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Inhoud presentatie
• Terugblik op het proces
• Schets van de inhoud
• Voortgang van de vijf                                                                   

beleidstrajecten
• Inspiratiedocument
• Positionering & vervolg



Het proces tot nu toe

• 28 april 2021 Motie biodiversiteit
• 22 juni bestuursopdracht PFNI
• 22 september beeldvormende ronde RND
• Oktober – nu: uitvoering 5 beleidstrajecten 
• Oktober – nu: inventarisatie (nav motie)                       
• Input vanuit de thema’s (S&B en Infra), voorbeelden (GE),                                            , 

externe inspiratie
• Resultaat: inspiratiedocument met verrijkingsideeën 

• 18 mei 2022 beeldvormende ronde
• Als tussenstap richting verdere concretisering



Samenvatting van het programma

• Doel: werken aan een natuurinclusieve
samenleving

• Motivatie: intrinsiek, verplicht, verstandig
• Drie sporen in samenhang

1. Vijf nieuwe beleidstrajecten ←→ bestaand natuurbeleid
2. Natuurinclusief maken provinciaal beleid (motie)
3. Gezamenlijk beeld van een natuurinclusief Flevoland (2050)

• Inmiddels ook Agenda Natuurinclusief
• Staat centraal op de Natuurtop (18 juni, Floriade)



Wat is natuurinclusief?

5 aspecten
• Natuur en biodiversiteit automatisch beschermen

bij (ruimtelijke) ontwikkelingen
• Ruimte bieden aan extra biodiversiteit en natuur-

waarden via kansen buiten de natuurgebieden 
• Natuur en biodiversiteit duurzaam inzetten

bij maatschappelijke opgaven / baten
• Met aandacht voor natuur en biodiversiteit                                                                               

de economie bestendigen
• Burgers en maatschappelijke partners met                                                                           

natuur en biodiversiteit verbinden



Spoor 1 – Programma Natuur

• Gezamenlijk programma van Rijk en provincies
• Uitvloeisel van de stikstofproblematiek
• Kwaliteitsimpulsen tbv Europese natuurdoelen
• Natte natuurgebieden & robuuste bossen 

• Financiering eerste 3 jaar toegezegd
• Projecten zijn in voorbereiding:
• Verbetering kwaliteit natuurgebieden (bossen)
• Hydrologische verbetering, bv in Harderbroek
• Versnellen verwerving en optimalisering inrichting, bv

Ecozone Pampus
• Agrarisch gebied



Spoor 1 – bossenstrategie

• 17 ha extra bomen op eigen grond
• Met TBOs werken aan vitalisering en                                                          bos 

en omvorming (zorgvuldig)                                                                                                    
• Aanscherpen beschermingsregime
• Boscompensatiebank krijgt vorm
• Faciliteren initiatieven bosaanleg
• Concretiseren kansen agroforestry
• Kennisnetwerk, samenwerking WUR
• Koppeling met stikstofaanpak?

• Verkennen nieuwe verdienmodellen
• Bosaanleg – woningbouw
• Koolstofcertificaten



Spoor 1 – actieplan biodiversiteit

• Projecten in gang gezet
• Groenblauwe dooradering Flevoland
• Biodiversiteit in het stedelijk gebied
• Biodiversiteit in het landelijk gebied
• Biodiversiteit van natuurgebieden

• Cofinanciering gemeenten
& waterschap

• Communicatie, educatie &                                                                      
monitoring



Spoor 1 – exotenbestrijding

• Formele taak via Wet natuurbescherming
• Doorwerking van de Europese exotenverordening

• Verantwoordelijk voor eigen infrastructuur
• Coördinerende rol bij schade aan biodiversiteit

• Problematiek wordt in kaart gebracht
• Kennisbijeenkomsten organiseren
• Experimenten met bestrijding
• Pilot aanpak reuzenbereklauw afgerond
• Nieuwe pilot ongelijkbladig vederkruid

• Uitvoeringsprogramma wordt geschreven



Spoor 1 – vermaatschappelijking

• Ondersteuning voor burgerinitiatieven op                                                        
het snijvlak natuur / recreatie / sport                                                                         
→ geborgd in het Omgevingsprogramma

• Ondersteunen groene vrijwilligers                                                     
Bereiken nieuwe vrijwilligersgroepen

• Meer Flevolanders met natuur in contact
• Beleidskader in voorbereiding



Inschatting financiën - overzicht
Dekking:
• SPUK PN (9,593 mln)
• Reserves PNN & BON 

(8,65 mln)

per jaarschijf Totaal

2021 2022 2023 2024 2025
Programma Natuur 2.53 3.315 3.748 pm pm 9.593

Bossenstrategie 0.03 0.885 0.835 pm pm 1.75

Actieplan biodiversiteit 1.325 1.325 1.325 1.325 5.3

Exotenbestrijding 0.25 0.25 0.25 0.25 1

Vermaatschappelijking 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4

Restpost spoor 1 & 
uitwerking sporen 2 & 3

0.1 0.1 0.2

Totaal 2.66 5.975 6.258 1.675 1.675 18.243



Spoor 2 – doorontwikkeling beleidsthema’s



Spoor 2 - voorbeeld opzet



Positionering

• Natuurinclusief als overkoepelend onderwerp
• Vergelijkbaar met duurzaam, circulair, energie / klimaatneutraal
• Raakt aan alle portefeuilles (vanwege brede motie)
• Gericht op de langere termijn (2030 / 2050) 
• Reactie op noodzaak meer te doen (RLI / PBL)

• Geen losstaand beleidsproces maar                                              
doorwerking in bestaande processen
• Koppelen aan bestaande cycli; wat is nodig?

• Verschil in reikwijdte 
• Zowel tussen de ideeën als binnen de ideeën 
• Daarom aandacht voor instrumentarium (preek, wortel, stok) en verdere concretisering



Vervolg

• Beeldvormende ronde Q4                                       3)
• Opties voor gebiedsgerichte inzet (met partners)                                                                             
→ uitwerking spoor 3

• Geconcretiseerd thematisch deel

• Besluitvorming 1e kwartaal 2023
• In de tussentijd meekoppelen                                                      

en afstemmen
• Transitieopgave(s) / Flevodeal, beleidsrijke                                                                

omzetting, evaluatie Omgevingsvisie
• Natuurinclusief in huidige beleidscycli brengen


