
Bevindingen verdiepingsgesprekken 

Functionele natuur
• Benutten van natuurproducten, zoals hout,  
 gebeurt al volop. (Her)gebruik van afvalstromen,  
 zoals maaisel is gewenst. Ontwikkelingen op dit vlak  
 staan veelal nog in de ‘kinderschoenen’   

• Natuur kan ook bijdragen aan functies als waterberging,  
 gezondheid en plaagbestrijding

Verdienmodellen (en economische spin off) door ecosysteemdiensten zijn op meerdere 
vlakken mogelijk, voorlopig is dit nog erg innovatief.
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Vitale natuur
• Flevoland heeft veel & bijzondere natuur 

• De gebieden zijn robuust

• Kwaliteit en (bio)diversiteit nemen toe

• Combinatie water-natuur is een sterk punt van Flevoland

• Bestaand natuurbeleid biedt ruimte voor ontwikkeling,  
 geeft voldoende regels voor bescherming en maatwerk  
 is mogelijk

• Versterk de verbindingen tussen gebieden

Provinciaal natuurbeleid (EHS/spelregels/beheer) functioneert goed. Focus op kwaliteits-
verbetering van bestaande natuur, goed beheer en versterken verbindingen. Zorg dat 
maatwerk mogelijk blijft.

Er liggen volop kansen voor het beter benutten van de economische potenties van de 
natuur. Faciliteer dit als overheid en werk daarbij vanuit concepten en kaders.

Beleefbare natuur
• Flevolandse natuur is mooi maar onbekend

• De natuur is niet zichtbaar en oogt niet toegankelijk

• Bereikbaarheid vanuit steden en dorpen moet beter,  
 het liefst via landschappelijk aantrekkelijke routes

• Versterk toeristisch-recreatief gebruik door bv meer   
 horeca en verblijfsaccomodatie 

• Beheer van de recreatievoorzieningen (paden/bankjes)  
 is vaak een (financieel) knelpunt 



Inpasbare natuur
• Versterk de relatie tussen stad en natuur  
 (denk daarbij ook bv aan stadslandbouw)

• Versterk natuur waar kansen zich voordoen,  
 maak gebruik van de dynamiek van ontwikkelingen,  
 pak kansen (bv Floriade)

• Landbouwgrond in Flevoland is (te) duur voor de  
 standaardvormen van agrarisch natuurbeheer

• Landschapselementen zijn belangrijk voor een  
 natuurlijke dooradering in het agrarisch gebied 

Waar natuur geen hoofdfunctie is zijn de kosten voor natuurrealisatie hoog;  
in stedelijk gebied gebeurt veel en kan natuur mee ontwikkeld worden;  
in het agrarisch gebied is natuurlijke dooradering een dure ambitie. 

Bestuur & natuur
Gewenste rollen provincie: 

• (Co)financiering

• Aanjagen (nieuwe) initiatieven

• Gebiedsmakelaar/procesregisseur

 - Aanvragers helpen met snelle en juiste route door  
  verplichte procedures

 - Spelregels uitdragen en maatwerk toepassen

 - Schadevergoeding bij overlast faunaschade

 - Bijdrage aan positief imago “branding” van de provincie

Van de provincie wordt verwacht dat zij zich opstelt als regisseur van ontwikkelingen;  
biedt ruimte voor ideeën en faciliteer partijen die wat willen. 

www.flevoland.nl


