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Programma Nieuwe Natuur: 
Natuur op uitnodiging
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Programmamanager Nieuwe Natuur
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Afwikkelen robuuste verbinding
• Grondposities en geld
• Compensatieopgaven
• Natuuropgave + natuur?
• Verordening en beleid
• Impasse/negatieve sfeer

Basis pNN
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Extern advies
Advies  prof. mr R. Bekker: 
• Laat toegankelijke, beleefbare natuur maken;

– Vitaal, beleefbaar, functioneel, inpasbaar 

• Vanuit de behoefte van Flevolanders;
• Dicht bij hun eigen woonomgeving;
• >10 jaar zonder overheidssteun beheerd.
• Programmatische bottom-up aanpak

Natuur op uitnodiging 
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Proces tot besluit
• 2013:

– Brede uitvraag naar natuurontwikkeling (79 ideeën)
• 2014: 

– Zoek samenwerking en beoordeling meetlat (33 over)
• PS-besluit 

– 22 projecten (ha en €, indieners is ook projectleider)
– Projectideeën => planuitwerking => ROVK (2015)
– Experiment met stip op horizon, veel ruimte geven
– Provincie faciliteert
– 4 projecten reservebank (niet komen bovendrijven)
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Vermogen pNN

• Inbreng grond SFL, SBB en provincie
• Euro’s

Afspraak: voor natuur!
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Evaluatie programma Nieuwe
Natuur

Froukje Boonstra

Heinrich Winter
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Doel evaluatie
Inzicht in resultaten programma Nieuwe
Natuur en ervaringen met nieuwe
sturingsaanpak in de praktijk

Lessen trekken voor toekomst natuurbeleid
en provinciale beleidsontwikkeling
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Aanpak
Literatuur- en documentstudie

Oriënterende gesprekken

Multi-criteria analyse op basis van 
planuitwerkingen

Casestudy’s: Urkerveld, Natuur op G38, 
Eemvallei-Zuid1, Noorderwold-Eemvallei2 en 
Harderbos en Harderbroek verbonden
Workshop
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Het beleid over ‘natuur van onderop’ is 
vooral een algemene filosofie die slechts 
beperkt inhoudelijk is uitgewerkt

Doelen betroffen vooral proces, niet inhoud (typen 
natuur) – strategie, welke instrumenten zet 
provincie in, was slechts beperkt uitgewerkt –
‘faciliterend’ was niet concreet, maar werd in de 
loop van de tijd ambtelijk uitgewerkt

Conclusie beleid
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pNN is een nieuwe werkwijze – niet 
vreemd dat het niet vlekkeloos ging:
• Verschillen kennis/kunde 

initiatiefnemers tevoren onvoldoende 
verdisconteerd

• Rol provincie wijzigde: van 
‘faciliterend naar ‘sturend en 
bepalend’

Conclusie proces
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Het pNN heeft bijgedragen aan 
verbreding van het natuurbeleid in 
Flevoland 
• Grote diversiteit aan initiatiefnemers

• Positieve bijdrage aan beleefbare, vitale 
natuur, functionele en inpasbare natuur

• Bijdrage aan maatschappelijke 
betrokkenheid loopt uiteen

• Economische betekenis nog onzeker

Conclusie resultaat
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Vermaatschappelijking verbreden en 
verdiepen
• Voer procesregie op doorgaande 

innovatie en participatie 

• Verbreed natuurambitie 

• Organiseer kennisuitwisseling en leren

• Pas lessen pNN toe op andere 
beleidsterreinen

Aanbevelingen toekomstig
(natuur)beleid
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Eindconclusie

De provincie heeft met pNN 
veel lef getoond en gekozen 
voor een innovatieve aanpak 
die heeft bijgedragen aan 
verbreding van het 
natuurbeleid in Flevoland. 
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Dank voor uw aandacht

Heinrich Winter

Froukje Boonstra 
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Grondpuzzel
 Grond op verkeerde plek
 Vermogen in grond, niet liquide
 Partijen die niet actief betrokken zijn
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Beschreven in rapportage: 
• Beschikbaar vermogen (grond en geld)
• € ROVK
• Risico’s 

• Voldoende vermogen voor afdekken verwachte risico’s
• In en rond Oosterwold complex: fasering en besluit €

Programmavermogen 2018
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Conclusie

Binnen 4 jaar gekomen tot 17 ROVK’s voor 
realisatie natuurprojecten voor en door 
Flevolanders, waarbij het beschikbare 
programmavermogen niet wordt 
overschreden, de beschikbare gronden zijn 
ingezet, compensaties zijn vastgelegd en de 
verordening is opgeheven. Lef getoond!

Daar zijn wij trots op!
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Initiatiefnemers aan het woord


