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Toepassing instrument saldobenadering voor herbegrenzing EHS   

 
Geachte heer De Snoo, 
 
Op 22 oktober 2013 hebben wij van de gemeente Lelystad, mede namens de gemeente Zeewolde en 
uw organisatie, een gebiedsvisie ontvangen voor het Hollandse Hout, het Horsterwold en het 
Zuigerplasbos. Provinciale Staten kregen hierbij het verzoek om op basis van deze gebiedsvisie 
saldobenadering toe te passen en tot herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur over te gaan 
overeenkomstig de Spelregels EHS. De gebiedsvisie stelt voor met 69,12 hectare in het Hollandse 
Hout en 44,3 hectare in het Horsterwold uit de EHS te halen en ter compensatie 188,2 hectare van 
het Zuigerplasbos als EHS te begrenzen. Over de herbegrenzingslocatie is met de betrokken 
organisaties intensief overleg gevoerd.  
 
De in de gebiedsvisie geschetste problemen en gewenste ontwikkelingen kunnen niet los van elkaar 
worden beschouwd, maar alleen in onderlinge samenhang worden aangepakt zodat inzet van 
saldobenadering noodzakelijk is. Met het begrenzen van een deel van het Zuigerplasbos als EHS 
wordt de beschermingsstatus van het groene netwerk rondom Lelystad versterkt en wordt een 
bijdrage geleverd aan een goed functionerend ecologisch netwerk, ook voor de langere termijn. 
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde criteria.  
 
Gelet op de argumentatie en voorgestelde herbegrenzingslocatie zijn wij van mening dat aan de in 
de Spelregels EHS gestelde voorwaarden is voldaan. 
 
Om voorgaande redenen hebben Provinciale Staten op 29 oktober 2014 besloten om tot 
herbegrenzing van de EHS over te gaan via toepassing van saldobenadering overeenkomstig het 
verzoek van de gemeente Lelystad. Genoemd besluit is bij ons geregistreerd onder nummer 
1643995. 
 
Volledigheidshalve treft u bijgesloten een kaart aan met de nieuwe EHS-begrenzing ter plekke. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
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