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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2320936* 
 
Onderwerp 
Verantwoording en evaluatie programma Nieuwe Natuur  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor: 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van het programma 
Nieuwe Natuur door twee onafhankelijke kennisinstellingen, waarin de 
ervaringen met en de geleerde lessen van het vernieuwende 
sturingsprincipe en de bottom-up aanpak van natuurontwikkeling worden 
beschreven; 

 
2. Kennis te nemen van de ‘verantwoording programma Nieuwe Natuur’, en 

te constateren dat: 
 
− met de haalbare en betaalbare projecten Nieuwe Natuur een 

realisatieovereenkomst is gesloten en publiek-privaatrechtelijke 
verplichtingen voor genoemde projecten zijn aangegaan binnen de 
door Provinciale Staten vastgestelde uitwerkingskaders en het voor 
natuurrealisatie of -versterking beschikbaar gestelde budget;  

− de besluiten die randvoorwaardelijk zijn voor uitvoering van het 
programma Nieuwe Natuur zijn afgerond, met uitzondering van de 
eventuele besluiten voor de projecten Noorderwold-Eemvallei 
(Stichting Flevo-landschap) en Eemvallei-Zuid (Staatsbosbeheer) 
voor opvolgende fasen en voor het project 
Oostvaardersplassengebied voor de eventuele inzet van restbudget 
dat is gekoppeld aan medefinanciering door derden; 

 
en op basis hiervan het programma Nieuwe Natuur vooralsnog niet af te 
wikkelen en de programmatische aanpak voort te zetten. 

 
3. Te constateren dat uitvoering van de resterende reservebankprojecten 

niet mogelijk is binnen de uitwerkingskaders van het programma Nieuwe 
Natuur en derhalve te besluiten hiervoor geen programmavermogen in te 
zetten. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Toegankelijke beleefbare natuur met ruimte voor recreatie wordt 
ontwikkeld. 
 

3. Eerdere behandeling  
28 januari 2018: Tussenbalans Nieuwe Natuur  
24 februari 2016: Voortgang programma en actualisatie toewijzing projecten 
17 december 2014: Toewijzing projecten Nieuwe Natuur 
16 oktober 2013: Plan van aanpak Nieuwe Natuur 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het doel is om kennis te nemen van de programmaverantwoording en 
wetenschappelijk evaluatie van het programma Nieuwe Natuur en op basis 
hiervan een besluit te nemen over het verdere verloop van het programma 
Nieuwe Natuur. 
 

5. Verdere behandeling PS 
N.v.t.    

 Provinciale Staten 

19 december 2018 
 
Agendapunt 

 
 
Lelys tad 

30 oktober 2018 
 
Regis tratienummer 

2320936 
 
Afdeling/Bureau 

GE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder 

Appelman, J.N.J. 
 

 

 

Routing 

 

Commis s ie Duurzaamheid 

21 november 2018 
 

-------------------------- 

  



 
 

 Statenvoorstel 
Regis tratie 

2320936 
Bladnummer 

2 
 

 

St
at

en
vo

or
st

el
 

 

6. Korte toelichting op voorstel 
Nadat in oktober 2013 het programma Nieuwe Natuur formeel startte met het openen van een 
ideeënpostbus Nieuwe Natuur is door Provinciale Staten in december 2014 het besluit genomen 
om middelen te koppelen aan de projecten die gunstig waren beoordeeld op de meetlat Nieuwe 
Natuur. Ook zijn er uitwerkingskaders meegegeven voor de verdere aanpak (bottom-up) en het 
sturingsprincipe (programmatisch). Vanaf dit moment heeft de provincie Flevoland de 
initiatiefnemers van deze projecten intensief begeleid en gefaciliteerd bij het uitwerken en 
uitvoeren van de projecten. Het programma Nieuwe Natuur staat onder leiding van de provincie 
Flevoland, in samenwerking met Stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer. Deze drie 
partijen brengen kapitaal in dat de basis is voor het programmavermogen. In een aantal 
projecten is sprake van cofinanciering voor opgaven die in samenhang met de projecten Nieuwe 
Natuur uitgevoerd worden. 
 
Op 24 januari 2018 hebben Provinciale Staten op basis van de tussenbalans Nieuwe Natuur 
geconstateerd dat voor een groot deel van de projecten een realisatieovereenkomst is 
getekend. Voor de meeste overige projecten Nieuwe Natuur gold dat zicht was op een 
realisatieovereenkomst. Besloten is om deze projecten binnen de kaders van het besluit van 
Provinciale Staten van 17 december 2014 voort te zetten en de periode om tot een 
realisatieovereenkomst te komen te verlengen tot 31 juli 2018. Begin juli 2018 hebben 
Gedeputeerde Staten ingestemd met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst voor 
Oostkant Dronten op 10 september 2018. Daarmee hebben alle projecten van het programma 
Nieuwe Natuur die zicht hadden op een realisatieovereenkomst de realisatiefase bereikt. In de 
verantwoording van het programma Nieuwe Natuur zijn de resultaten en opbrengsten van het 
programma op een rij gezet. Geconstateerd wordt dat de programmatische aanpak nodig blijft 
en voortgezet dient te worden, voornamelijk in de projecten in en rond Oosterwold in zuidelijk 
Flevoland. Deze projecten met een stapsgewijze ontwikkeling vragen om voortzetting van de 
provinciale rol als facilitator en begeleider van een bottom-up natuurrealisatieproces. Voor het 
resterende deel van de projecten die nog niet zijn afgerond geldt dat de activiteiten vooral 
gericht zijn op de (verdere voorbereiding van de) uitvoering op locatie en oplevering van de 
projecten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de projectindieners en de provincie 
ziet toe op de uitvoering en naleving van onder meer de juridische en financiële afspraken uit 
de realisatieovereenkomsten.  
 
Op verzoek van Provinciale Staten is in het voorjaar van 2018 gestart met een 
wetenschappelijke evaluatie van het programma door twee externe partijen en is de 
begeleidingscommissie Nieuwe Natuur betrokken bij de opzet en uitvoering hiervan. Inmiddels is 
het evaluatierapport beschikbaar gesteld door ProFacto (gelieerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen) en Wageningen Environmental Research. Geconcludeerd wordt dat de provincie veel 
lef heeft getoond met het kiezen van een programmatische sturing en de bottom-up aanpak 
voor de natuurontwikkeling en –versterking in Flevoland. Deze aanpak heeft bijgedragen aan 
een verbreding van het natuurbeleid in Flevoland.  

 
7. Beoogd effect 

Overeenstemming, op basis van de verantwoording en de wetenschappelijke evaluatie, over het 
verdere verloop van het programma. 

 
8. Argumenten 
1.1 De evaluatie is op verzoek van Provinciale Staten uitgevoerd 

Het programma Nieuwe Natuur is op verzoek van Provinciale Staten van Flevoland 
geëvalueerd door twee wetenschappelijke partijen. ProFacto heeft de sturingsfilosofie van 
het programma onder de loep genomen. Het ging daarbij niet alleen om de taken, rollen, 
rolvastheid en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de onderlinge 
samenwerking, maar ook om het identificeren van knelpunten, valkuilen en dilemma’s bij de 
gehanteerde bottom-up aanpak en het effect van al deze factoren op de doorlooptijd van het 
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programma. Wageningen Environmental Research heeft de inhoud van het programma 
geëvalueerd. Het ging daarbij vooral om de behaalde resultaten en effecten op natuur, 
maatschappelijke betrokkenheid en economische ontwikkeling te analyseren en de 
initiatiefnemers en andere betrokken partijen hierover te bevragen. De resultaten van beide 
evaluaties zijn gebundeld in één evaluatiedocument. 
 

1.2 De evaluatie geeft aan dat de provincie lef heeft getoond met het programma Nieuwe Natuur 
en initiatiefnemers zijn trots op de bereikte resultaten 
De evaluatie geeft aan dat de provincie veel lef heeft getoond met de aanpak van het 
programma Nieuwe Natuur. Het inzetten van een vernieuwend sturingsprincipe en een 
bottom-up aanpak voor de natuurontwikkeling en –versterking in Flevoland heeft bijgedragen 
aan verbreding van het natuurbeleid in Flevoland. De provincie heeft gedurende het proces 
accenten anders gelegd waar dit nodig en gewenst was. Dit om de initiatiefnemers zo goed 
mogelijk te ondersteunen en te faciliteren bij het realiseren van de verschillende projecten, 
zonder op de stoel van de initiatiefnemer te gaan zitten. De provincie heeft de rolverdeling 
en de effecten hiervan volgens de onderzoekers op een goede wijze ingevuld en heeft 
gedurende de looptijd van het programma een lerend en reflectief vermogen ontwikkeld. De 
nieuwe aanpak vergde ook voor de initiatiefnemers een andere houding tegenover een 
overheidsorganisatie en keuzes over hoe risico’s moeten worden beheerst. Initiatiefnemers 
geven aan over het algemeen veel waardering te hebben voor de nieuwe aanpak. Het vergde 
tijd om een juiste uitwerking te geven aan de nieuwe verhoudingen. De initiatiefnemers 
geven aan trots te zijn op de bereikte resultaten. 
 

2.1  De verantwoording toont aan dat de doelstelling om eind juli 2018 alle 
realisatieovereenkomsten binnen het beschikbare vermogen af te sluiten is behaald 
De provincie heeft door middel van de programmatische sturing bereikt dat er 17 projecten 
Nieuwe Natuur worden uitgevoerd of al zijn gerealiseerd. Het betekent dat het overgrote 
deel van de projectvoorstellen die eind 2014 mochten worden uitgewerkt ook daadwerkelijk 
in uitvoering zijn gebracht (en in sommige gevallen al zijn afgerond). Bij de meeste projecten 
geldt dat hiermee de rol van de provincie verandert. Van een initiërende en faciliterende 
rol binnen een bottom-up natuurrealisatieproces naar een meer controlerende rol van de 
afspraken van de overeenkomsten. Daarbij moet vooral worden toegezien op de uitvoering 
van de afspraken die zijn opgenomen in de realisatieovereenkomsten. De provincie krijgt een 
monitorende taak met betrekking tot de natuurrealisatie en het daarop volgende beheer van 
de natuur die binnen deze projecten ontstaat.   
 

2.2 Voor een aantal projecten in en rond Oosterwold in zuidelijk Flevoland is een voortzetting 
van de programmatische aanpak noodzakelijk en nadere (financiële) besluitvorming aan de 
orde 
In tegenstelling tot de meeste projecten geldt voor de projecten in en rond Oosterwold in 
zuidelijk Flevoland (Noorderwold-Eemvallei, Eemvallei-Zuid en Oostvaardersplassengebied) 
dat vanwege de complexiteit en samenhang met Oosterwold en Almere 2.0 en de 
maatschappelijke aandacht voor het gebied een voortzetting van de programmatische aanpak 
van het programma Nieuwe Natuur gewenst is en dat een faciliterende, stimulerende en 
begeleidende rol van provincie Flevoland nodig is. Omdat Noorderwold-Eemvallei en 
Eemvallei-zuid gefaseerd ontwikkeld worden is er binnen deze projecten tevens nog 
financiële besluitvorming nodig. Voor deze twee projecten is nadere besluitvorming van 
Gedeputeerde Staten aan de orde voor toewijzingen van ruim € 19,6 miljoen. Ook voor het 
project in het Oostvaardersplassengebied is, afhankelijk van de hoogte van de cofinanciering 
van derden, nog voor een deel van de toewijzing (€ 261.000) besluitvorming nodig. 
 

2.3 Er resteren middelen die niet gekoppeld zijn aan realisatieovereenkomsten 
Op dit moment is € 11,2 miljoen van het aan het programma beschikbaar gestelde kapitaal, 
dat moet worden ingezet voor natuurrealisatie of –versterking, niet direct gekoppeld aan de 
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realisatie van de projecten. Om onvoorziene tegenvallers tijdens de realisatiefase op te 
vangen, wordt € 8,1 miljoen gereserveerd voor risicoafdekking. Het nog beschikbare kapitaal 
voor Nieuwe Natuur is dus voldoende om deze risico’s af te dekken. 
 

3.1 De twee resterende reservebankprojecten kunnen niet uitgevoerd worden conform de 
uitwerkingskaders van 17 december 2014  
Op 17 december 2014 zijn vier projecten op de zogenoemde reservebank geplaatst. Dit 
betekent dat er geen middelen voor deze projecten zijn gereserveerd, maar dat, bij 
eventueel vrijgevallen programmakapitaal, opnieuw overwogen kan worden of deze 
projecten, in het licht van de ontwikkelingen op dat moment, alsnog binnen het programma 
Nieuwe Natuur tot realisatie kunnen worden uitgewerkt. Het betreffen de projecten ‘Winst 
voor weidevogels en wintergasten’ van Natuurmonumenten, ‘Natuur in Bedrijf’ van de familie 
Crijns, ‘Kuinderbos’ van Staatsbosbeheer en ‘Airport Garden City’ van OMALA in 
samenwerking met Stichting Flevo-landschap. 
  
- Het project ‘Winst voor weidevogels en wintergasten’ bestaat uit twee onderdelen: 

verwerving van gronden voor de uitbreiding van de Ettenlandse weg en Zwarte Hoek. 
Natuurmonumenten heeft aangegeven alleen nog het deel Zwarte Hoek, dat als tweede 
reservebankproject is aangewezen, eventueel te willen uitvoeren. 

- Het project ‘Kuinderbos’ van Staatsbosbeheer betreft de verwerving en natuurlijke 
inrichting van een kavel aan de Schansweg in de gemeente Noordoostpolder. Bij de 
besluitvorming in 2014 is geconstateerd dat het project minder scoorde op de 
toewijzingscriteria dan de andere, wel toegewezen projecten. Het is als vierde project op 
de flexibele reservebank geplaatst om een project achter de hand te hebben, mocht het 
Staatsbosbeheer niet lukken om een gehonoreerd project tot uitvoering te brengen. 
Hiervan is echter geen sprake. 

- Het project ‘Natuur in Bedrijf’ kan niet worden uitgevoerd op de oorspronkelijke kavel 
(ruilperceel Tarpanweg) omdat deze is toegekend aan het project ‘Oostkant Dronten’. 
Omdat alle grondposities binnen het programma Nieuwe Natuur inmiddels via 
realisatieovereenkomsten zijn gekoppeld aan direct gehonoreerde projecten, zijn er ook 
geen mogelijkheden om het reservebankproject binnen het programma Nieuwe Natuur op 
een andere locatie vorm te geven. 

- Het project ‘Airport Garden City’ is ingetrokken door de initiatiefnemer.  
 

Voor de eerste twee projecten geldt dat het niet reëel is om te verwachten dat deze voor 
eind 2019 in uitvoering gaan, indien deze op dit ogenblik zullen worden opgestart. Er zijn nog 
geen planuitwerkingen voor deze projecten gemaakt, daarom zijn er ook geen 
realisatieovereenkomsten afgesloten. Omdat het projecten betreft waarvoor grond moet 
worden verworven (wat een complex en tijdrovend traject is), is het niet reëel te verwachten 
dat tussen nu en eind 2019 (ruim een jaar) de planuitwerking, realisatieovereenkomst en 
verwerving van de gronden tot stand komen. Dat zijn voorwaarden om eind 2019 te kunnen 
starten met de uitvoering van deze projecten.  

   
9. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer : 

Bijgevoegd of 

per iode ter  inzage 

Programmaverantwoording Nieuwe Natuur 2319889   Bijgevoegd  
Evaluatie Pro Facto en Wageningen Environmental 
Research 

2321158   Bijgevoegd   
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