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Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Voorwaarden bij Natura2000-beheerplan Oostvaardersplassen. 
 

1. Beslispunten 
1. Te besluiten aan Gedeputeerde Staten de hieronder opgenomen voorwaar-

den mee te geven in de vaststellingsprocedure van het ontwerp-Natura2000-
beheerplan Oostvaardersplassen. 
Algemeen beheerplan  

a. Het Natura2000-beheerplan dient, op basis van de best beschikbare we-
tenschappelijke kennis, zicht te bieden op het behalen van de internati-
onale doelstellingen, waar het rijk wettelijk voor verantwoordelijk is. 

b. Het Natura2000-beheerplan beschrijft duidelijk wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van het beheerplan, wat de kosten daarvan zijn en 
hoe die kosten gedekt worden. 

c. Als gevolg van het Natura2000-beheerplan en/of de uitvoering van de Na-
tura2000-beheerplanmaatregelen zullen geen verdere beperkingen voort-
vloeien voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Oostvaar-
dersplassen, anders dan op basis van internationale verplichtingen al het 
geval is.  

d. Maatregelen uit het Natura2000-beheerplan dienen geen afwenteling te 
veroorzaken van de Natura2000-opgave op derden waaronder water-
schap, gemeenten en omliggende agrariërs.  

Financiën beheerplan 
e. De geschatte kosten voor uitvoering van de Natura2000-

beheerplanmaatregelen dienen te passen binnen de door het rijk aan de 
provincie beschikbaar gestelde Natura2000/PAS middelen, zoals overeen 
gekomen in het decentralisatieakkoord.  

f. De provincie is voortouwnemer van de uitvoering en de financiering van 
de Natura2000-beheerplanmaatregelen, onder voorwaarde dat er geen 
eigen geld vanuit de provincie voor ingezet wordt. 

g. Financiering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen mag niet van in-
vloed zijn op de hoogte van de door de provincie te verstrekken subsidie 
aan Staatsbosbeheer via het Stelsel Natuur en Landschap (SNL-subsidie). 

 (Grote) grazers 
h. Het Natura2000-beheerplan geeft inzicht in de relatie tussen het behalen 

van de internationale verplichtingen die het rijk is aangegaan (Natu-
ra2000-doelen) en de rol van (grote) grazers in het ecologisch systeem. 

i. Financiering van de uitvoering van de Natura2000-
beheerplanmaatregelen betekent expliciet niet dat er middelen aan het 
beheer van de grote grazers toegekend worden. 

Communicatie over beheerplan 
j. Het ministerie van EZ draagt de zorg voor de communicatie over de pro-

cedure van de vaststelling van het Natura2000-beheerplan. 
k. De provincie heeft de regie over de inhoudelijke communicatie rond het 

Natura2000-beheerplan. Dit doet zij in samenwerking met Staatsbosbe-
heer. De opgave hierbij is dat betrokkenen (uit de regio) voldoende ken-
nis kunnen nemen van de beoogde maatregelen.  

Vervolg mbt definitief beheerplan 
l. Het opstellen en vaststellen van het definitief Natura2000-beheerplan is 

een verantwoordelijkheid van het ministerie. Hierbij worden de zienswij-
zen op het beheerplan betrokken.  
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m. De provincie wordt betrokken bij het tot stand komen van het definitieve Natura2000-
beheerplan. Daar waar zienswijzen niet overgenomen worden, wordt dit beargumenteerd.  

n. Het definitieve Natura2000-beheerplan wordt vooraf aan de vaststelling aan Gedeputeerde 
Staten van Flevoland ter instemming voorgelegd.  

Overdracht verantwoordelijkheden 
o. Indien het rijk met de provincie afspraken wil maken over het overdragen van andere ver-

antwoordelijkheden dan in het natuurakkoord vastgelegd, dient hiertoe een verzoek inge-
diend te worden. Gedeputeerde Staten kan op een dergelijk verzoek pas ingaan nadat Pro-
vinciale Staten hierover een besluit heeft genomen op basis van voldoende informatie over 
het betreffende onderwerp.  

 
2. Inleiding 

De Natuurbeschermingswet schrijft voor dat binnen drie jaar na definitieve aanwijzing van een 
Natura2000-gebied er een beheerplan is vastgesteld. In dit Natura2000-beheerplan wordt onder 
andere beschreven welke instandhoudingsmaatregelen getroffen dienen te worden.  
In opdracht van het ministerie van EZ is door DLG in samenwerking met SBB het ontwerp-
Natura2000-beheerplan Oostvaardersplassen opgesteld.  
Het Natura2000-beheerplan wordt door de staatssecretaris van EZ vastgesteld na instemming 
door Gedeputeerde Staten. Het ministerie streeft naar het zo spoedig mogelijk vaststellen van 
het beheerplan (inclusief inspraakprocedure). 
En de bijlage treft u een nadere toelichting aan over het proces en de relatie met het dagelijks 
beheer.  

 

3. Beoogd effect 
Na toetsing aan de door Provinciale Staten geaccordeerde randvoorwaarden kan Gedeputeerde 
Staten instemmen met het ter visie leggen van het concept-ontwerp-Natura2000-beheerplan 
Oostvaardersplassen. 

 
4. Argumenten 

1.1. Het Ministerie van EZ wil na de zomer het ontwerp-beheerplan ter visie leggen. Dit zal de 
staatssecretaris alleen doen na instemming van de provincie Flevoland. 

1.2. Met deze processtap werkt de provincie Flevoland conform het natuurakkoord mee aan het 
nakomen van (inter)nationale verplichtingen ten aanzien van Natura2000. 

 
5. Kanttekeningen 

geen 
 
6. Vervolgproces 

11 juli 2014 stuurgroep vergadering 
 

7. Advies uit de Commissie 
 
 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014, nummer 1593645. 
 

    BESLUITEN:  
Te besluiten aan Gedeputeerde Staten de hieronder opgenomen voorwaarden mee te geven in de 
vaststellingsprocedure van het ontwerp-Natura2000-beheerplan Oostvaardersplassen. 
Algemeen beheerplan  
a. Het Natura2000-beheerplan dient, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis, 

zicht te bieden op het behalen van de internationale doelstellingen, waar het rijk wettelijk voor 
verantwoordelijk is. 
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b. Het Natura2000-beheerplan beschrijft duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
het beheerplan, wat de kosten daarvan zijn en hoe die kosten gedekt worden. 

c. Als gevolg van het Natura2000-beheerplan en/of de uitvoering van de Natura2000-
beheerplanmaatregelen zullen geen verdere beperkingen voortvloeien voor ruimtelijke ontwik-
kelingen in de omgeving van de Oostvaardersplassen, anders dan op basis van internationale 
verplichtingen al het geval is.  

d. Maatregelen uit het Natura2000-beheerplan dienen geen afwenteling te veroorzaken van de 
Natura2000-opgave op derden waaronder waterschap, gemeenten en omliggende agrariërs.  

Financiën beheerplan 
e. De geschatte kosten voor uitvoering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen dienen te 

passen binnen de door het rijk aan de provincie beschikbaar gestelde Natura2000/PAS middelen, 
zoals overeen gekomen in het decentralisatieakkoord.  

f. De provincie is voortouwnemer van de uitvoering en de financiering van de Natura2000-
beheerplanmaatregelen, onder voorwaarde dat er geen eigen geld vanuit de provincie voor in-
gezet wordt. 

g. Financiering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen mag niet van invloed zijn op de hoogte 
van de door de provincie te verstrekken subsidie aan Staatsbosbeheer via het Stelsel Natuur en 
Landschap (SNL-subsidie). 

 (Grote) grazers 
h. Het Natura2000-beheerplan geeft inzicht in de relatie tussen het behalen van de internationale 

verplichtingen die het rijk is aangegaan (Natura2000-doelen) en de rol van (grote) grazers in het 
ecologisch systeem. 

i. Financiering van de uitvoering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen betekent expliciet 
niet dat er middelen aan het beheer van de grote grazers toegekend worden. 

Communicatie over beheerplan 
j. Het ministerie van EZ draagt de zorg voor de communicatie over de procedure van de vaststel-

ling van het Natura2000-beheerplan. 
k. De provincie heeft de regie over de inhoudelijke communicatie rond het Natura2000-

beheerplan. Dit doet zij in samenwerking met Staatsbosbeheer. De opgave hierbij is dat betrok-
kenen (uit de regio) voldoende kennis kunnen nemen van de beoogde maatregelen.  

Vervolg mbt definitief beheerplan 
l. Het opstellen en vaststellen van het definitief Natura2000-beheerplan is een verantwoordelijk-

heid van het ministerie. Hierbij worden de zienswijzen op het beheerplan betrokken.  
m. De provincie wordt betrokken bij het tot stand komen van het definitieve Natura2000-

beheerplan. Daar waar zienswijzen niet overgenomen worden, wordt dit beargumenteerd.  
n. Het definitieve Natura2000-beheerplan wordt vooraf aan de vaststelling aan Gedeputeerde 

Staten van Flevoland ter instemming voorgelegd.  
Overdracht verantwoordelijkheden 
o. Indien het rijk met de provincie afspraken wil maken over het overdragen van andere verant-

woordelijkheden dan in het natuurakkoord vastgelegd, dient hiertoe een verzoek ingediend te 
worden. Gedeputeerde Staten kan op een dergelijk verzoek pas ingaan nadat Provinciale Staten 
hierover een besluit heeft genomen op basis van voldoende informatie over het betreffende on-
derwerp.  
 

2 juli 2014 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 2 juli 2014. 
 
griffier,              voorzitter, 
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9. Bijlagen 
 
 
10. Ter lezing gelegde stukken 
 
 

 

 Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 
   

 


