Statenvoorstel

1

*1899335*
Onderwerp

Provinciale Staten

Aanvulling Bestuursopdracht Uitwerkingsfase Nationaal Park OVP

25 mei 2016

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. De bestuursopdracht Uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen
(d.d. 27 januari 2016) (#1796722) op grond van de recente ontwikkelingen bij het Ministerie Economische Zaken de opdracht uit te breiden zodat medio 2016:
- in gezamenlijkheid met partners een bidbook voor de status Nationaal Park van Wereldklasse conform de vraag van het Ministerie van
EZ wordt ingediend;
- een overzicht beschikbaar is van de inrichtingsmaatregelen die op
korte termijn gerealiseerd moeten worden bij toekenning van de pilotstatus status voor Nationaal Park van Wereldklasse;
- op basis van de nieuwe inzichten van het bidbook een eventuele herijking plaats kan vinden van de huidige bestuursopdracht;
- Het oorspronkelijke gebied van Oostvaardersplassen (en omgeving)
uit te breiden met de gebieden Markerwadden, Markermeer en
Lepelaarplassen (en omgeving).
2. Voor deze aanvulling van de bestuursopdracht de 10e begrotingswijziging
vast te stellen waarbij € 150.000 wordt onttrokken aan de reserve strategische projecten, oormerk Nationaal Park Oostvaardersplassen.
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit besluit geeft uitvoering aan de volgende opgaven, die in de programmabegroting zijn opgenomen:
- “Oostvaardersplassen op weg naar de status Nationaal Park. We onderzoeken samen met de terrein beherende organisaties de mogelijkheden
om de Oostvaardersplassen de status van Nationaal Park te laten verwerven.”
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-

3.

Eerdere behandeling

-

-

4.

“Investeren in vrijetijdseconomie en gebiedspromotie. De groeisector
toerisme en recreatie biedt vele kansen voor Flevoland. Nederland verdient het dat bewoners en ondernemers uitdragen hoeveel Flevoland te
bieden heeft.”
In het Coalitieakkoord 2015 – 2019: Flevoland innovatief en ondernemend
staat aangegeven dat de provincie in samenspraak een integrale toekomstagenda opstelt voor de Oostvaardersplassen, gericht op de ontwikkeling tot Nationaal Park. Tevens staat in het akkoord aangegeven, dat
we de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen tot Nationaal Park steunen, omdat we daarin veel kansen zien voor de vrijetijdseconomie.
Op 27 januari 2016 is de bestuursopdracht Uitwerkingsfase Nationaal Park
Oostvaardersplassen vastgesteld.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Op 27 januari 2016 hebben Provinciale Staten de bestuursopdracht voor de
uitwerking van het Nationaal Park Oostvaardersplassen vastgesteld. Recent
heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken initiatief genomen om op
korte termijn in Nederland maximaal drie Nationale Parken van wereldklasse
aan te wijzen. Hiervoor zal - op basis van huidige inzichten – zomer 2016 een
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bidbook worden ingediend. Om aan deze landelijke ontwikkeling mee te doen, wordt voorgesteld de genoemde bestuursopdracht aan te vullen en middelen beschikbaar te stellen om het
bidbook op te stellen. Dit bidbook heeft betrekking op een groter gebied (o.a. Markerwadden,
Lepelaarplassen, Markermeer) dan het oorspronkelijke gebied (Oostvaardersplassengebied).
Op basis van het bidbook ontstaat mede inzicht in de inrichtingsmaatregelen, die op korte termijn getroffen moeten worden om een grotere stroom bezoekers in het gebied te kunnen ontvangen. De inzichten uit het bidbook kunnen eventueel aanleiding geven tot een verdere aanscherping van de bestaande bestuursopdracht. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld inhoud, proces
en organisatie van het Nationaal Park.
Het instemmen om middelen uit de reserve strategische projecten vrij te maken voor de aanvullingen op de bestuursopdracht.
Onttrekkingen aan de reserve strategische projecten is voorbehouden aan Provinciale Staten. In
het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor het realiseren van het Nationaal Park Oostvaardersplassen. Met het voorliggende voorstel wordt Provinciale Staten gevraagd om € 150.000
aan de reserve strategische projecten te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2016
voor het Nationaal Park Oostvaardersplassen. Bij de bestuursopdracht 27 januari 2016 was inmiddels € 330.000 vrijgemaakt. Beide bedragen betreffen een deel van de in het coalitieakkoord opgenomen budget van € 750.000.
5.

Verdere behandeling PS

-

-
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6.

Het bidbook moet in de zomer van 2016 (inleverdatum wordt nog vastgesteld) worden ingeleverd bij het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee is de tijdsspanne om het bidbook
op te stellen beperkt. Hoe eerder eventuele suggesties vanuit Provinciale Staten kenbaar
worden gemaakt, des te beter ze in de opzet van het bidbook kunnen worden meegenomen.
In juni zal de voortgang van het bidbook, dat in samenwerking met de partners wordt opgesteld, worden besproken met de commissie Duurzaamheid.
Het bidbook zal in gezamenlijkheid met de partners worden vastgesteld en ingediend. Namens de provincie zal het bidbook door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
Voor de uitwerkingsbesluiten van het bidbook en het vervolgproces zullen Gedeputeerde
Staten na de zomer 2016 voorstellen voorleggen aan Provinciale Staten.

Korte toelichting op voorstel

In de bestuursopdracht Uitwerking Nationaal Park Oostvaardersplassen d.d.27 januari 2016 staat
aangegeven dat de rijksoverheid het initiatief aan het ontwikkelen is voor een nieuw beleidskader voor Nationale Parken. Hierbij is in de bestuursopdracht aangegeven dat dit proces tot
nieuwe kaders kan leiden, waarop we adequaat moeten inspelen om in aanmerking te kunnen
komen voor de status van Nationaal Park.
In de brief aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris Economische Zaken met betrekking tot
voortgang Nationale Parken d.d. 22 maart 2016 (#1899310) wordt aangegeven dat wordt gewerkt ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. “In komende maanden wordt een start gemaakt met het selecteren van drie gebieden. Om invulling te geven aan de selectie van deze
drie gebieden, ben ik voornemens om iedereen in Nederland uit te nodigen om plannen in te
dienen, zogenaamde ‘bidbooks’.
De selectie van de drie gebieden wordt na de zomer van 2016 afgerond. Vervolgens worden de
indieners van de drie gebieden in staat gesteld om hun plannen uit te werken”.
Een bidbook geeft een globaal inzicht van de ambitie van het Nationaal Park en welke potenties
het heeft voor onder meer natuur, recreatie en economie. Het is een prospectus met aandacht
voor onder andere het wervende verhaal van het nationaal park het Nieuw Land, de organisatie,
marketing en de realisatiemogelijkheden. Het Ministerie EZ heeft aangegeven dat er vormvrijheid is voor het bidbook.
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Om de kansen voor het predicaat Nationaal Park van wereldklasse te vergroten is het oorspronkelijke Oostvaardersplassengebied uitgebreid met onder andere de Markerwadden en Lepelaarplassen. Dit betekent dat naast de gemeenten Lelystad en Almere en Staatsbosbeheer ook Stichting Flevolandschap en Vereniging Natuurmonumenten zich aansluiten bij het initiatief. Hiertoe
hebben partijen een leaflet (#1905380) opgesteld (maart 2016). Het bidbook wordt een coproductie van de provincie Flevoland met bovengenoemde partijen.
7.

Beoogd effect

Inzet van het opstellen en indienen van het bidbook is om het predicaat Nationaal Park van wereldklasse te verkrijgen. De effecten van een dergelijk predicaat raken diverse schaalniveaus en
hebben betrekking op een positief imago en de economie (arbeidsplaatsen en bestedingen) van
Flevoland en de metropoolregio. Voorwaardelijk voor deze effecten is dat de topnatuur van onder andere de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Markerwadden gewaarborgd blijft.
8.

Argumenten

De procedure, die het Ministerie van Economische Zaken nu instelt, biedt een bijzondere gelegenheid. Hierdoor kan – in lijn met het coalitieakkoord – versneld in aanmerking worden gekomen voor de status van Nationaal Park. Tegelijkertijd kunnen de gebieden Oostvaardersplassen,
Lepelaarplassen, Markerwadden binnen de verzameling Nationale Parken van Nederland de bijzondere status verkrijgen als Nationaal Park van wereldklasse. Om van deze bijzondere gelegenheid gebruik te maken, dient een bidbook opgesteld te worden.
9.

Kanttekeningen

Doordat het bidbook naar verwachting tijdens het zomerreces moet worden ingediend, is het
niet mogelijk het bidbook in zijn uiteindelijke vorm door Provinciale Staten vast te laten stellen. Het bidbook bevat een beeld van mogelijkheden. Financiële verplichtingen voor de uitvoering ervan worden - zover het inzet van provinciale middelen betreft - alleen aangegaan na instemming daartoe van Provinciale Staten. Deze disclaimer zal in het bidbook worden opgenomen.
10.

Bijlagen
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