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Toelichting op de  
2e voortgangsrapportage  

programma Nieuwe Natuur 
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Voortgangsrapportage in perspectief 

• Van verslaglegging naar analyse 
– Voortgang, uitdagingen en gedane inspanningen 
– Welke projecten op koers, waar zorg (stoplichten) 

 

• Mid-term review/Tussenstand 
 
• Over 1 jaar:  

– Stand opmaken en eventueel heroverwegen 

 
• Doel:  

– Eind 2019 (5 jaar na het toewijzingsbesluit) realisatie van alle projecten gestart.  
 

• Vraag: voldoet deze vorm van VORAP? 
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Voortgang programma in cijfers 

1-1-2016 
 

1-11-2016 
 

Ha Natuur Ha compensatie 

Intentieovereenkomsten 5 16 616 249,5 

Realisatieovereenkomsten 1 3 150,5 116 

Niet realiseerbaar gebleken 0 1 0 0 

Nog geen overeenkomsten 16 2 78,7 0 

Totaal 22 22 845,2 365,5 
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VORAP: Belangrijkste bevindingen 

• In 2016 grote inhaalslag gemaakt m.b.t. overeenkomsten 
• Eén project niet realiseerbaar 
• Voor 75% v/d projecten reëel perspectief op 

realisatieovereenkomst voor einde 2017 
• Voor 25% onzeker 
• Buffer €4,7 mln: naar verhouding toegenomen en nog steeds 

toereikend 
• Programma is pittige uitdaging 
• Voortgang op waarde schatten  
     in het licht v/d uitdagingen 
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Uitdagingen: nieuwe rollen en ontwikkelkracht 
  
• Natuur van en door de samenleving 
• Nieuw samenspel tussen initiatiefnemers, TBO’s en provincie 
• Mooie ideeën maar niet altijd voldoende ontwikkelkracht 
• Wegvallen DLG 
• Tijd nodig om nieuwe rollen te accepteren en in te vullen 
• Wij ondersteunen, maar er zijn grenzen 
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Uitdagingen: initiatiefnemers kunnen het niet 
alleen 

 
• Projectverantwoordelijkheid bij initiatiefnemer 
• Provincie kan niet alles uit handen geven 
• Naast ondersteunen heeft provincie vaak ook rol als wegbereider 
• Beschikbaarheid grond, planologie 
• Telkens nieuwe zaken die niet waren voorzien en waarop 

provincie wel aanspreekbaar is 
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Uitdagingen: combineren van Provinciale 
rollen 

• Verbindend/ondersteunend 
• Bevoegd gezag 
• Kaderstellend 
• Toetsend 
• Naast partner ook verticale overheid die besluiten moet 

kunnen verantwoorden 
• Rollen zijn te scheiden maar niet altijd te onderscheiden 
• Balanceren 
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Uitdagingen: Grond 

• Beschikbaarheid grond primair initiatiefnemers 
• Maar veel benodigde grond in handen RVB 
• En ruilgrond in OVW van programmapartners 
• Binnen pNN geen geld voor ontpachting/verplaatsing 
• Altijd minnelijk  
• Ruimte in business cases? 
• Belangen koppelen   
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Uitdagingen: Draagvlak 
• Zorgvuldigheid voorop 
• Mogelijkheid om bezwaren kenbaar te maken 
• Voor zover inhoudelijk-technisch van aard zorgvuldig afwegen 
• Wanneer is er voldoende draagvlak? 
• Publiekrechtelijke procedure 
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Uitdagingen: Pittige opgave in  
Noorderwold/Eemvallei 

• Belangrijke stappen gezet/veel energie 
• Beslaat 50% v/h programma 
• Meervoudig complex 
• Partijen aan elkaar verbonden (inhoudelijk en financieel) 
• Verschillende ideeën, aanpakken en belangen 
• Verschillende regimes Oosterwold en pNN 
• Complexe eigendomssituatie 
• Organisch en gefaseerd 
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Uitdaging: heroverweging 2017 en reservebank 

• Besluitvorming eind 2014: van ‘wiskunde’ naar ‘bestuur’ 
• Naast technische volgorde ook bestuurlijke afweging 

- Verdeling particulier – maatschappelijke organisaties en overheden 
- Verdeling over de TBO’s 
- Geografische spreiding 
- Afstand tot stedelijk gebied 

• Destijds geen kaders meegegeven voor (herover)weging 
• Wanneer is sprake van heroverweging? 
• Hoe wilt u met evt heroverweging omgaan i.r.t reservebank? 

- Afhankelijkheid van project dat afvalt i.t.v. locatie, 
natuurcompensatie, aantal ha ? 

- Kan stadium van uitwerking reservebank een rol spelen? 
- Kan bij vrijval verevening tussen projecten aan de orde zijn? 
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