindsituatie rond eigendom en beheer, 
o Een eventuele latere levering in eigendom aan Staatsbosbeheer is gekoppeld 

aan de fiscale herzieningstermijn (maximaal 10 jaar na inrichting), 
o Gedurende de periode dat Staatsbosbeheer nog geen eigenaar is spreken 

partijen nu reeds af dat Staatsbosbeheer haar rol als professionele 
gebiedsbeheerder op maximale wijze kan invullen. 

d. De Provincie Flevoland spant zich voorts in om ook het eigendom en beheer van 
de gronden en opstallen, gelegen in het multifunctionele deel van het 
OostvaardersWold, welke niet (of niet rechtstreeks) door haar zijn aangekocht, 
direct na inrichting, over te dragen c.q. te doen overdragen aan 
Staatsbosbeheer, tenzij het langdurig in eigendom houden van de gronden door 



de Provincie fiscale voordelen oplevert voor een van de partijen of andere 
belanghebbenden, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid c. 

e. De Provincie zal de (afgekochte) beheerskosten voor het structurele beheer van 
de gronden in het multifunctionele deel van het OostvaardersWold, die de 
Provincie Flevoland ontvangt in het kader van de EHS 
compensatieovereenkomsten, direct na realisatie aan Staatsbosbeheer voldoen, 
voorzover de Provincie deze gelden alsdan daadwerkelijk heeft ontvangen. 

f. De Provincie bevordert, voorzover dat in haar macht ligt, dat de gronden en 
opstallen in het robuuste deel (circa 1125 ha) van het OostvaardersWold die in 
(bloot) eigendom komen van Stichting Flevolandschap na inrichting direct in 
erfpacht worden doorgeleverd aan Staatsbosbeheer, tenzij het langdurig in 
erfpacht c.q. eigendom geven aan de Provincie voor een of meer 
belanghebbenden fiscale voordelen oplevert, onverminderd het bepaalde in 
artikel 4 lid c. 

Artikel 5; Uitwerkinq inspanninqsverplichtinq SOK 
a. Conform de terzake gemaakte afspraken in de SOK zal Staatsbosbeheer zich 

inspannen voor het betalen van een tussen partijen op basis van de definitieve 
kostenstaat nader te bepalen additionele bijdrage om de beoogde 225 ha 
natuurcompensatie in te kunnen richten en beheren conform de in de 
Structuurvisie vastgestelde kwaliteitsambities van het OostvaardersWold. 
Staatsbosbeheer heeft de ambitie om te komen tot een versnelde aflossing van 
deze inspanningsverplichting. 

b. Ter uitvoering van het bepaalde in het vorige lid worden in elk geval de 
navolgende bedragen c.q. opbrengsten ingezet: 

o € 1 miljoen co-financiering ten behoeve van (ILG-)investeringen 
Oostvaardersland (Horsterwold/Kotterbos) 

o De in artikel 1 lid b bedoelde meeropbrengsten pachtinkomsten, 
berekend per kalenderjaar 

o De in artikel 7 lid a bedoelde inkomsten uit vastgoed die door 
Staatsbosbeheer worden ingebracht. 

Artikel 6 Vervolgovereenkomst 
a. Aan het einde van het jaar 2010 zullen partijen bezien tot welk bedrag de 

inspanningsverplichting alsdan daadwerkelijk is Ingevuld en zullen partijen - op 
basis van de dan beschikbare inzichten en de dan beschikbare (definitieve) 
kostenstaat OostvaardersWold - een vervolgovereenkomst sluiten, waarin 
nadere afspraken worden gemaakt over de definitieve invulling en hoogte van 
de inspanningsverplichting. De in de Structuurvisie vastgestelde 
kwaliteitsambities, waaraan Staatsbosbeheer zich in het kader van de SOK heeft 
verbonden blijven uitgangspunt voor de doelrealisatie. 

b. In het verlengde van het bepaalde in het vorige lid spreken partijen af om in de 
periode tot eind 2010 gezamenlijk onderzoek te doen naar de verschillende 
mogelijkheden om te komen tot optimalisering van de thans begrote kosten en 
opbrengsten rond het OostvaardersWold. 

c. Mocht het uiteindelijke kostenniveau (kosten minus opbrengsten) hoger of lager 
zijn dan eerder geraamd, dan zullen partijen hierover in het kader van de 
vervolgovereenkomst nadere afspraken maken, rekening houdend met 
wederzijdse belangen. 

d. Partijen spreken af om in ieder geval in de periode van 1 september 2010 tot 31 
december 2010 besprekingen te houden over de invulling van de 
vervolgovereenkomst, waarbij gestreefd zal worden naar ondertekening van de 
overeenkomst uiterl i jk op 31 december 2010. 



e. Partijen onderkennen dat de afspraken tussen Staatsbosbeheer en de Provincie 
ofwel in de vorm van een bilaterale overeenkomst ofwel in een 
realisatieovereenkomst tezamen met andere gebiedspartners kunnen worden 
vastgelegd, overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de SOK. 

Artikel 7: Overiqe afspraken 
a. De Provincie zal bevorderen dat alle bij het OostvaardersWold betrokken 

partijen (Staatsbosbeheer, Provincie, Stichting Flevolandschap, Dienst Landelijk 
Gebied) alle inkomsten uit tijdelijk gebruik van het vastgoed in het 
OostvaardersWold ten goede laten komen aan het OostvaardersWold minus de 
pachtinkomsten van de gronden die Staatsbosbeheer in het OostvaardersWold 
zelf in eigendom heeft (verworven). 

b. Staatsbosbeheer draagt met het oog op de realisatie van OostvaardersWold 
zorg voor een tijdige beëindiging van alle pachtovereenkomsten ter zake van de 
aan haar door Stichting Flevolandschap in erfpacht uitgegeven gronden in het 
plangebied, alsmede terzake van de gronden die Staatsbosbeheer zelf in 
eigendom heeft verworven in het plangebied, De gronden zullen, vrij van 
persoonlijke en zakelijke beperkingen, in de staat waarin de gronden zich dan 
bevinden door Staatsbosbeheer aan de Provincie Flevoland ten behoeve van de 
realisatie van OostvaardersWold ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden 
Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten onvoorzien 
zodanige wijzigingen ondergaan dat overeenkomstig de bedoelingen van artikel 
6:258 BW van partijen of een der partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan 
worden dat deze de overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of 
deze overeenkomst niet meer kan nakomen, treden partijen met elkaar in overleg 
over de consequenties daarvan, waarbij beide partijen zich tot het uiterste zullen 
inspannen om de realisatie van het OostvaardersWold te verwezenlijken 

Artikel 9; Geschillenregeling 
a. Een part i j , die meent dat sprake is van een geschil over deze overeenkomst dan 

wel over de uitvoering van deze overeenkomst, meldt dat schriftelijk en 
gemotiveerd aan de andere part i j . 

b. Partijen treden na een melding als bedoeld in lid a van dit artikel binnen een 
maand met elkaar In overleg, waarbij zij trachten het geschil in overleg op te 
lossen. 

c. Indien het niet mogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te 
lossen is ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe 
bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle, locatie Lelystad. 

Artikel 10: Inwerkingtreding en einde van deze overeenkomst 
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag dat deze door beide Partijen is 
ondertekend en eindigt van rechtswege zodra ieder der partijen aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan dan wel (het restant van) deze verplichtingen wordt 
c.q. worden opgenomen in de nog te sluiten vervolgovereenkomst tussen partijen 
zoals bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst. 

Artikel 1 1 : Bijlagen 
De volgende aan deze overeenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van deze 
overeenkomst en zijn door Partijen ondertekend; 
1. Overzicht (netto-)Pachtinkomsten d.d. 24 juni 2010. 
2. Brief Provincie betreffende Beheer OostvaardersWold d.d. 21 december 2007. 



Voor zover de inhoud van genoemde bijlagen afwijkt van wat in deze 
uitwerkingsovereenkomst is bepaald, prevaleert het bepaalde in deze 
overeenkomst, 

Ondertekening: 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op 28 juni 2010 

Staatsbosbeheer; 

[ 

^ 
Provindfe Flevoland; 

Dhr, ir. P. Winterman 
Regiodirecteur Oost 

Dlir. L. Verbeek 
Commissaris van de 
Koningin 
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