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Agendapunt

1.

Beslispunten

1. In te stemmen met de realisatie van de Nieuwe Natuurprojecten 'Luierpark' en 'Kroonbos' op locaties buiten de locatie van het project ‘Eemvallei-Zuid’ van Staatsbosbeheer.
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2.

Doelstelling programmabegroting

Toegankelijke beleefbare natuur met ruimte voor recreatie.
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Inlichtingen

3.

Eerdere behandeling

Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten besloten verschillende projectvoorstellen Nieuwe Natuur te honoreren. Twee van deze projectvoorstellen zijn de projecten 'Luierpark' en 'Kroonbos'. In het besluit van 17 december
2014 werd aangegeven dat beide projecten gekoppeld zijn aan het project
'Eemvallei-Zuid' van Staatsbosbeheer.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten dienen goedkeuring te verlenen voor de realisatie van beide projecten op door indieners en Staatsbosbeheer gewenste locaties omdat
die, in tegenstelling tot het besluit van Provinciale Staten van 17 december
2015, buiten de locatie van het project Eemvallei-Zuid van Staatsbosbeheer
liggen.
5.

Verdere behandeling PS

n.v.t.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Als uitvoering van het besluit van Provinciale Staten van 17 december 2014
hebben de projectindieners van de projecten 'Luierpark' en 'Kroonbos' samen
met Staatsbosbeheer mogelijke locaties voor de realisatie van hun projecten
verkend. Door de verkenning werd voor zowel Staatsbosbeheer als de projectindieners duidelijk dat locaties buiten de Eemvallei geschikter zijn voor
de realisatie van de projecten ‘Luierpark’ en ‘Kroonbos’. Voor ‘Kroonbos’
wordt een locatie in het Nieuwe Natuurproject ‘Kop van het Horsterwold’ als
zeer geschikt gezien. Voor ‘Luierpark’ is een locatie in het Oostrandpark nabij het Kotterbos bij Almere als meest geschikte locatie naar voren gekomen.
7.

Beoogd effect

Realisatie van de Nieuwe Natuurprojecten 'Luierpark' en 'het Kroonbos'.
8.

Argumenten

1) Er zijn voor de realisatie van het Kroonbos en Luierpark locaties gevonden.
Voor ‘het Kroonbos’ wordt een locatie in het Nieuwe Natuur project ‘Kop
van het Horsterwold’ als zeer geschikt gezien. Het ‘Kroonbos’ kan binnen
het project ‘Kop van het Horsterwold’ een zichtlocatie langs de Gooise
weg en Adelaarsweg krijgen. Een zichtlocatie is voor het thematische en
opvallende ontwerp (land-mark) van het Kroonbos zeer wenselijk, omdat
daarmee potentiële bezoekers en ‘klanten’ naar het natuurproject getrokken kunnen worden. Hoewel de uitvoering van het project ‘Kop van
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het Horsterwold’ al is gestart, kan het project ’Kroonbos’ daarin nog worden meegenomen
en in 2016 worden gerealiseerd.
Voor het project ‘Luierpark’ is een locatie in het Oostrandpark langs de Hoge Ring nabij het
Kotterbos bij Almere als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Onder meer de directe
nabijheid van de stad, de reeds bestaande recreatieve basisinrichting, de aanwezigheid van
parkeervoorziening en een actieve buurtvereniging maken dat deze locatie de voorkeur heeft
voor realisatie van het Luierpark.
2) De voorkeurslocaties voor de projecten ‘Kroonbos’ en ‘Luierpark’ liggen niet binnen het beoogde plangebied voor de Eemvallei-Zuid en zijn dus niet conform hetgeen Provinciale Staten op 17 december 2014 hebben besloten.
In het besluit van Provinciale Staten zijn onder andere de projecten ‘Kroonbos’ en ‘Luierpark’ gekoppeld aan Eemvallei-Zuid van Staatsbosbeheer. Daarmee hebben Provinciale Staten Staatsbosbeheer verzocht met (onder andere) het Kroonbos en Luierpark samen te werken en op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor deze projecten binnen het plangebied voor het project Eemvallei-Zuid. Daar is echter geen optimale locatie gevonden.
3) Staatsbosbeheer geeft invulling aan de opdracht van Provinciale Staten om een optimale locatie voor de aan haar gekoppelde projecten te vinden en is daarbij bereid ook buiten het
beoogde gebied te kijken naar mogelijkheden.
Staatsbosbeheer heeft de mogelijkheden voor een locatie binnen de planuitwerking van de
Eemvallei-Zuid met de projectindieners van Kroonbos en Eemvallei verkend. Toen dit niet
het gewenste resultaat leek op te leveren heeft Staatsbosbeheer haar verantwoordelijkheid
opgepakt door alternatieve locaties (in bezit van Staatsbosbeheer) aan te bieden ter overweging.
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4) Het project Eemvallei-Zuid voldoet zonder Kroonbos en Luierpark aan de meetlat en is zonder deze projecten realiseerbaar.
Het door Staatsbosbeheer ingediende voorstel voor realisatie van Eemvallei –Zuid scoorde op
zichzelf staand goed op de meetlat en is derhalve ook zonder de kralen Kroonbos en Luierpark een volwaardig en realiseerbaar nieuwe natuurproject.
5) De beoogde synergie bij natuurrealisatie gaat niet verloren.
Het doel van de koppeling van kleinere en niet locatiegebonden projecten (kralen) aan grotere natuurprojecten (ketting) was het bewerkstelligen van verrijking van natuurprojecten.
Door Kroonbos en Luierpark te koppelen aan andere, reeds bestaande natuurgebieden van
Staatsbosbeheer wordt dit beoogde effect nog steeds behaald; de projecten Kroonbos en
Luierpark verrijken de natuurgebieden Kop van het Horsterwold (nog te realiseren) en het
Oostrandpark (bestaand).
9.

Kanttekeningen

Binnen het project Kop van het Horsterwold wordt 80 ha bos gecompenseerd. Het ontwerp van
Kroonbos bestaat uit 3,2 ha bos en 1,8 ha grasland. Volgens de letter van de Boswet zou dat betekenen dat niet 80 ha maar ca 78 ha bos wordt gecompenseerd. Staatsbosbeheer geeft de garantie dat 80 ha gecompenseerd wordt, hetgeen in een addendum op de realisatieovereenkomst
Kop van het Horsterwold zal worden vastgelegd.
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