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 Mededeling 
 

      *2219920* 
Onderwerp 

Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur-project ‘Gouden randen langs de Pam-
pushout’.  
 
Kern mededeling: 

Provinciale Staten worden geïnformeerd over het besluit om een realisatieover-
eenkomst te ondertekenen met Stichting Flevo-landschap ten behoeve van de 
realisatie van het project “Gouden randen langs de Pampushout”. Het project 
vormt onderdeel van het programma Nieuwe Natuur. 
 
Mededeling: 

De provincie heeft met het programma Nieuwe Natuur (pNN) een maatschappe-
lijke uitvraag georganiseerd waar een ieder voorstellen op kon indienen om 
Nieuwe Natuur te ontwikkelen. In 2014 heeft Stichting Flevo-landshap het pro-
ject ‘Gouden Randen langs de Pampushout’ ingediend. Met het toewijzingsbesluit 
voor het programma Nieuwe Natuur hebben Provinciale Staten op 17 december 
2014 het project deels gehonoreerd.  
 

Met de realisatie van het project ‘Gouden Randen langs de Pampushout’ ontstaat 
er een ecologische en recreatieve plus op de natte ecologische verbinding van de 
Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Het project draagt bij aan de  Ecozone 
Pampus en de versterking en afronding van het bosgebied Pampushout-Zuid. 
 

Stichting Flevo-landschap heeft een planuitwerking inclusief businesscase opge-
steld en aangeboden, die de basis vormt voor de realisatieovereenkomst. 
Het betreft een nadere uitwerking van het oorspronkelijke projectvoorstel en 
voldoet aan de afspraken in de intentieovereenkomst. De planuitwerking is 
getoetst aan de criteria van de meetlat, het vigerend beleid en het toekennings-
besluit van Provinciale Staten. De onderdelen uit de businesscase geven een 
degelijke onderbouwing van de financiële haalbaarheid van het project inclusief 
de risico's. De businesscase toont - op basis van huidige inzichten - aan dat het 
project financieel uitvoerbaar is en duurzaam in stand kan worden gehouden.  
De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het beheer van de in-
richting van het project. In de planuitwerking heeft Stichting Flevo-landschap 
onderscheid gemaakt in een basisinrichting (groene rand) met passend beheer en 
een optimale inrichting (gouden rand) door inrichting met middelen van derden 
en beheer. Voor de provincie is de basisinrichting uitgangspunt bij het verant-
woorden van het project. Met de te maken afspraken in de realisatieovereen-
komst krijgt Stichting Flevo-landschap de komende 5 jaar de ruimte om  te 
zoeken naar aanvullende bijdragen door derden om de kosten voor een optimale 
inrichting te kunnen dekken. De gevraagde middelen voor het beheer uit Pro-
gramma Nieuwe Natuur voor zowel de basis- als de optimale inrichting passen 
binnen de gestelde kaders en de financiële toewijzing van Provinciale Staten. 
 

Uit de planuitwerking blijkt verder dat binnen het project gezocht is naar ruimte  
voor de in het kader van het programma Nieuwe Natuur ingediende en gehono-
reerde initiatief ‘Vierkante meter natuur’. Door beide partijen is geconcludeerd 
dat het project onvoldoende plek kan bieden voor het initiatief ’Vierkante meter 
natuur’. Stichting Flevo-landschap en de initiatiefnemer van ‘Vierkante meter 
natuur’ zijn in goed overleg over de wijze waarop voor het initiatief ruimte 
geboden kan worden en hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over een pilot op 
twee andere locaties die in eigendom zijn van Stichting Flevo-landschap. Afge-
sproken is te streven naar inpassing van ‘Vierkante meter natuur’ binnen een 
ander pNN-project zijnde Noorderwold-Eemvallei van Stichting Flevo-Landschap 
en/of de twee pilot-gebieden. 

 Registratienummer 

2219920 
Datum 

3 april 2018 
Auteur 

A.J. van der Schee 
Afdeling/Bureau 

GE 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaarheid 

Openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Appelman, J.N.J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  

 



Mededeling 
 
Bladnummer 
2 
Registratienummer 
2219920 

 
Omdat eerder in de Commissie Duurzaamheid is verzocht om een beschrijving van de risico's per 
project, worden hieronder de risico's en de manier waarop deze vanuit het programma worden 
beheerst toegelicht: 
 
Grond: Risico's die kunnen voortkomen uit de verwerving van grond zijn volledig uit te sluiten 
omdat de grond reeds in bezit is van Stichting Flevo-landschap. 
 
Staatssteun: In de voorbereidingsfase van de Realisatieovereenkomst is een staatssteunanalyse 
uitgevoerd en is advies uitgebracht. Op basis van dit advies zijn de initiatiefnemers voor het pro-
ject als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aangewezen. 
 
Draagvlak: Het projectvoorstel en de planuitwerking zijn in overleg opgesteld met de direct be-
trokken partijen, de gemeente Almere en het waterschap Zuiderzeeland. Deze partijen zien de 
meerwaarde en het belang van het project Gouden Randen voor de ecologische verbindingszone, de 
opgave voor waterafvoer en waterbuffer, de natuurlijke groene buffer tussen woongebieden en de 
recreatieve functie. Met de eigenaar van naastgelegen agrarische erf heeft afstemming plaatsge-
vonden over een goede inpassing van de Nieuwe Natuur in haar directe omgeving. 
 
Borging natuur: De natuur is reeds planologisch geborgd. Het project ligt op grondgebied van ge-
meente Almere. Het plangebied vormt onderdeel van het bestemmingplan Almere Pampus en 
Markermeer, vastgesteld op 6 april 2017. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor aanleg van de 
Gouden Randen. Planologisch zijn er dus geen belemmeringen om de Gouden Randen te realiseren. 
Via een notariële acte worden een kwalitatieve verplichting en kettingbedingen op de percelen 
gelegd en blijft de aanleg, instandhouding en het beheer en toegankelijkheid van het natuurgebied 
privaatrechtelijk geborgd. 
 
Toegankelijkheid: Eén van de uitgangspunten binnen het programma Nieuwe Natuur is dat de 
nieuwe natuur toegankelijk en beleefbaar moet zijn. Het project sluit hier op aan en zorgt voor 
versterking en een aantrekkelijke entree van een ecozone in de stad. Het recreatief netwerk in de 
stad wordt vergroot. 
 
Financieel: De risico's kunnen worden opgevangen in de risicoposten zoals opgenomen in de busi-
nesscase.  
 
Resumerend kan gesteld worden dat Stichting Flevo-landschap met de voorliggende planuitwerking 
inclusief businesscase in voldoende mate heeft aangetoond dat het project haalbaar en uitvoerbaar 
is.      
 
Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Planuitwerking ‘Gouden randen langs de Pampushout’       2206313        Ja     

Realisatieovereenkomst ‘Gouden randen langs de Pampushout’            2125671    Ja      

                  

 
Ter inzage in de leeskamer 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 
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(ja/nee aangeven) 

Businesscase ‘Gouden randen langs de Pampushout’             Nee 

 

 


