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Toelichting

Op 19 juli 2017 hebben Provinciale Staten het Statenvoorstel (2080908) met als
bijlage de Procesaanpak Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen (2063514) vastgesteld.
Tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de commissie Duurzaamheid op
28 juni 2017 en in Provinciale Staten heeft gedeputeerde Meijer aangegeven dat
Gedeputeerde Staten een notitie met bouwstenen opstelt, die door Gedeputeerde Staten wordt meegegeven aan een externe begeleidingscommissie onder
voorzitterschap van de heer Van Geel (hierna: de commissie Van Geel). Gedeputeerde Staten wil hiermee de commissie Van Geel een handreiking geven als
vertrekpunt voor de consultatieronde.
De notitie is opgesteld door bureau KplusV (2133762). Dit bureau zal ook de
ondersteuning van de commissie Van Geel leveren. De notitie is gebaseerd op
beschikbare documentatie over het beheer van de Oostvaardersplassen, waaronder het juridisch advies van professor Freriks. KplusV geeft in de notitie op een
beperkt aantal thema’s – die voortkomen uit de richtinggevende uitspraken van
Provinciale Staten (2016541) – een overzicht van de vraagstukken die uit deze
documentatie naar voren komen. De tweede bijlage (2130156) van de bouwstenennotitie bevat uitgebreide bronverwijzingen voor informatie uit de notitie.

Nota Discussie

De notitie bevat thema’s en vraagstukken die de commissie Van Geel aan de orde
kan stellen tijdens de consultatie van deskundigen, belanghebbenden en andere
betrokkenen. Deze consultatieronde wordt door de commissie Van Geel gehouden
ter voorbereiding op het opstellen van het ontwerp-beleidskader beheer Oostvaardersplassen voor Gedeputeerde Staten. De commissie Van Geel wordt gevraagd om de notitie te gebruiken voor de agendering van gespreksonderwerpen
tijdens de consultatieronde.
Tijdens de behandeling van het Statenvoorstel heeft Gedeputeerde Staten toegezegd om de notitie met bouwstenen na bespreking in Gedeputeerde Staten in
september voor te leggen aan de commissie Duurzaamheid en op deze wijze de
commissie Duurzaamheid de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de
bouwstenen die de commissie Van Geel krijgt aangereikt. Besproken is dat de
commissie Duurzaamheid tijdens de bespreking van de notitie suggesties kan
meegegeven aan Gedeputeerde Staten over de notitie. Gedeputeerde Meijer
heeft aangegeven dat Gedeputeerde Staten deze suggesties betrekt in de besluitvorming van Gedeputeerde Staten over de notitie. Na besluitvorming krijgt
de commissie Van Geel de notitie ter beschikking.
De commissie Van Geel baseert het ontwerp-beleidskader beheer Oostvaardersplassen op de richtinggevende uitspraken van Provinciale Staten, het juridisch
advies van professor Freriks en de resultaten van de consultatieronde. Concreet
betekent dit dat beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming over het
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beleidskader plaatsvindt nadat de commissie Van Geel het ontwerp-beleidskader heeft opgeleverd
aan Gedeputeerde Staten en het ter behandeling is geagendeerd in de commissie Duurzaamheid en
Provinciale Staten.
Bijlagen:
- Bouwstenennotitie Beleidskader beheer Oostvaardersplassen (2133762).
- Bijlage 1 bij bouwstenennotitie: Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader
beheer Oostvaardersplassen (2130154).
- Bijlage 2 bij bouwstenennotitie: Achtergronddocument (2130156).

