
Initiatiefvoorstel 

 

 

Initiatief- 

voorstel nr. 

(in te vullen 

door SGR) 

HB 1573881 

Commissie Ruimte en Leefomgeving 

Datum: 17 april 2014 

Indiener: GroenLinks, Simon Miske 

Onderwerp: Status Nationaal Park voor Oostvaardersplassen e.o. 

 

 

Voorgenomen 

besluit: 

Provinciale Staten, gelezen het initiatiefvoorstel van Groen Links  

– HB 1573881 - van 17 april 2014, dragen Gedeputeerde Staten op: 

1 ) Uiterlijk eind derde kwartaal 2014 bij het Ministerie van  

     Economische Zaken de status van Nationaal Park aan te vragen   

     voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving; 

2)  Samen met de relevante partijen een businessplan op te stellen  

en deze uiterlijk 1e kwartaal 2015 ter besluitvorming voor te leggen 

aan Provinciale Staten. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten 

van 28 mei 2014. 

 

griffier,                                             voorzitter, 

 

 

Inhoud 

 

 

Aanleiding 

De provincie Flevoland hanteert binnen haar economisch- en 

natuurbeleid de doelstelling om natuur (door) te ontwikkelen en de 

economische potentie optimaal te benutten. Hierbij wordt gestreefd 

naar gelijkblijvende biodiversiteit en toenemende recreatieve en 

toeristische mogelijkheden. 

Daarnaast is het creëren van werkgelegenheid, juist in deze tijd, van 

groot economisch belang. 

De Oostvaardersplassen en direct omliggende natuurgebieden 

hebben de potentie om als Nationaal Park een belangrijke bijdrage 

te kunnen leveren aan deze doelstellingen. 

 

Wettelijk- en/of beleidskader 

Dit initiatiefvoorstel geeft invulling aan de doelstellingen van de 

Economische agenda Flevoland 2012-2015, de programmabegroting 

2014 en het provinciale natuurbeleid.  

Daarnaast sluit het uitstekend aan bij het Natuurpact, de in 

september 2013 afgesloten overeenkomst tussen het Ministerie van 

Economische Zaken en het IPO, met als grondgedachte dat economie 

en natuur hand in hand gaan. 

 

Gedachtegang 

Als de Oostvaardersplassen e.o. de status van Nationaal Park krijgt 

vergroot dat de (inter)nationale bekendheid. Nationale Parken zijn 

immers een begrip in binnen- en buitenland. De status van Nationaal 

Park trekt meer bezoekers. Meer bezoekers bieden kansen voor 

nieuwe recreatieve en toeristische voorzieningen zoals fiets- en 

wandelpaden, educatieve activiteiten, horeca, hotels e.d.  

Een eerste berekening op basis van kengetallen van andere 

Nationale Parken in Nederland laat zien dat de baten in de 

Oostvaardersplassen en omgeving met 20%  stijgen. Daarnaast 

genereert de status van Nationaal Park extra werkgelegenheid van 

circa 90 á 100 banen. 



De belangrijkste gebiedspartners (gemeenten Almere en Lelystad en 

Staatsbosbeheer) zijn positief over de mogelijke ontwikkeling en 

zien voldoende kansen. 

 

Fasering aanvraag status NP 

Conform de procedure van het Ministerie van Economische Zaken 

vindt de toekenning van de status Nationaal Park gefaseerd plaats. 

In fase 1 wordt de status door GS schriftelijk aangevraagd bij het 

Ministerie. Indien het gebied voldoet aan de vereiste criteria zal het 

Ministerie de Oostvaardersplassen e.o. de status van Nationaal Park 

i.o. (in oprichting) geven. 

In fase 2 wordt het businessplan opgesteld. Op basis van dit 

businessplan zal het Ministerie de definitieve status van Nationaal 

Park afgeven. Het ligt voor de hand dat Provincie Flevoland het 

businessplan samen met de gebiedspartners (Lelystad, Almere, 

Staatsbosbeheer, eventueel aangevuld door andere relevante 

partijen) opstelt.  

In het businessplan komt o.a. aan de orde: visie, inhoudelijke 

uitwerking (precieze afbakening van het gebied, waar welke 

voorzieningen, voorlichting en educatie e.d.) investeringskosten, 

financiering en de organisatiestructuur. 

Het business plan moet door GS in het eerste kwartaal 2015 ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan Provinciale Staten (go or no-go). 

 

Overwegingen die leiden tot voorgenomen besluit 

• Gedeputeerde Staten is bevoegd om de status van Nationaal Park 

aan te vragen bij het Ministerie van Economische Zaken. 

• De Oostvaardersplassen e.o. voldoen aan de criteria in aanmerking 

te komen voor de status van Nationaal Park; 

• De status van Nationaal Park voor de Oostvaardersplassen e.o. 

genereert (inter)nationale bekendheid en meer bezoekers en 

stimuleert recreatie & toerisme; 

• De status van Nationaal Park zorgt voor 20% meer baten en 

werkgelegenheid; 

• De status van Nationaal Park voor Oostvaardersplassen e.o. sluit 

goed aan bij de landelijke- en provinciale gedachte dat economie en 

natuur hand in hand gaan; 

• Met de status van Nationaal Park wordt concreet invulling gegeven 

aan de doelstellingen van de Economische agenda Flevoland 2012-

2015, de programmabegroting 2014, het provinciaal natuurbeleid en 

het Natuurpact; 

• De Status van Nationaal Park maakt het makkelijker om in 

aanmerking te komen voor EU-subsidies; 

 

 

 

 

 

 

 

Planning: 

 

• 5 februari 2014: oordeelsvormende bespreking in 

commissie Ruimte en Leefomgeving 

• 14 mei 2014: oordeelsvormende bespreking in commissie 

Ruimte en Leefomgeving 

• 28 mei 2014: besluitvormende behandeling in Provinciale 

Staten  

• 3e kwartaal 2014: voorbereiding en aanvragen Status 

Nationaal Park door Gedeputeerde Staten 

• 4e kwartaal 2014 – 1e kwartaal 2015: opstellen business 



plan 

• 1e kwartaal 2015: Go/No go besluit PS op grond van 

business plan 

• 2015 e.v.: realisatie 

Financiën De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Samenwerkingsverband Nationale 

Parken bedraagt €2.500,-. 

De éénmalig kosten betreffen het gezamenlijk opstellen van een business 

plan en de oprichting van het Nationaal Park.  

Naar schatting bedragen deze € 50.000,-.  

Betrokken gebiedspartners dragen gezamenlijk de kosten. 

De Provinciale bijdrage kan gefinancierd worden uit de bestaande 

begrotingsproducten 1.3.1 Natuur en/of 3.2 Ontwikkeling en innovatie. 

 

Bijlage: Brochure ‘Oostvaardersplassen verdient de status Nationaal Park’  

 

 


