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Opmerkingen

Oplegger over het onderwerp programma Nieuwe Natuur t.b.v. de vergadering van de
Commissie Duurzaamheid op 22 november 2017
Aanleiding
Op 18 april 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de rapportage over de voortgang van
het programma Nieuwe Natuur tussen oktober 2016 en april 2017. In deze rapportage is
geconcludeerd dat de voortgang van de projecten “Oostkant Dronten”, “Ruimte en Lucht voor
Natuur” en “Pioniernatuur” beperkt is en er nog geen zicht is op het afsluiten van een
realisatieovereenkomst eind 2017. Hierop is in de Commissie Duurzaamheid afgesproken om op 22
november 2017 in gesprek te gaan met initiatiefnemers van de projecten waar dit op dat moment
nog steeds het geval is.
Actuele stand van zaken in Tussenbalans
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Tussenbalans voor het programma Nieuwe Natuur
waarin, naast de stand van zaken op programmaniveau, wordt stilgestaan bij de voortgang van de
projecten tussen april 2017 en het ijkmoment voor de Tussenbalans medio oktober 2017.
Geconstateerd wordt dat er in het afgelopen halfjaar grote stappen zijn gezet in het project
“Oostkant Dronten”, waar momenteel gewerkt wordt aan het opstellen van een conceptrealisatieovereenkomst. Daarmee resteren “Pioniernatuur” en “Ruimte en Lucht voor Natuur” als
projecten waarbij nog geen zicht is op het afsluiten van een realisatieovereenkomst. Hoewel daar
ten tijde van de vorige Voortgangsrapportage nog geen concrete signalen voor waren, is in de
afgelopen periode ook geen zicht gekomen op het afsluiten van een realisatieovereenkomst voor het
project “Nieuwe Natuur bij Schokland”. Om die reden zijn ook de initiatiefnemers van dit project
gevraagd om met de Commissie Duurzaamheid in gesprek te gaan.
De Lange Termijn Planning
De planning van de Tussenbalans is verder als volgt.
• Aan GS wordt verzocht om op 28 november in te stemmen met de Tussenbalans en een
concept PS-besluit;
• Op 7 december 2017 wordt de Tussenbalans en een concept PS-besluit naar PS verzonden;
• Op 20 december 2017 wordt de Tussenbalans en het PS-besluit in de Cie Duurzaamheid
besproken;
• In januari 2018 vindt besluitvorming door PS plaats.
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Mededeling
Ter voorbereiding op de gesprekken op de 22e hebben Gedeputeerde Staten, vooruitlopend op de
Tussenbalans en in aanvulling op de voortgangsrapportage van april 2017, de actuele stand van
zaken van deze drie projecten beschreven en met een mededeling aan Provinciale Staten
beschikbaar gesteld.
Voorgesteld wordt om tussen 28 november en 6 december met de begeleidingscommissie Nieuwe
Natuur de vergadering van 20 december af te stemmen.

