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Opinieronde 1      

Onderwerp 
Plan van aanpak nieuwe natuur in Flevoland 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Vaststellen van het (deels geactualiseerde) plan 
van aanpak Nieuwe Natuur . 
U treft daartoe aan: 
- een statenvoorstel met 2 beslispunten 
- het plan van aanpak nieuwe natuur , met een   
  driedeling in ‘Proces’ , ‘Meetlat ‘ en  
   ‘afwikkeling van de huidige situatie’ 
- een voorstel tot begrotingswijziging 
- de twee mededelingen van het college over de 
voortgang van het plan van aanpak , in de 
periode maart-heden  
- voorts ligt voor u ter inzage: de verslagen van 
de gesprekken met de gebiedspartners  
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

1. In te stemmen met  
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.      

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

-In een op 20 maart 2013 aangenomen motie (HB 
1475002), is aan GS verzocht een programma 
Nieuwe Natuur in Flevoland te realiseren. 
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 -Bij mededeling van 28 mei 2013 (HB 1493178, 
bijlage toegevoegd)  zijn PS over de voortgang 
geïnformeerd. 
-De in het plan van aanpak op te nemen  
meetlat is in de zomermaanden nader 
uitgewerkt, in samenwerking met de Stichting 
het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer (zie de 
mededeling van 27 juni HB1509177, bijlage 
toegevoegd). 
-De uitkomsten van de studiemiddag/technische 
sessie van 4 september jongstleden zullen 
worden verwerkt in een derde mededeling  
(verwachting dinsdag 17 september). 
In deze mededeling wordt opgenomen: 
a) een nadere duiding van de PM-posten, waarmee 
verhelderd wordt hoe de uitkomsten van de 
studiemiddag natuur van invloed zijn geweest op de 
meetlat. 
b) een weergave van het gesprek met de 
staatssecretaris 
c) de uitkomsten van de  ‘knoopontwarring’ nav 

gesprekken met Staatsbosbeheer en de Stichting 
het Flevo-landschap 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Het plan van aanpak nieuwe natuur is voor het 
eerst gepresenteerd in de panoramaronde van 3 
juli. In de tussenliggende periode heeft ook een 
‘technische sessie’ ten aanzien van 
‘kijkrichtingen (nieuwe)natuur’ plaatsgevonden 
(4 september) . 

Het plan van aanpak is /wordt in een aantal 
opzichten aangescherpt. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Besluitvormingsronde: 16 oktober 
Openstelling programma: 18 oktober 
Deadline indienen projecten: 31 december 
Vertaling project ideeën tot projectplan: tot 

uiterlijk 1 juli 2014. 
 

  


