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1.

Beslispunten

1.

Kennis te nemen van het rapport 'Nationaal Park Oostvaardersplassen; op
weg naar het park van de 21ste eeuw' (#1798992) en de bestuursopdracht
'Uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen' (#1773673).
2. De 3^ begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen waarbij € 330.000 wordt
onttrokken aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten en wordt
toegevoegd aan product 2.2.1 Natuurbeheer.
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3.

Doelstelling programmabegroting

Dit besluit geeft uitvoering aan de in de programmabegroting opgenomen
opgave voor:
"Oostvaardersplassen op weg naar de status Nationaal Park
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het op orde brengen van de basis
van het natuurbeheer na de decentralisatie vanuit het Rijk naar de provincies. De uitgangspunten zijn helder. We voeren een sober beheerbeleid en
onderzoeken samen met de terrein beherende organisaties de mogelijkheden om de Oostvaardersplassen de status van Nationaal Park te laten verwerven. Daar zetten we ons voor in samen met Staatsbosbeheer, de gemeenten Almere en Lelystad en enthousiaste ondernemers."
"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. Ook in andere programma's investeren we in
vrijetijdseconomie, zoals door het beter beleefbaar maken van natuur en
monumenten, het completeren van het fietspadennetwerk en het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV."
Eerdere behandeling

Op 28 mei 2014 heeft uw Staten het initiatiefvoorstel van de GroenLinks fractie aangenomen en Gedeputeerde Staten opgedragen de status Nationaal
Park voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving aan te vragen en
daarbij in het eerste kwartaal van 2015 een business case ter besluitvorming
aan Provinciale Staten voor te leggen. Uw staten is op 4 februari 2015 tussentijd geïnformeerd over de voortgang van de opdracht. Tijdens het introductieprogramma van uw Staten is op 17 juni 2015 een korte stand van zaken
gepresenteerd. Op 27 augustus 2015 heeft uw Staten een mededeling van
Gedeputeerde Staten ontvangen naar aanleiding van een bericht op Omroep
Flevoland over dit onderwerp.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1 .Terugkoppeling aan uw Staten van het resultaat van het Stateninitiatief.
Het resultaat van de door uw Staten in 2014 aangenomen initiatiefvoorstel is vastgelegd in het rapport 'Nationaal Park Oostvaardersplassen; op
weg naar het park van de 21"^ eeuw' (#1798992).
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2.7.Het instemmen met het vrijmaken van middelen uit de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.
Onttrekkingen aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten is voorbehouden aan
Provinciale Staten. In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor het realiseren
van de ambitie met betrekking tot het Nationaal Park Oostvaardersplassen. Met het voorliggende voorstel wordt Provinciale Staten gevraagd om €330.000 aan de reserve strategische
en ontwikkelingsprojecten te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2016 voor het
Nationaal Park Oostvaardersplassen. Dit bedrag betreft een deel van de in het coalitieakkoord vastgesteld budget van €750.000.
5.

Verdere behandeling PS

Uw Staten wordt gedurende het proces geïnformeerd over de voortgang van het project.
Rond het besluit van Gedeputeerde Staten om de status Nationaal Park voor de Oostvaardersplassen bij de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken aan te vragen zal uw
Staten betrokken worden.
6.

Korte toelichting op voorstel

In de zomer van 2015 is de haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen afgerond.
Een van de lessen uit de haalbaarheidsstudie is dat er een uitwerkingsfase nodig is. In de Haalbaarheidsstudie zijn belangrijke keuzes verwoord die onder andere de drager zijn voor een sterke merkpositionering van het Nationaal Park Oostvaardersplassen. Het doel van dit besluit is om
naar de volgende fase van dit project te gaan. Doelstelling van de uitwerkingsfase is om, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeenten Almere en Lelystad, tot een Invulling te
komen van de concepten op hoofdlijnen zoals beschreven in de haalbaarheidsstudie Nationaal
Park Oostvaardersplassen.
In de perspectief nota 2015 - 2019 is € 750.000 binnen de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten geoormerkt met als doel de ontwikkelingen van de Oostvaardersplassen in een nationaal park te steunen. Met de ambitie uit het coalitieakkoord is de opgave meegegeven om niet
alleen plannen te ontwikkelen maar ook met concrete acties aan de slag te gaan. Deze dubbele
opgave is in de bestuursopdracht meegenomen. Een deel van het budget ad € 330.000 is bestemd voor de planontwikkeling, het andere deel is bestemd om fysieke ontwikkelingen mogelijk te maken.
7.

Beoogd effect

Op basis van de producten uit de uitwerkingsfase wordt een Masterplan opgesteld. Het Masterplan beschrijft globaal de ontwikkeling van het Nationaal Park Oostvaardersplassen voor de komende jaren. Tegelijk is het Masterplan te gebruiken als onderbouwing bij de aanvraag voor de
status Nationaal Park. Daarvoor gaat het Masterplan niet alleen in op de onderdelen recreatie
en educatie, maar ook op de natuurwaarden/natuurbescherming en onderzoek.
Staatsbosbeheer en de gemeenten Almere en Lelystad zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitwerkingsfase en daarmee het Masterplan. Zij zijn aan de voorkant betrokken bij
de uitwerkingsfase. De ambitie is dat er gezamenlijk menskracht en financiële bijdrage geleverd
wordt voor het tot stand komen van de deelproducten.
8.

Argumenten

1.1 .Terugkoppeling aan Provinciale Staten van het resultaat van het

Stateninitiatief.

2.1 ./-/et beschikbaar maken van het benodigde budget voor de uitvoering van de bestuursopdracht.
Onttrekkingen aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten is voorbehouden aan
Provinciale Staten.
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9.

Kanttekeningen

De kwaliteit van de uitwerkingsfase wordt bepaald door het beschikbare budget.
In de 'Perspectiefnota 2015 - 2019' is het coalitieakkoord 2015 - 2019 verwerkt. Hierbij is er
€ 750.000 gereserveerd binnen de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.
Staatsbosbeheer heeft reeds een budget geregeld voor een deel van de werkzaamheden. Aan de
gemeenten Almere en Lelystad is gevraagd om waar nodig budget en/of personele capaciteit te
regelen voor een bijdrage aan de deelproducten.
Financiering deelprojecten in bestuursopdracht is niet sluitend
In de bestuursopdracht zijn diverse deelprojecten opgenomen. Een aantal daarvan hebben nog geen
sluitende begroting onder andere omdat bijdragen van de gebledspartners is gevraagd, maar dit nog
niet geregeld is. Het is denkbaar dat bij de uitwerking van de deelprojecten blijkt dat er meer
kosten gemaakt moeten worden dan nu ingeschat. Ook is het mogelijk dat de gebledspartners
minder bijdragen dan geraamd. In beide gevallen is het aan de provincie om te kiezen om de extra
kosten te dragen of om genoegen te nemen met uitwerkingen van mindere kwaliteit. De projectgroep heeft als opdracht mee gekregen de kosten voor planontwikkeling sober te houden en waar
mogelijk te beperken door slim en effectief aan te sluiten op andere trajecten.
10. Bijlagen

Naam stuk:

eDocs
nummer:

Haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen- 28-9-2015
bestuursopdracht uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen
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Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 november 2015, nummer 1796722.

BESLUITEN:
1.

2.

Kennis te nemen van het rapport 'Nationaal Park Oostvaardersplassen; op weg naar het
park van de 21ste eeuw' (#1798992) en de bestuursopdracht 'Uitwerkingsfase Nationaal
Park Oostvaardersplassen' (#1773673);
De 3^ begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen waarbij € 330.000 wordt onttrokken
aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten en wordt toegevoegd aan
product 2.2.1 Natuurbeheer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2016
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Begrotingsv/ijziging exploitatie PS16/03

Datum 16-12-2015

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:
Programma

Budget-

Naam

nummer
2 Landelijk gebied en natuur

P221023

Nationaal Park Oostvaardersplassen

Totaal 1 Ruimtolijkv nntwikkGliiifj on watcrbpleid
8 Kwaliteit openbaar bestuur
Totaal 8 Kwaliteit oponbaar bostuur
Saldo van lasten en baten

P861015

Strategische en ontwikkelingsprojecten

Prim.

Vorige

Mutatie

Nieuwe

Begroting

raming

2016

raming

O
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330.000

330.000

330.000

330.000

•6.708.681

•8.303.681

-330.000

-8.633.681

•6.708.681

•8.303.681

-330.000

8 611 f,81

-6.708.681

-8.303.681

Doorwerking t.o.v. 2016
2017

2018

2019

Aldus besloten in de vergadering van
de

in enkelvoud ter kennisneming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

