
VERDIENT DE STATUS NATIONAAL PARK

PROVINCIALE STATEN

De Oostvaardersplassen is een bijzonder 

natuurgebied, met groeiende belangstelling van 

bezoekers voor het beleven van de natuur. En dat 

direct grenzend aan de steden Almere en Lelystad! 

De basiskwaliteit voor de status Nationaal Park in  

de Oostvaardersplassen en de eraan grenzende bos-

gebieden is ruim op orde. Dit dankzij de twee bezoekerscentra en de aanwezige infra-

structuur voor fietsers en wandelaars. Er is ruimte om het gebied verder te ontwikkelen, 

zowel op ecologisch als op economisch gebied. Die ruimte wordt optimaal benut als ge-

biedspartners samenwerken in en aan het natuurgebied. Van andere gebieden is geleerd 

dat de status Nationaal Park een vliegwieleffect heeft op het ontwikkelen van die ruimte. 

Een eerste berekening laat zien dat de status Nationaal Park de baten in de Oostvaarders-

plassen en omgeving stijgen met 20%. Daarnaast genereert het extra werkgelegenheid.

De uitdaging voor het Nationaal Park Oostvaarders-
plassen ligt in het aantrekken en behouden van 
bezoekers. Een uitdaging die naadloos aansluit op 
verschillende Flevolands beleidsvelden.

De Oostvaardersplassen en de direct daaraan 
grenzende bossen trekken op jaarbasis ongeveer 
350.000 bezoekers (Mondelinge informatie Staats-
bosbeheer). Mensen die komen om van de ‘Nieuwe 
Wildernis’ te genieten. Zij komen vogels kijken 
zoals de zilverreiger en de zeearend.

Of ze doen mee aan een van de georganiseerde 
excursies. De bossen rond de Oostvaardersplassen 
zijn samen met het Oostvaardersveld voor menig 
wandelaar of fietser een prachtige recreatieve 
omgeving. Allemaal dagjesmensen die een kopje 
koffie drinken en weer gaan. Deze mensen zijn een 
potentiële bron voor de natuur- en recreatieve/
educatieve waarden van het gebied, de werkgele-
genheid in de regio en de economie van Flevoland. 
Deze bron kan via de status Nationaal Park aange-
boord worden.
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Nationaal Park Oostvaardersplassen e.o.
De status Nationaal Park als kans
Als de Oostvaardersplassen, samen met de omliggende gebieden (zie kaart) de status van Nationaal Park 
krijgen, biedt dat de volgende kansen:

● Een internationaal merk, dat goed is voor de naamsbekendheid. 
● Grotere (inter)nationale bekendheid. 
● Meer bekendheid en dus meer bezoekers.
● Meer bezoekers betekent recreatieve voorzieningen zoals horeca, hotels en natuurgerichte  
 recreatieve activiteiten.
● Meer bezoekers geeft een vliegwieleffect van activiteiten op het gebied van voorlichting & educatie.
● Meer bezoekers leidt tot stijgende baten met 20%, die te relateren zijn aan de aanwezigheid van de natuur.
● Extra werkgelegenheid in de vorm van nieuwe banen.



Nationale Parken: Visitekaartjes voor het land, 
de regio en de natuur  
Nationale Parken zijn een begrip in binnen- en 
buitenland. Er zijn beroemde voorbeelden zoals 
Krugerpark en Yellowstone National Park.  
Nationale Parken zijn waar ook ter wereld de 
mooiste en aantrekkelijkste natuurgebieden.  
Het zijn de visitekaartjes voor het land, de regio 
en de natuur. Als je daar in de buurt op vakantie 
gaat, dan moet je er geweest zijn. 

Nederland kent twintig Nationale Parken. Samen 
vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur 
zowel qua landschap als planten en dieren. Twee 
Nationale Parken zijn voor 1936 door particulieren 
opgericht. In 1969 heeft Nederland zich aangesloten 
bij de overeenkomst van de International Union for 
the Conservation of Nature om belangrijke ecosys-
temen te beschermen, onder andere door de 
instelling van Nationale Parken. Naar aanleiding 
daarvan zijn in de periode 1989 tot 2009 de overige 
18 Nationale Parken aangewezen. Flevoland is de 
enige provincie zonder Nationaal Park.

Procedure aanvraag status NP 
Op basis van de nog vast te stellen Wet Natuur 
(Artikel 8.3) kan de minister een gebied als Natio-
naal Park aanwijzen op verzoek van Gedeputeerde 
Staten van de provincie of provincies waarin het 
gebied is gelegen. Een gebied wordt uitsluitend 
aangewezen als nationaal park, indien:
a. het een aaneengesloten gebied met een   
   oppervlakte van ten minste 1000 hectare betreft:
   1. waarin zich een of meer ecosystemen  
    bevinden die niet wezenlijk zijn aangetast   
    door menselijk gebruik,
   2. waarin zich dier- en plantensoorten, geomor-  
    fologische locaties en habitats bevinden die   
    een bijzonder natuurwetenschappelijk,   
    educatief en recreatief belang vertegenwoor- 
    digen, of,
   3. dat een natuurlijk landschap van grote   
    schoonheid omvat.
b. het behoud van de wezenlijke kenmerken van   
   het gebied is verzekerd;
c.  het gebied is opengesteld voor bezoekers voor   
   educatieve, culturele en recreatieve doeleinden,  
   met dien verstande dat aan de openstelling   
   voorwaarden en beperkingen kunnen worden   
   gesteld met het oog op het behoud van de   
   wezenlijke kenmerken van het gebied;
d. het gebied zich duidelijk onderscheidt van   
   eerder aangewezen nationale parken.
   De Oostvaardersplassen en omringende  
   gebieden voldoen aan deze criteria.

Nationaal Park is de Michelinster voor een 
natuurgebied
De status Nationaal Park is de Michelinster voor een 
natuurgebied waar je van harte welkom bent om te 
genieten en te leren. Een ster die de Oostvaarders-
plassen en haar omgeving makkelijk verdient. Waar 
in Nederland tref je de Wildernisnatuur aan van de 
Oostvaardersplassen? Een kleimoeras waar de 
dynamiek van de natuur zijn gang kan gaan.  
Een natuur waarin uit Nederland verdwenen 
soorten als zeearend en zilverreiger weer hun plek 
vinden. Een natuur die op jaarbasis door circa 
250.000 mensen bezocht wordt. De natuurkwaliteit 
van de rond de Oostvaardersplassen gelegen 
bosgebieden is volop in ontwikkeling. Het Kotterbos 
is recreatief aantrekkelijk gemaakt.  
Voor het Hollandsche Hout en de omgeving van het 
Praambos liggen de plannen klaar. Die potentiële 
kwaliteit verdient de ster. Er zijn maar een paar 
plekken in noordwest Europa waar je kunt wandelen, 
fietsen en recreëren in loofbos op kleigrond. Het 
Hollandsche Hout trekt op jaarbasis 25.000 bezoe-
kers. Bij het bezoekerscentrum de Oostvaarders 
komen zo’n 40.000 tot 50.000 bezoekers per jaar.

Educatie & voorlichting
Educatie en voorlichting zijn belangrijke pijlers 
voor natuurbeleving, draagvlak en betrokkenheid 
bij de Nationale Parken en het Nederlandse 
natuurbeleid. De meeste parken hebben één of 
meer bezoekerscentra. In woord en beeld wordt 
daar informatie verstrekt over de natuurwaarden 
van het park. Een bezoekerscentrum biedt cursus-
sen, wisselende activiteiten en speciale projecten 
aan voor scholieren of omwonenden.  
Het bezoekerscentrum is vaak het vertrekpunt voor 
wandelingen en begeleide excursies. Alle parken 
beschikken over een eigen website. 
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De meeste parken hebben daarnaast een informa-
tiekrant over het park en de activiteiten van het 
bezoekerscentrum. Voor meer specifieke informatie 
zijn er brochures, folders en kaarten.

Versterken van educatie is een typisch Nationaal 
Park doel. Op dit moment vinden er al verschil-
lende activiteiten op het gebeid van educatie en 
voorlichting plaats. De basis voor natuurbeleving, 
educatie en recreatie is in de Oostvaardersplassen 
en omgeving aanwezig. De status van Nationaal 
Park zal een vliegwieleffect hebben op de bestaande 
activiteiten, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

Samen werken aan een mooi natuurgebied 
De kracht achter de status Nationaal Park zit hem 
in de samenwerking tussen de overheid, terrein-
beheerders, eigenaren, ondernemers en belangen-
organisaties. Samen werken in en aan een mooi 
natuurgebied. Het resultaat van de samenwerking 
is een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een groene 
en gezonde woonomgeving en een geweldige 
recreatieomgeving. Een Nationaal Park is de plek 
waar je als betrokken organisatie en bewoner trots 
op bent. 

Om de samenwerking te realiseren worden de 
Nationale Parken bestuurd door een Overleg Orgaan 
met een onafhankelijk voorzitter. Een structuur die 
onder het regime van het ministerie ontworpen is. 
Sinds de decentralisatie van natuur gaat de provincie 
erover. Samen met de betrokken partijen kan de 
provincie voor het Nationaal Park Oostvaardersplassen 

en omgeving een organisatiestructuur op maat 
maken. 

Gebiedspartners 
Een kleine belronde levert de volgende reacties op:
● Staatsbosbeheer ziet als terreinbeheerder van de  
 gebieden zeer veel kansen voor de verdere   
 ontwikkeling op het gebied van recreatie en   
 educatie.
● Gemeente Lelystad ziet mogelijkheden voor   
 recreatieve ontwikkeling en een toeristisch   
 economische impuls.
● Gemeente Almere ziet kansen voor recreatieve   
 ontwikkelingen en lokale ondernemers.

Stichting SNP; de motor achter de reclame
Een netwerk van organisaties is betrokken bij het 
beheer en behoud van de Nationale Parken. De 
organisaties zijn verenigd in Stichting Samenwer-
kingsverband Nationale Parken (Stichting SNP).  
De Stichting SNP biedt een platform waar de 
verschillende partijen elkaar ontmoeten en exper-
tise, ervaringen en ideeën uitwisselen. Zij zorgt 
voor een huisstijl en daarmee een krachtige 
uitstraling van de Nationale Parken. Stichting SNP  
is de motor achter het promoten van de Nationale 
Parken. 

Een gezonde bedrijfsvoering vraagt een brede blik
Tot 2013 is er jaarlijks Rijkssubsidie verleend aan 
de parken voor de uitvoering van de jaarplannen. 
Door het Natuurpact is de organisatie en de 
uitvoering van het Nationale Parkenbeleid bij de 



provincies terecht gekomen. Per 1 januari 2014 
houdt de Rijksfinanciering op (ook aan de stichting 
SNP). 

Betrokkenheid van provincies met Nationale Parken 
verschillen. De ene provincie ziet zeer veel meer-
waarde, regelt het overlegorgaan, benoemd zelf de 
voorzitter en investeert flink veel geld. 
Andere provincies zoeken combinatie met andere 
overlegorganen en gaan voor beperkte financiële 
steun. Maatwerk is hier het sleutelwoord. 
Op voorhand is niet bekend wat de initiële midde-
len zijn. Als voorbereidende kosten moet gedacht 
worden aan het opstellen van een business case 
met onderdelen als een toekomstvisie op het 
gebied, een verdienmodel en een organisatiestruc-
tuur. Op basis van vergelijkbare business cases 
wordt geschat dat dit rond de €50.000,-- kost.

Verder dient rekening gehouden te worden met de 
oprichtingskosten. Als de provincie het initiatief 
neemt de status Nationaal Park aan te vragen, dan 
wordt door de omgeving verwacht dat de provincie 
deze kosten zal dragen. De jaarlijkse bijdrage aan 
de Stichting SNP bedraagt €2500,--, te betalen door 
de park organisatie. 

De status maakt makkelijker EU gelden vrij (monde-
linge mededeling St SNP), maar dit is geen garantie.

Als we met z’n allen de opbrengsten van het 
Nationaal Park Oostvaardersplassen en omgeving 
willen oogsten dan moet er een business case 
komen waar investeren, beheren en opbrengsten 
met elkaar verbonden zijn. Een verdienmodel op 
maat zodat er gezamenlijk bijgedragen wordt aan 
een gezonde bedrijfsvoering van het Nationaal 
Park. 

Indicatie economisch impuls
Kenniscentrum Triple E heeft op basis van kentallen 
van andere Nationale Parken (de Veluwe, het 
Ooster- en Westerzand, lauwersmeer en de Weerib-
ben-Wieden) een schatting gemaakt van de econo-
mische spin off bij het toekennen van de status 
Nationaal Park (zie bijlage). Deze eerste berekening 
laat zien dat de baten in de Oostvaardersplassen en 
omgeving met 20% doet stijgen. Daarnaast genereert 
het extra werkgelegenheid van 90 á 100 banen. 

Het belang dat mensen hechten aan een groene 
leefomgeving, en de bescherming hiervan is door te 
vertalen naar de vaak omvangrijke bestedingen van 



recreanten in en nabij Nationale Parken. Uit onder-
zoek in andere Nationale Parken blijkt dat de 
bestedingen niet in de kern van het gebied plaatsvin-
den, maar in de directe omgeving (zie afbeelding). 

Wie het recht heeft inkomsten uit aan natuur 
gerelateerde activiteiten te genereren, zou de 
plicht moeten hebben om duurzaam te investeren 
in het beheer van de natuur en het landschap.  
Het exploiteren van een hotel of het organiseren 
van een excursie zijn (voor)rechten die mogelijk 
zijn dankzij de kwaliteit van de omgeving. Wie een 
(voor)recht verwerft heeft de (morele) plicht om 
mee te betalen aan de natuur en het landschap. 
Een concept (zie bijlage) dat uitgewerkt kan 
worden in het verdienmodel voor het Nationaal 
Park Oostvaardersplassen en omgeving. 

Relatie Nationaal Park en natuurbeheer
De natuurwaarden van de Nederlandse Nationale 
Parken zijn beschermd doordat zij onderdeel zijn 
van de Ecologische Hoofdstructuur en sommige van 
Natura 2000. Zo ook de Oostvaardersplassen en de 
gebieden er om heen. Die beschermingsstatus is 
voor de natuurwaarden krachtiger dan de status 
Nationaal Park.

Het natuurbeheer is via EHS (SNL) en Natura 2000 
geregeld. De status Nationaal Park voegt hier geen 
‘regime’ aan toe. Bovendien zijn en blijven het 
provinciale verantwoordelijkheden. Wel vereist de 
status een aanpassing van de uitstraling bijvoor-
beeld door voorgeschreven bebording, standaard 
lay-out van publicaties en eisen aan bezoekerscentra 
en educatie programma’s. Over het ruimtelijk en 
toeristisch recreatief beleid zijn afspraken te 
maken hoe dat georganiseerd wordt en tot hoever 
de bevoegdheden gaan.

In principe is er geen invloed op de omgeving, 
tenzij de spin off zo groot wordt dat recreatie en 
toerisme zich in de verdere omgeving gaan ontwik-
kelen. Denk aan voorzieningen als hotels, recreatie 
huisjes, horeca, B&B’s, kamperen bij de boer, 
enzovoort. Dat vraagt ruimte die mogelijk op 
landbouwgrond terecht komt of om extra voorzie-
ningen in de stad vereist. Deze uitstralende 
werking zal nooit gedwongen zijn en kent de 
reguliere planologische procedures.

Kenniscentrum Triple E 
   Oude Kraan 8 

6811 LJ Arnhem 
T +31 (0)26-3701481 

E info@tripleee.nl 
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Notitie  

Aan: De heer IJsbrand Zwart, Provincie Flevoland 
Van: De heer Tom Bade, Kenniscentrum Triple E 
Betreft: Theoretische weerspiegeling baten – en indicatie economische spin off Oostvaardersplassen   

Arnhem, 29 november 2013  

De economische basis van groene rechten 

De vaak omvangrijke bestedingen die te herleiden zijn tot natuur en landschap vinden hun basis in 
het belang dat mensen hechten aan een groene leefomgeving, en de bescherming hiervan. Omdat de 
FEBO-methode werkt met reële geldstromen, is het in de praktijk ook altijd goed mogelijk gebleken 
om de uitkomsten van de onderzoeken actief aan te wenden bij discussies over de financiering van 
natuurprojecten. De achterliggende gedachte van het model is dus niet om koste wat het kost alle 
natuurlijke waarden in geld uit te drukken, maar om het geld dat in en rond natuurgebieden wordt 
verdiend, en dat is te herleiden tot diezelfde natuur, op een adequate wijze in kaart te brengen. 
Daarmee kan vervolgens een meer structurele transitie in het investeringsgedrag van zowel overheid 
als het bedrijfsleven richting bescherming van natuur en landschap worden bewerkstelligd.  

Wie de plicht heeft om natuur en landschap te beheren of erfgoed te behouden, zou een aantal 
rechten moeten krijgen om daarmee duurzaam inkomsten te kunnen verwerven. Bijvoorbeeld, in de 
toekomst zouden de grenzen van een nationaal park of natuurgebied daarom niet alleen het 
natuurgebied zelf kunnen betreffen, maar ook een zone van bijvoorbeeld 10 kilometer daaromheen. 
In deze zone zouden dan de natuurbeschermingsorganisaties het recht krijgen om bijvoorbeeld 
restaurants en hotels te exploiteren. Allemaal zaken die geld opleveren.  

Zorgen Welzijn (Concessies)

Waterzuivering(Rechten)

Recreatie(Rechten)

Overnachtingen(Rechten)

CO2-opslag (Rechten)

Luchtzuivering(Rechten)

Restaurant (Exploitatierechten)

 

Figuur 1.1.: Voorbeeld duurzame financiering op basis van rechten in Nationaal Park Hoge Kenpen  

 

Dat alles wil niet zeggen dat de beherende organisaties de restaurants zelf gaan exploiteren, dat 
kunnen zij uitbesteden. Sterker nog, ze kunnen het veilen aan de hoogste bieder. 



Een Nationaal Park sluit naadloos aan op het 
Flevolands beleid
Zowel het Flevolands natuurbeleid als de economi-
sche agenda zijn gericht op het (door)ontwikkelen 
van de natuurgebieden. Natuureducatie, natuurbe-
leving, verblijfsrecreatie en economische spin off 
voor de regio zijn de termen die daarbij passen. 
Waar het op dit moment aan schort is de mogelijk-
heid voor de recreant om te verblijven. De recreant 
die geld uitgeeft en daarmee werkgelegenheid en 
groei voor de Flevolandse economie genereert. 

De status Nationaal Park past binnen het volgende 
beleid:
Programmabegroting 2014 
Hierbij gaat het om invulling geven aan:
● Behoud en verbetering van de aantrekkelijkheid   
 en kwaliteit van de Flevolandse natuurgebieden   
 binnen de Ecologische Hoofdstructuur, zodanig   
 dat de toegankelijkheid en het recreatief gebruik  
 toeneemt en de biodiversiteit minimaal gelijk   
 blijft.
 Als activiteit is onder dit programmapunt gefor-  
 muleerd:
● Stimuleren dat terreinbeheerders zich oriën-  
 teren op nieuwe verdienmodellen voor het   
 natuurbeheer, zodanig dat er zicht komt op een   
 verbreding van het financieel draagvlak voor het  
 natuurbeheer. Alleen overheidsfinanciering biedt  
 onvoldoende continuïteit en zekerheid voor een   
 duurzame toekomst van de natuur. In samen  
 spraak met gebiedspartners wil de provincie het   
 aandeel provinciale subsidie in de inkomstenbronnen  
 geleidelijk reduceren.
Economische agenda Flevoland 2012-2015 
In de Economische agenda is de volgende strategische   
keuze verwoord:

● Met de goed toegankelijke Oostvaardersplassen   
 beschikt Flevoland over een (inter)nationale   
 trekker voor natuurliefhebbers. Ook wordt de   
 economische potentie van Flevolandse natuur- 
 gebieden optimaal benut.
Natuurpact 
In het Natuurpact is vastgelegd dat het kabinet 
samen met de provincies en een groot aantal 
maatschappelijke partijen werkt aan een rijke, 
aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle 
natuur in Nederland. In het manifest dat bij het 
natuurpact hoort wordt aangegeven dat het hierbij 
onder andere gaat om:
● een vergroting van het draagvlak onder de   
 Nederlandse bevolking voor het natuur- en   
 landschapsbeleid;
● een perspectiefrijke financiering tot minimaal   
 2021 voor het beheer en de ontwikkeling (verwer-  
 ving en inrichting) van het Nederlands natuurnet-  
 werk.
Natuurbeleid
Naar aanleiding van de nieuwe rol van de provincie 
als gevolg van de decentralisatie, wordt gewerkt aan 
een Visie Natuur. Onderdeel van die visie is het 
Pamflet Natuur. Onderstaand enkele passages uit het 
Pamflet die aansluiten op de status Nationaal Park.
● Flevoland biedt ruimte voor natuur, voor recreatie,  
 voor wonen en werken in een prachtige leefomge- 
 ving.
● De provincie ziet het als haar taak om op een   
 actieve wijze gebiedspartners samen te brengen.  
 Samenwerking leidt tot gedragen keuzes waarbij   
 alle relevante aspecten (natuur, water, landbouw,  
 landschap, recreatie, beleving, gebiedsontwikke-  
 ling) zijn betrokken.
● De provincie wil het beleven en leren kennen van  
 natuur en landschap stimuleren.
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Colofon

Dit is een uitgave van:
Afdeling Statengriffie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AD Lelystad

Contact:
Telefoon 0320 – 265 265
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Deze uitgave is opgesteld ten behoeve van een 
initiatiefvoorstel van Statenfractie GroenLinks.
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