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Agendapunt Plan van aanpak Nieuwe Natuur in Flevoland 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 20 augustus 2013, nummer 1506577, besluiten: 
1.    In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het programma Nieuwe Natuur 
en daarmee de volgende keuzes te maken: 
 
a. een programmatische aanpak waarmee de gebiedspartners worden 

uitgenodigd om uiterlijk 1 juli 2014 projectideeën in te dienen; 
b. het zorgvuldig en zakelijk wegen van alle projectideeën in één 

beoordelingsronde aan de hand van een vooraf vastgestelde meetlat waarbij 
de verplichtingen tot natuurcompensatie onderdeel kunnen zijn van de 
voorgestelde aanpak; 

c.  na het besluit van Provinciale Staten in najaar 2014 ten aanzien van de 
projectideeën zal blijken of de natuurcompensaties elders dan wel alsnog op 
huidig verworven gronden uitgevoerd dienen te worden; 

d.  de verordening groenblauwe zone in stand te houden tot het moment van 
realisatie van de natuurcompensaties; 

e.  met het besluiten over de ingediende projectideeën het moratorium in te 
trekken;  

f.  in te stemmen met de in het plan van aanpak opgenomen uiteenzetting van 
de € 33,9 miljoen. 

 
2. De 8e begrotingwijziging 2013 vast te stellen, waarbij € 2,5 miljoen 
beschikbaar wordt gesteld voor afhandeling schadeclaims van agrariërs, ten laste 
van de bestemmingsreserves  Omgevingsplan en Strategische 
ontwikkelingsprojecten. 

Toezegging De gedeputeerde zegt toe te laten onderzoeken of en hoe het planbureau voor 
de leefomgeving zal worden ingezet als objectieve partij voor het toetsen van 
onderdelen van de projectmatige aanpak Nieuwe Natuur. 

Rondeadvies Agenderen als bespreekstuk. 
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Bespreekpunten - De wijze waarop de meetlat wordt gehanteerd (weging); 

- De wijze waarop ingediende projectplannen worden beoordeeld; 
- Programmatische aanpak in relatie tot de wijze waarop Provinciale Staten   
  hierop kan sturen en  
- De afstemming met de visie op bestaande natuur (decentralisatie  
  natuurbeleid). 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013 
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
 
  
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


