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Provinciale Staten worden geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde
Staten om een realisatieovereenkomst te ondertekenen met gemeente Dronten
en Staatsbosbeheer ten behoeve van de realisatie van het project 'Oostkant
Dronten'. Het project maakt deel uit van het programma Nieuwe Natuur.
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Mededeling:

Openbaarheid

De provincie heeft met het programma Nieuwe Natuur (pNN) een
maatschappelijke uitvraag georganiseerd waar een ieder voorstellen op kon
indienen om nieuwe natuur te ontwikkelen.
In 2014 heeft gemeente Dronten - in samenwerking met Staatsbosbeheer - het
project 'Oostkant Dronten' ingediend. Met het toewijzingsbesluit voor het
programma Nieuwe Natuur hebben Provinciale Staten op 17 december 2014 het
project gedeeltelijk gehonoreerd. Het destijds ingediende projectvoorstel beoogt
om via het programma Nieuwe Natuur een bottom-up gebiedsontwikkeling aan de
oostkant van Dronten te bewerkstelligen, waarbij nieuwe natuur wordt
ontwikkeld, mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen worden vergroot en
agrarische structuurverbetering plaatsvindt. Omdat het op gang brengen van
grondmobiliteit een belangrijk onderdeel vormde van het projectvoorstel, is
vanuit het programma Nieuwe Natuur het bedrijf Tarpanweg 6 in Swifterbant
(inclusief erf en opstallen), dat als ruilbedrijf in eigendom is van provincie
Flevoland, beschikbaar gesteld, naast liquide middelen voor inrichting en beheer
(eerste 10 jaar). Provinciale Staten hebben aan gemeente Dronten overgelaten of
de projecten Landgoed Wildrijck en Landgoed Vossemeer in de verdere
planuitwerking van de gebiedsontwikkeling in de Oostkant van Dronten
meegenomen konden worden en in het plangebied gerealiseerd konden worden.

Openbaar

Gemeente Dronten heeft samen met Staatsbosbeheer het voorstel
geconcretiseerd en een complete planuitwerking inclusief business case
opgesteld en aangeboden. In deze planuitwerking is gebleken dat de plannen van
landgoederen Wildrijck en Vossemeer niet realiseerbaar zijn binnen het project
'Oostkant Dronten'. De ingediende planuitwerking en business case vormen de
basis voor de Realisatieovereenkomst. Aan de vertrouwelijke business case is
geheimhouding opgelegd, deze ligt voor de leden van Provinciale Staten drie
weken - tot 3 augustus 2018 - ter inzage bij de griffie.
Met het besluit om de Realisatieovereenkomst te ondertekenen, wordt tevens
ingestemd met het beschikbaar stellen van in totaal maximaal € 6.567.942 uit
het programmavermogen Nieuwe Natuur voor de realisatie van circa 74 ha
nieuwe natuur binnen het project 'Oostkant Dronten'.
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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
Ten behoeve van het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden is in de
business case een bedrag van maximaal € 4.991.902 opgenomen voor dekking
vanuit pNN. De dekking wordt gevonden in de waarde van ruilgrond pNN gelegen
aan de Tarpanweg. De resterende middelen zijn voor inrichting en beheer.
Het overgrote deel van de gronden in het gebied heeft een agrarisch gebruik en
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dient nog verworven te worden. In de Realisatieovereenkomst is vastgelegd dat het de
verantwoordelijkheid is van gemeente Dronten en Staatsbosbeheer om deze binnen de kaders van
de business case van het project en met inachtneming van de programmakaders (op basis van
vrijwilligheid) te verwerven.
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 project 'Oostkant
Dronten' als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aangewezen.
Draagvlak
Een bottom-up gebiedsontwikkeling is bij het project vanaf het begin het leidende principe
geweest om te komen tot nieuwe natuur, waarbij recreatieve ontwikkelingen worden vergroot en
agrarische structuurverbetering kan worden gerealiseerd. Door middel van een gebiedsanalyse zijn
het gebied en de grondpositie in beeld gebracht en afgekaderd. Op basis van die analyse zijn in
augustus 2016 circa 80 bewoners en eigenaren geselecteerd in het gebied en uitgenodigd voor een
inventarisatiegesprek om hun plannen en ideeën te delen. Deze uitnodiging heeft in totaal 20
positieve reacties opgeleverd. Uit de gesprekken is gebleken dat geen enkele agrariër interesse
heeft in het ruilbedrijf aan de Tarpanweg te Swifterbant. Na een traject van communicatie met de
omgeving door middel van publieke aankondigingen, brieven, inventarisatiezittingen en
keukentafelgesprekken zijn er uiteindelijk 6 concrete projectideeën overgebleven. De ideeën van
deze agrariërs richten zich op beheer en omvorming van landbouwgrond naar natuur. Maar ook naar
de verbreding van het bedrijf met recreatie en natuurbeleving in de omgeving. De overige 14
geïnteresseerden zien zelf verder af van deelname en worden nadien door de gemeente Dronten op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Borging natuur
Het college van B&W heeft op 12 september 2017 besloten om een positieve grondhouding
aan te nemen ten aanzien van de beoogde wijzigingen van het bestemmingsplan, die voortvloeien
uit de planuitwerking Nieuwe Natuur. De gemeente kan aan deze positieve grondhouding uitvoering
geven door middel van een ruimtelijke procedure, mits de planuitwerking en het daaropvolgende
bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en omgevingsaspecten. Voorafgaande
aan de natuurinrichting zal de gemeente een bestemmingsplanwijziging in procedure brengen
gericht op het wijzigen van de bestemming van het projectgebied naar de bestemming 'natuur',
waarbij extensief agrarisch medegebruik alleen is toegestaan voor zover de instandhouding en
ontwikkeling van natuur niet wordt aangetast.
Toegankel ijkheid
Een van de uitgangspunten binnen het programma Nieuwe Natuur is dat de nieuwe natuur
toegankelijk en beleefbaar moet zijn. De afzonderlijke inrichtingsplannen binnen het project
'Oostkant Dronten' dragen bij aan de realisatie van een samenhangend en openbaar toegankelijk
netwerk van routes en locaties voor diverse gebruikersgroepen. Zo worden er zowel wandel- als
fiets- en ruiterroutes gerealiseerd. Om de verschillende doelgroepen te bedienen zal de
toegankelijkheid van het gebied sterk worden vergroot en worden de verbindingen geoptimaliseerd.
Er worden diverse verblijfsplekken ingericht op informatieve en cultuurhistorisch waardevolle
plaatsen. Zo bevindt zich in het gebied de vindplaats van een schip. Fietsers krijgen nieuwe
mogelijkheden om het gebied te doorkruisen. Ruiters krijgen de mogelijkheid door de nieuwe
natuur te rijden. Het bestaande paardenpension zal verbonden worden met het nieuwe
ruiternetwerk.
Financieel
Aan het project is het ruilbedrijf Tarpanweg toegewezen en een bedrag van € 900.000 in liquide
middelen. De business case laat zien dat de geraamde kosten passen binnen de toewijzing.
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De toewijzing bestaat uit de volgende onderdelen:
Een toewijzing voor grond die op moment van beschikbaar komen van de grond wordt
verrekend.
Een toewijzing voor inrichting die voor 80% wordt verrekend op het moment dat de
inrichting start en voor 20% nadat de inrichting gereed is.
• Een toewijzing voor beheer die wordt verrekend zodra het beheer start.
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REALISATIEOVEREENKOMST NIEUWE NATUUR
Project “Oostkant Dronten”

Ondergetekenden:
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dronten, gevestigd en kantoor
houdende aan De Rede 1 te (8251 ER) Dronten, postadres Postbus 100, 8250 AC te
Dronten, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de
burgemeester, de heer A.B.L. de Jonge, die handelt ter uitvoering van het besluit van
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, hierna te
noemen 'Gemeente', zijnde Initiatiefnemer;
2. Staatsbosbeheer, gevestigd te Smallepad 5, postcode 3811 MG Amersfoort, ter
zake deze Overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hoofd
Staatsbosbeheer Flevoland dhr. N. W. de Snoo hierna te noemen
'Staatsbosbeheer', zijnde Samenwerkingspartner.
en
3. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Flevoland, gevestigd en
kantoorhoudende aan de Visarenddreef 1 te (8232 PH) Lelystad, postadres Postbus
55, 8200 AB te Lelystad, vertegenwoordigd door de heer J.N.J. Appelman in zijn
hoedanigheid als Gedeputeerde, hierbij handelend, ter uitvoering van het besluit van
de Commissaris van Koning van 10 juli 2018, kenmerk 2261421,
hierna te noemen: “Provincie”;
Gemeente, Staatsbosbeheer en de Provincie hierna samen te noemen: 'Partijen' of
ieder afzonderlijk 'Partij';
in aanmerking nemende dat:
a) de Provincie met het "Programma Nieuwe Natuur" op 17 oktober 2013 een
uitvraag heeft georganiseerd waar een ieder voorstellen op kon indienen om
Nieuwe Natuur te ontwikkelen;
b) Provinciale Staten op 17 december 2014 bij besluit 1661723 (hierna ‘het
Besluit’) hebben besloten om het ‘Programma Nieuwe Natuur’ te doen
ontwikkelen op basis van 22 ingediende projectvoorstellen;
c) het projectvoorstel "Oostkant Dronten", ingediend door de Gemeente beoogt, in
samenwerking met Staatsbosbeheer middels het programma Nieuwe Natuur een
gebiedsontwikkeling op gang te brengen, waarbij nieuwe natuur wordt gecreëerd, de
landbouwstructuur in het gebied wordt versterkt en de mogelijkheden voor
recreatieve ontwikkelingen worden vergroot;
d) het gebied in het Omgevingsplan Flevoland als speerpunt is aangewezen;
e) het ingediende projectvoorstel een programmatische aanpak van de gehele
randmeerzone van Roggebotzand tot het Spijkbos betreft. De Gemeente, in
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f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)

n)
o)

p)

samenwerking met Staatsbosbeheer, concreet heeft aangegeven in de
planuitwerking welke projecten Nieuwe Natuur zullen worden ontwikkeld.
de Gemeente als Initiatiefnemer met de Provincie de intentieovereenkomst heeft
gesloten voor het Projectvoorstel Oostkant - Dronten, bij de Provincie intern bekend
onder nummer 1965324 hebben, welke vervolgens is verlengd op 19-12-2017;
de Gemeente conform de intentieovereenkomst het projectvoorstel verder heeft
uitgewerkt in een gezamenlijke planuitwerking met Staatsbosbeheer, waarbij zij na
een gebiedsproces verdere afstemming heeft gehad met agrariërs in het gebied;
het Projectvoorstel is uitgewerkt in een integrale Planuitwerking en een
Businesscase, welke positief zijn beoordeeld door de Provincie en daarmee passen
binnen het Besluit en het thans vigerend beleid;
Staatsbosbeheer als maatschappelijk partij en samenwerkingspartner van grote
meerwaarde is voor het project. Staatsbosbeheer niet alleen een groot aantal
hectaren verwerft en inricht, maar Staatsbosbeheer levert ook een kwaliteitsslag met
eigen middelen op zijn eigen gronden in de nabijheid van de projectdelen. Er worden
ook buiten de Projectdelen meer natuurwaarden gecreëerd en door de inrichting van
die gebieden wordt een grote bijdrage geleverd aan het beleefbaar maken van deze
gebieden.
bij de uitwerking van het Projectvoorstel duidelijk is geworden dat Gemeente en
Staatsbosbeheer, elkaar kunnen versterken vanuit hun specifieke kernkwaliteiten en
elk voor een afzonderlijk projectdeel de deels afgeleide verantwoordelijkheid tot
inrichting en beheer hebben. Staatsbosbeheer tekent mee als samenwerkingspartner
van de gemeente.
de Gemeente instemt met de directe betaling, door Provincie, van Middelen aan
Staatsbosbeheer voor Projectdeel van Staatsbosbeheer;
het agrarisch bedrijf aan de Tarpanweg 6 te Swifterbant als ruilbedrijf aan het Project
is toegewezen in het Besluit en dat dit perceel betrokken wordt bij het beschikbaar
krijgen van de RVB-percelen in het project;
de Gemeente voornemens is om haar projectdeel te laten realiseren door agrariërs in
het Plangebied, die via een openbare gemeentelijke procedure hun interesse
hiervoor kenbaar hebben kunnen maken en welke op basis van vooraf bekende
criteria door de Gemeente zijn geselecteerd;
de Gemeente op basis van de Planuitwerking de realisatie (inrichting en beheer) van
haar projectdeel door de agrariërs wil laten uitvoeren en hiertoe uitvoeringsafspraken
maakt met de betreffende agrariërs;
de werkzaamheden die voor Gemeente, respectievelijk Staatsbosbeheer
voortvloeien uit de verplichtingen op grond van onderhavige
realisatieovereenkomst zijn aangewezen als 'Diensten van Algemeen
Economisch Belang' (DAEB);
het landschapskunstwerk, ten behoeve van 100 jaar Zuiderzeewet, onderdeel
uitmaakt van het Project en ook als zodanig is opgenomen in de Planuitwerking.

Paraaf Provincie:
Paraaf Gemeente:
Paraaf Staatsbosbeheer:
2/11

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1:

Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
Besluit: Het Statenbesluit van 17 december 2014 met nummer 1661723, waarbij 22
projectvoorstellen voor het ontwikkelen van Nieuwe Natuur zijn toegewezen.
Businesscase: Het overzicht van het totaal van kosten en opbrengsten van het Project en
de bijbehorende Projectdelen. De Businesscase wordt getoetst op prestatie en geld door de
Provincie.
Eindrapportage: Eindrapportage per Projectdeel, waarin beschreven staat op welke wijze
de toegewezen Middelen van het Projectdeel, voor grondverwerving, inrichting en beheer,
verantwoord zijn/worden besteed aan het realiseren van het Project. De rapportage is
voorzien van een accountantsverklaring.
Inrichting: De eindinrichting per Projectdeel zoals omschreven in de planuitwerking inclusief
het eventuele bijpassende beheer om te komen tot de eindinrichting.
Initiatiefnemer: Gemeente Dronten, welke in samenwerking met Staatsbosbeheer het
project realiseert en verantwoordelijke is voor haar Projectdeel.
Intentieovereenkomst: De op 25 oktober 2016 gesloten en op 19 december 2017
verlengde intentieovereenkomst.
Middelen: Programmakapitaal Nieuwe Natuur (grond/geld), die beschikbaar gesteld
worden middels de Overeenkomst aan de Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer.
Oplevering: Het moment dat de inrichtingswerkzaamheden in een projectdeel zijn afgerond
en het proces-verbaal van de oplevering door Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer en
de Provincie is ondertekend.
Overeenkomst: Onderhavige realisatieovereenkomst tussen de Provincie, Gemeente en
Staatsbosbeheer.
Projectdeel: Een deel binnen het Projectgebied dat gerealiseerd wordt door de Gemeente
respectievelijk Staatsbosbeheer.
Projectgebied: De in de bijlage II opgenomen tekening met omlijning aangegeven gebied.
Planuitwerking: Het geheel van documenten die samen tot doel hebben om een gedragen
haalbaar plan te maken, met een sluitende Businesscase. De Planuitwerking bestaat uit een
planning, een ontwerp en een Businesscase. De onderdelen van de Planuitwerking voor het
Project zijn in de Intentieovereenkomst vastgesteld.
Project: Project Oostkant Dronten, het uitgewerkte door PS (gedeeltelijk) gehonoreerde
Projectvoorstel, welke vervolgens door de Gemeente en Staatsbosbeheer gezamenlijk is
uitgewerkt en gerealiseerd wordt.
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Projectvoorstel: Het door Gemeente ingediende voorstel, welke bij besluit van 17
december 2014 is gehonoreerd en waaraan middelen zijn toegewezen zoals in de
intentieovereenkomst vastgelegd.
Provinciale Staten: De Provinciale Staten van de provincie Flevoland.
Realisatieovereenkomst: Onderhavige overeenkomst.
Samenwerkingspartner: Staatsbosbeheer, welke in samenwerking met de Gemeente, haar
bijdrage levert aan het Project en verantwoordelijke is voor haar Projectdeel.

Artikel 2:

Doel

Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Provincie en
Gemeente en Staatsbosbeheer aangaande:
1.
De Planuitwerking en realisatie voor het Project Oostkant Dronten binnen de in
het Besluit meegegeven kaders.
2.
de ruimtelijke, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten van het
Project.
3.
de rol- en taakverdeling en planning.
Artikel 3:
1.

2.

Bij de uitvoering van deze Overeenkomst gelden, naast de wettelijke kaders en het
thans vigerend beleid, als uitgangspunten de inhoud van de volgende documenten:
a. Het Projectvoorstel
(kenmerk 1645290).
b. Het Besluit
(kenmerk 1661723).
c. Planuitwerking Project (bijlage II)
(kenmerk 2252720).
De Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer realiseren gezamenlijk het Project,
maar zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van haar Projectdeel, tenzij
nadere afspraken zijn gemaakt in deze Overeenkomst;

Artikel 4:
1.

2.
3.
4.

Uitgangspunten

Opgave Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer

Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer gaan gezamenlijk, actief, doelgericht en
onder voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst de realisatie van het
Project, zijnde tenminste 50 ha Nieuwe Natuur, uitvoeren op basis van de
Planuitwerking en de bijbehorende Businesscase.
De Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer realiseren een eigen Projectdeel zoals
omschreven in de planuitwerking.
Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer verplicht zich om door de Provincie
beschikbaar gestelde middelen voor haar Projectdeel, zoals genoemd in bijlage I van
de overeenkomst, in te zetten.
Gemeente en Staatsbosbeheer gezamenlijk het Project wensen te realiseren, echter
wel binnen de volgende afspraken:
a. De Gemeente en Staatsbosbeheer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de
integraliteit van het geheel van de Projectdelen;
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

b. Gemeente en Staatsbosbeheer gezamenlijk één planuitwerking en businesscase
hebben opgesteld voor het project;
c. De Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer is slechts verantwoordelijk en draagt
risico voor:
• de realisatie van haar Projectdeel zoals omschreven in de planuitwerking;
• de instandhouding van de Nieuwe Natuur in haar Projectdeel;
• het binnen de beschikbare Middelen en planning uitvoeren van de realisatie
van haar Projectdeel;
De Projectdelen zijn als volgt weer te geven:
a. Projectdeel Gemeente bestaat uit ca 41 ha afhankelijk van het beschikbaar komen
van gronden;
b. Projectdeel Staatsbosbeheer bestaat uit ca 28 ha afhankelijk van het beschikbaar
komen van gronden;
In de planuitwerking voor het Projectdeel Staatsbosbeheer is voorzien in het realiseren
van 19 ha bos. Dekking voor de inrichting is niet voorzien in de businesscase van het
project en wordt door Staatsbosbeheer gevonden in (toekomstige)
boswetcompensatie. Zodra de benodigde dekking verzekerd is start Staatsbosbeheer
met de inrichting van deze 19 ha (stapsgewijze inrichting is mogelijk). Indien de
inrichting en oplevering niet vóór 31 december 2025 heeft plaatsgevonden treden
Staatsbosbeheer en Provincie in overleg.
Als kettingbeding wordt opgenomen dat voorzover de realisatie van het betreffende
projectdeel nog niet heeft plaatsgevonden door de Gemeente respectievelijk
Staatsbosbeheer, Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer zich verplichten en zich
verbinden jegens de Provincie, die dit voor zich aanvaardt, de verplichting tot
realisatie van het Projectdeel bij overdracht van het eigendom, alsmede enig zakelijk
of persoonlijk gebruiks- en genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger/gerechtigde ten
behoeve van de Provincie en die ten behoeve van de Provincie aan te nemen,
alsmede het in dit lid bepaalde in elke verdere akte van vervreemding/vestiging
woordelijk te doen opnemen.
De Gemeente draagt zorg voor een ruimtelijke planprocedure, hieronder begrepen een
bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning voor het Project en beide
Projectdelen, met als doel het wijzigen van de bestemming van het Projectgebied naar
de bestemming 'Natuur', waarbij extensief (agrarisch) medegebruik alleen is
toegestaan voor zover de instandhouding en ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast.
Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer draagt zelf zorg voor de tijdige aanvraag
van alle voor het desbetreffende Projectdeel benodigde vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen conform de in de Planuitwerking aangegeven inventarisatie.
Op het Project is het aanbestedingsbeleid van Gemeente respectievelijk
Staatsbosbeheer van toepassing, ook als zij verplichtingen overdragen op derden.
Gronden die nog niet in bezit zijn bij Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer
en beschikbaar komen middels een, conform alle ter zake geldende wettelijke en
beleidsregels, te realiseren ruiling met het Rijksvastgoedbedrijf worden door de
Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer aangenomen van de Provincie, met dien
verstande dat zij vooraf betrokken zijn geweest bij de ruiling en kennis hebben kunnen
nemen van, én expliciet en schriftelijk ingestemd hebben met, de rechten en plichten
die gevestigd zijn op de betreffende gronden en de inhoud van de ruilovereenkomst en
schriftelijk hebben ingestemd met de inhoud hiervan.
Voor het landschapskunstwerk vestigt de provincie vooruitlopend op de ruiling met het
Rijksvastgoedbedrijf een recht van opstal voor de Gemeente welke op haar beurt dit
recht van opstal verkrijgt en aanneemt, met dien verstande dat zij voorafgaand aan de
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13.

ruiling kennis heeft kunnen nemen van het recht van opstal en schriftelijk heeft
ingestemd met de inhoud hiervan.
In dit recht van opstal staan onder andere de afspraken over beheer en onderhoud.
Staatsbosbeheer als toekomstig beoogd blooteigenaar van de ondergrond waarop het
recht van opstal van toepassing is, wordt door de Provincie betrokken bij het opstellen
van het opstal recht zoals bedoeld in lid 12 van dit artikel. Voorafgaand aan de
vestiging van het opstal heeft Staatsbosbeheer schriftelijk ingestemd met het recht van
opstal.

Artikel 5:
1.

2.
3.
4.

De kosten in de businesscase die samenhangen met de realisatie van een Projectdeel
zijn voor rekening van Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer. Het staat
Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer vrij om andere financieringsbronnen aan te
boren.
Door de Provincie worden de Middelen zoals beschreven in bijlage I beschikbaar
gesteld voor de realisatie van de in artikel 4 genoemde Opgave. De in bijlage I
genoemde maximale geldelijke middelen worden niet geïndexeerd.
De Provincie stelt de Middelen, onder voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage I ter
beschikking aan Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer voor het desbetreffende
Projectdeel op basis van de planuitwerking en businesscase.
De in deze Realisatieovereenkomst beschikbaar te stellen bedragen zijn eenmalige
vaste bedragen. Indien Gemeente, respectievelijk Staatsbosbeheer de bedragen inzet
voor BTW - plichtige goederen of diensten, maakt deze BTW onderdeel uit van deze
bedragen en wordt deze niet daarbovenop vergoed of verrekend.

Artikel 6:
1.

2.

3.

Middelen

Verplichtingen Provincie

De Provincie zal zich met inachtneming van haar publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid inspannen om binnen de kaders van deze Overeenkomst
ondersteuning te bieden bij de realisatie van de Planuitwerking bestaande uit o.a. het
beschikbaar stellen van de in artikel 5 genoemde Middelen.
Binnen de kaders van het Programma Nieuwe Natuur vervult de Provincie een
faciliterende rol ten behoeve van de grondverwerving voor de realisatie van het
Project, respectievelijk Projectdeel. De provincie zal zich inspannen om de betreffende
(RVB-)gronden spoedig beschikbaar te krijgen.
De Provincie zal zich inspannen om binnen haar publiekrechtelijke bevoegdheid te
bevorderen dat in verband met de benodigde planologische- en vergunningprocedures
tijdig en met voortgang positief geadviseerd wordt.

Artikel 7:

Publieke taak

De in deze Overeenkomst vastgelegde taken en verantwoordelijkheden voor de Provincie,
Gemeente en Staatsbosbeheer, hebben geen invloed op de publiekrechtelijke taken en
bevoegdheden van de Provincie en Gemeente.
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Artikel 8:
1.
2.

3.
4.

5.

Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer verplicht zich na Oplevering van haar
Projectdeel gedurende een periode van twintig (20) jaar te beheren en als natuur in
stand te houden.
Voor het beheer van haar Projectdeel wordt op basis van een inschatting van de
gesaldeerde beheerlasten voor de eerste tien (10) kalenderjaren een bedrag
toegekend conform het bepaalde in artikel 5, lid 2. (Toekomstig) Beheer van reeds
bestaande en/of te verplaatsten natuur die geen onderdeel uitmaakt van de
planuitwerking, danwel onderdeel is van de businesscase maakt geen onderdeel uit
van het hierboven bedoelde beheer. Overigens staat het Gemeente respectievelijk
Staatsbosbeheer vrij om aanvullende beheergelden aan te vragen.
Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer verplicht zich om het beheer van haar
Projectdeel uit te voeren conform de in de Planuitwerking opgenomen beheertypen,
normering en monitoring.
Het is Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer niet toegestaan om binnen twintig
(20) jaar na oplevering een wijziging van de bestemming van haar Projectdeel aan te
vragen voor zover deze strijdig is met de afspraken in deze Overeenkomst en/of na
Oplevering de overeengekomen Inrichting, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Provincie, te wijzigen. De Provincie kan voorwaarden verbinden
aan de hiervoor bedoelde toestemming.
Het bepaalde onder lid 1 wordt als kettingbeding, voor een periode van twintig (20)
jaar, waarbij Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer verplicht is en zij/hij zich
verbindt zich jegens de Provincie, die dit voor zich aanvaardt, de verplichting tot
instandhouding van het Projectdeel bij overdracht van het eigendom, alsmede enig
zakelijk of persoonlijk gebruiks- en genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger/gerechtigde
ten behoeve van de Provincie en die ten behoeve van de Provincie aan te nemen,
alsmede het in dit lid bepaalde in elke verdere akte van vervreemding/vestiging
woordelijk te doen opnemen.

Artikel 9:
1.
2.

3.

Instandhouding en beheer inclusief borging van (kwaliteit van) de
natuur

Openstelling voor publiek

In het beheerplan hebben Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer aangegeven
op welke wijze de gerealiseerde Nieuwe Natuur toegankelijk is.
Indien Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer tot de conclusie komt dat als gevolg
van toegankelijkheid van het Projectdeel, doelstelling voor de desbetreffende
natuurdoeltype niet gehaald worden mag zij de toegankelijkheid wijzigen na een
schriftelijke instemming van de Provincie.
De verplichting van Gemeente, respectievelijk Staatsbosbeheer als bedoeld in lid 1
(eventueel aangepast op basis van artikel 9 lid 2), welke in het beheerplan als
onderdeel van de planuitwerking nader zijn geconcretiseerd en herleidbaar zijn tot
kadastrale percelen, gelden als kwalitatieve verplichting jegens de Provincie, als
bedoeld in artikel 6:252 BW en is bedoeld om over te gaan op degenen die de
betreffende gronden onder bijzondere titel zullen verkrijgen en is bedoeld om mede te
binden diegenen die van Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer een recht tot
gebruik van de betreffende gronden zullen verkrijgen.
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Artikel 10:
1.
2.

3.
4.

5.

Oplevering

Oplevering van het Project, waaronder verstaan wordt de Oplevering per Projectdeel,
vindt voor zover mogelijk plaats vóór 31 december 2025.
Ten behoeve van de Oplevering zal door Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer
een Proces-verbaal van Oplevering worden gemaakt voor het desbetreffende
Projectdeel, welke door Provincie en Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer dient
te worden ondertekend.
Binnen 2 maanden na Oplevering, levert Staatsbosbeheer aan de Gemeente de
Eindrapportage voor haar Projectdeel, inclusief accountantsverklaring aan.
Na Oplevering van de twee Projectdelen, wordt door de Gemeente, binnen drie
maanden, aan GS schriftelijk verantwoording afgelegd over de bestedingen uit hoofde
van de beschikbaar gestelde Middelen, middels de levering van de Eindrapportage per
Projectdeel, inclusief accountantsverklaring. De integrale Eindrapportage wordt uiterlijk
op 31 maart 2026 door de Gemeente aangeleverd. Op basis van het proces-verbaal
en de Eindrapportage zal de Provincie over de finale kwijting en afronding van het
Project besluiten.
Uit de, in dit artikel genoemde, Eindrapportage dient duidelijk te zijn op welke wijze de
toegewezen Middelen, voor grondverwerving, inrichting en beheer, verantwoord zijn
besteed aan het realiseren van het Projectdeel.

Artikel 11:

Communicatie

1. Gemeente en Staatsbosbeheer zullen zich naar redelijkheid na ondertekening van deze
Overeenkomst tot en met de oplevering gezamenlijk inspannen voor een zorgvuldige
communicatie met de omgeving en naar redelijkheid alles in het werk stellen om een zo
groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te verkrijgen.
2. Gemeente en Staatsbosbeheer realiseren zich dat het Programma Nieuwe Natuur de
verwezenlijking van het Project mogelijk maakt. Om ervoor te zorgen dat de relatie
tussen het Programma Nieuwe Natuur, het Project en Projectdelen zichtbaar blijft zullen
partijen:
- in externe communicatie-uitingen in relatie tot het Project in de ontwikkelfase
van Oostkant Dronten de relatie met het Programma Nieuwe Natuur leggen
door het gebruik van een door de Provincie beschikbaar gesteld
programmalogo en het daaraan gekoppelde programmacredo.
- elkaar informeren en afstemming zoeken over de planning en inhoud van de
externe communicatie-uitingen.
3. Gemeente en Staatsbosbeheer leggen, tenminste twee maal per jaar schriftelijk
verantwoording af aan de Provincie over de gemaakte kosten en de daarvoor geleverde
prestaties tot en met het moment dat het beheer start, ieder voor haar eigen Projectdeel.
De Gemeente neemt hiertoe het initiatief.
Artikel 12:
1.

Tussentijdse beëindiging

Indien de omstandigheden waaronder deze Overeenkomst is gesloten zodanige
wijzigingen ondergaan dat van Partijen of één der Partijen in redelijkheid niet meer
gevergd kan worden dat deze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nakomt of
deze de Overeenkomst niet meer kan nakomen, zullen Gemeente, respectievelijk
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2.
3.
4.

Staatsbosbeheer en Provincie, al dan niet gezamenlijk, in overleg treden om te
bekijken op welke wijze de Overeenkomst (geheel/gedeeltelijk) kan worden
voortgezet, dan wel op welke wijze de financiële afwikkeling tussen Partijen zal
geschieden en hoe de concrete realisatie van de Projectdelen verder zal dienen te
worden afgewikkeld.
Primair treden Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer met de Provincie in
overleg over de gevolgen voor het desbetreffende Projectdeel, tenzij de gevolgen
relevant zijn voor het gehele Project.
Een omstandigheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is in ieder geval aanwezig
wanneer een of meer agrariër(s) met Gemeente redelijkerwijs geen
uitvoeringsafspraken aangaat/aangaan over de deeluitvoering van een Projectdeel.
Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals
bedoeld in artikel 16 van de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 13:
1.

2.

3.
4.

Indien één van de Partijen in de nakoming van één of meer verplichtingen
voortvloeiend uit deze Overeenkomst toerekenbaar tekort schiet, daarmee verzuimd
en de wederpartij haar in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling via aangetekende
brief dan wel deurwaardersexploot geschieden en zal de wederpartij haar daarbij
aanzeggen om binnen een in redelijkheid te stellen termijn alsnog haar verplichtingen
na te komen.
Indien Partijen in de uitvoering van hun werkzaamheden worden belemmerd door
omstandigheden die niet aan één of beide Partijen te verwijten dan wel toe te
rekenen zijn, treden Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer binnen een redelijke
termijn in overleg met de Provincie over de consequenties voor - de nakoming van onderhavige Overeenkomst of delen hiervan.
Primair treden Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer met de Provincie in
overleg over de gevolgen voor het desbetreffende Projectdeel, tenzij de gevolgen
relevant zijn voor het gehele Project.
Indien Partijen over de tussentijdse aanpassing/beëindiging niet tot
overeenstemming komen is er sprake van een geschil en is artikel 16 van
toepassing.

Artikel 14:
1.

2.

3.
4.

Niet nakoming

Beëindiging overeenkomst

Indien de in het eerste lid van artikel 13 bedoelde niet nakoming ondanks de
gestelde termijn voortduurt, kan dat voor de ingebreke stellende Partij reden zijn de
Overeenkomst (geheel/gedeeltelijk) tussentijds, zonder rechtelijke tussenkomst is
vereist, te beëindigen, tenzij er sprake is van een geschil in welk geval eerst de
geschillenregeling van artikel 16 wordt toegepast;
De Provincie kan deze Overeenkomst terstond, en zonder voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel/gedeeltelijk beëindigen indien
aan één of meer Partijen surseance van betaling wordt verleend, zijn faillissement is
aangevraagd, zijn crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden, wordt
ontbonden of geliquideerd of anderszins beperkt wordt in zijn bevoegdheid
rechtshandelingen te verrichten.
Deze Overeenkomst eindigt, geheel of gedeeltelijk indien Partijen, Gemeente
respectievelijk Staatsbosbeheer en Provincie tussentijds beëindiging overeenkomen.
In het geval sprake is van een (tussentijdse) beëindiging als bedoeld in de leden 1, 2
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5.
6.

of 3 van dit artikel, zullen de reeds betaalde bijdragen weer terugvloeien naar het
Programma Nieuwe Natuur doch slechts voor het deel waarvoor Partijen nog geen
betalingen hebben verricht of onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan. Partijen
zullen in overleg treden om te bekijken op welke wijze de financiële afwikkeling zal
geschieden en/of hoe de concrete realisatie van het Project of Projectdelen verder
zal dienen te geschieden.
De Provincie houdt zich het recht voor om in geval van opzet of grove nalatigheid alle
reeds verrichte betalingen terug te vorderen.
Deze overeenkomst eindigt, geheel/gedeeltelijk, van rechtswege indien Partijen aan
al hun verplichtingen hebben voldaan.

Artikel 15:

Aanvullingen op en wijziging van de Overeenkomst

Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van tenminste de
partijen van het betreffende Projectdeel met uitzondering van wijzigingen die betrekking
hebben op het gehele Project, waarbij schriftelijke instemming van de Provincie, de
Gemeente en Staatsbosbeheer benodigd is.
Partijen, Provincie en/of Gemeente en/of Staatsbosbeheer, treden in overleg binnen één
maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk en rechtsgeldig
heeft medegedeeld. De wijziging en de verklaring tot instemming, worden in afschrift als
bijlage aan deze Overeenkomst gehecht.
Artikel 16:
1.
2.

Partijen zullen bij geschillen eerst in goed onderling overleg trachten tot een
oplossing te komen.
Alle geschillen, - daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als
zodanig worden beschouwd - en die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst
of van de overeenkomsten, die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, op verzoek van
de meest gerede Partij worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 17:
1.

2.

Geschillen

Contractovername

Het is Gemeente respectievelijk Staatsbosbeheer niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie haar rechten en
verplichtingen uit deze Overeenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst
samenhangende overeenkomsten tussen Partijen, geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan derden. De Provincie is bevoegd om aan het verlenen van toestemming
voorwaarden te verbinden. De Provincie zal haar toestemming niet op onredelijke
gronden weigeren.
Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan deze overeenkomst met
ingang van een door de Provincie te bepalen tijdstip, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, door de Provincie worden
ontbonden, zulks onverminderd het recht van de Provincie tot het vorderen van
nakoming, al niet met schadevergoeding. Het bepaalde in artikel 16 is van
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 18:

Inwerkingtreding

Deze Overeenkomst treedt pas in werking met ingang van de dag nadat Partijen deze
ondertekend hebben.
Artikel 19:

Toepasbaar recht

Op de onderhavige Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20:
1.

Bijlagen

De bij deze Overeenkomst gevoegde en door parafen van Partijen gewaarmerkte
bijlagen, die genoemd zijn in de considerans en in de artikelen van deze
Overeenkomst, maken onderdeel uit van deze Overeenkomst:
I. Middelen programma Nieuwe Natuur, kenmerk 2263471
II. Planuitwerking, kenmerk 2252720
Indien de bepalingen of aanwijzingen in de voormelde bijlagen afwijken van, dan wel in
strijd zijn met hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald, geldt het bepaalde in deze
Overeenkomst.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te …………………..,
op …………………………..
Namens de Gemeente,

Namens Staatsbosbeheer,

Namens de Provincie,

A.B.L. de Jonge
Burgemeester

N.W. de Snoo
Hoofd SBB Flevoland

J.N.J. Appelman
Gedeputeerde
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BIJLAGE I

BESCHIKBAAR TE STELLEN MIDDELEN PROGRAMMA NIEUWE
NATUUR (PNN).

Beschikbaar stellen van de volgende middelen voor het project ‘Oostkant Dronten’:
In de business case ‘Oostkant Dronten’ zijn de kosten voor grondverwerving, inrichting en beheer
inzichtelijk gemaakt. Op basis van de business case is geconstateerd dat de benodigde middelen
passen binnen de (maximaal) toegewezen middelen (€ 6.749.596).
Gemeente Dronten
Staatsbosbeheer
Totaal

Grond
€ 3.154.676
€ 1.837.226
€ 4.991.902

Inrichting
€ 799.953
€ 626.087
€ 1.416.040

Beheer
€ 92.102
€ 56.898
€ 150.000

Totaal
€ 4.047.731
€ 2.520.211
€ 6.567.942

De toewijzing bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een toewijzing voor grond die op moment van beschikbaar komen van de grond wordt
verrekend.
• Een toewijzing voor inrichting die voor 80% wordt verrekend op het moment dat de
inrichting start en voor 20% nadat de inrichting gereed is.
• Een toewijzing voor beheer (10 jaar) die wordt verrekend zodra het beheer start.
De toewijzing aan de gemeente Dronten bedraagt in totaal € 4.047.731. De toewijzing aan
Staatsbosbeheer bedraagt € 2.520.211. Hierbij is het uitgangspunt dat er een taakstelling ten opzichte
van de kosten in de business case mogelijk is. Deze taakstelling is verondersteld haalbaar te zijn op de
gronden die Staatbosbeheer in eigendom en beheer neemt. Indien de taakstelling niet of anders
mogelijk blijkt zal de toewijzing worden aangepast binnen het maximaal toegewezen bedrag.
Gedeputeerde Staten moeten daar dan over besluiten.
De dekking voor de toewijzing is beschikbaar uit de inzet van het ruilbedrijf Tarpanweg [kadastraal
bekend Gemeente Dronten, sectie B nummers 451, 1350 en 1351] en een bijdrage vanuit het
programma Nieuwe Natuur in liquide middelen van maximaal € 900.000. Een deel van de waarde van
het ruilbedrijf is benodigd om de kosten voor inrichting en/of beheer te kunnen dekken.
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1 INLEIDING
Op 17 december 2014 is het projectvoorstel Oostkant Dronten gehonoreerd binnen het
programma Nieuwe Natuur. Het projectvoorstel beoogt om via het programma Nieuwe
Natuur een bottom-up gebiedsontwikkeling aan de oostkant van Dronten te bewerkstelligen
waarbij nieuwe natuur wordt ontwikkeld, mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen
worden vergroot en agrarische structuurverbetering plaatsvindt. Gemeente Dronten heeft
met Staatsbosbeheer als samenwerkingspartner dit voorstel geconcretiseerd en beschrijft
met voorliggend ontwikkelplan op welke wijze haalbare en betaalbare natuurplannen met
voldoende draagvlak gerealiseerd kunnen worden aan de oostkant van Dronten.

1.1

Het proces dat vooraf ging

Aan de basis van het projectvoorstel uit 2014 ligt de Strategische Visie Oostkant Dronten
(2010), de Structuurvisie Dronten (2012) en het Ruimtelijk Economisch Ontwikkelingskader
(2012).Een belangrijk element uit de Strategische Visie is de ambitie ‘het recreatieve gebruik
te verzoenen met de huidige en potentiële kwaliteiten van natuur en landschap’. In 2011 zijn
met diverse initiatiefnemers interviews gehouden om te horen welke wensen en projecten er
bestaan in het gebied aan de Oostkant. In 2012 is het Ruimtelijk Economisch
Ontwikkelingskader Oostkant Dronten met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Tijdens een
informatieavond zijn lopende initiatieven aan de orde geweest alsmede de eerste
programmering van ontwikkelingen waarbij de gemeente aan inwoners en bedrijven heeft
gevraagd om met initiatieven te komen. Daaropvolgend heeft DLG in 2013 in opdracht van
de gemeente een marktverkenning uitgevoerd binnen de kaders van het Ruimtelijk
Economisch Ontwikkelingskader. Wensen en kansen zijn geïnventariseerd en verschillende
initiatiefnemers zijn vervolgens begeleid. Hierop volgend hebben diverse expertmeetings en
academische werkplaatsen in 2013 en 2014 plaatsgevonden met deelnemers uit
verschillende sectoren.
In januari 2014 komt het projectidee ‘Water als Moneymaker’ (bijlage 1) tot stand en is het
eerste tastbare product dat wordt ingediend voor het programma Nieuwe Natuur (OFL01).
Op het moment dat bekend werd dat het idee uitgewerkt mocht worden naar een
projectvoorstel Nieuwe Natuur zijn diverse eigenaren in het gebied uitgenodigd voor een
gebiedsavond en zijn aanvullende gesprekken met hen gevoerd. In juni 2014 werd een
werkatelier met gebiedspartners en ondernemers georganiseerd met als doel de contouren
van een integraal ontwikkelingsplan Nieuwe Natuur Oostkant Dronten te ontwikkelen, welke
de basis vormt voor de indiening van het projectvoorstel bij de provincie.
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1.2

Planuitwerking na honorering van het projectvoorstel

Staatsbosbeheer is de grootste terreineigenaar en beheerder van natuur in het projectgebied
oostkant Dronten. Staatsbosbeheer heeft vanaf de start van de planuitwerking daarom op
verzoek van gemeente Dronten actief geparticipeerd bij het opstellen van een ontwikkelplan.
Staatsbosbeheer zal de realisatieovereenkomst mede ondertekenen als
samenwerkingspartner.
In oktober 2015 wordt een projectgroep in het leven geroepen die in het vervolgtraject tot op
heden op regelmatige basis bij elkaar is geweest om de ontwikkelingen ten aanzien van
Nieuwe Natuur te bespreken, te becommentariëren en met de eventuele achterban te
bespreken. In deze projectgroep hebben zitting: Stivas, LTO, Kadaster en Gemeente.
Door middel van een gebiedsanalyse is het gebied en de grondpositie in beeld gebracht en
afgekaderd. Op basis van die analyse zijn in augustus 2016 ca. 80 eigenaren geselecteerd
in het gebied en aangeschreven.
Zij zijn uitgenodigd voor een inventarisatiegesprek om hun plannen en ideeën te delen. Deze
uitnodiging heeft in totaal 20 positieve reacties opgeleverd. In oktober 2016 hebben de
inventarisatiegesprekken plaatsgevonden. Van elk gesprek is een verslag gemaakt en
nadien aan de betrokkenen toegestuurd. De inventarisatiegesprekken hebben uiteindelijk
een aantal aanknopingspunten opgeleverd die nader konden worden uitgewerkt om de
geformuleerde doelen ten aanzien van natuur, landbouw en recreatie te realiseren.
Op 21 december 2016 zijn alle 80 eerder aangeschrevenen per brief geïnformeerd over de
resultaten van de uitnodiging van augustus en is uitgelegd dat er zich 20 deelnemers
hebben gemeld. Aan de oorspronkelijk aangeschreven 80 is in september 2017 nogmaals
een schrijven verstuurd met de stand van zaken. De reacties hierop zijn mondeling en
schriftelijk behandeld door de Gemeente Dronten en behandeld in de eerder genoemde
projectgroep. In het logboek bijlage 4 is de communicatie intern en extern in chronologische
volgorde opgenomen. In bijlage 19, 19A en 19D zijn de gemeentelijke stukken opgenomen.
Bij het programma Nieuwe Natuur zijn ook zijn twee projectvoorstellen ingediend voor
landgoed Vossemeer en landgoed Wildrijck. Bij de honorering van het projectvoorstel
Oostkant Dronten is door provincie Flevoland aangegeven dat aan gemeente Dronten de
keuze wordt voorgelegd om als gebiedsregisseur te bezien of de projectvoorstellen
Vossemeer en Wildrijck meegenomen kunnen worden in de uitwerking van het plan voor
Oostkant Dronten. Met de initiatiefnemer van landgoed Wildrijck is uitvoerig gesproken en
het bleek dat het landgoedtraject al grotendeels op de rails stond, evenals plannen voor een
naastgelegen natuurakker. Vanuit zijn opgedane ervaringen heeft hij nog suggesties gedaan
voor natuurontwikkeling langs de Ketelweg. Deze bleken uiteindelijk niet realistisch gezien
de geringe belangstelling voor het gebiedsproces vanuit bedrijven aan de Ketelweg.
Ten aanzien van landgoed Vossemeer moet worden opgemerkt dat het landgoed sowieso
gerealiseerd wordt, waarbij in het kader van het programma Nieuwe Natuur een pluspakket
was ingediend. Vanuit het landgoed Vossemeer is destijds geen aanmelding gekomen voor
het inventarisatietraject Oostkant Dronten van gemeente Dronten en ook in het vervolgtraject
heeft landgoed Vossemeer zich niet aangemeld om binnen het project Oostkant Dronten te
participeren.
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De opgave is dat er middels een bottom up proces 50 ha nieuwe natuur wordt gerealiseerd.
Vanuit de Provincie wordt hiervoor circa 52 ha ruilgrond aan de Tarpanweg te Swifterbant ter
beschikking gesteld. Uit de gesprekken is gebleken dat geen enkele agrariër naar het
ruilbedrijf aan de Tarpanweg wil verhuizen.
In een intentieovereenkomst die tussen de Gemeente en Provincie in oktober 2016 (bijlage
3) is gesloten staan voorwaarden opgenomen waaraan het project moet voldoen.
Na een zorgvuldig traject van communicatie met de omgeving door middel van publieke
aankondigingen, brieven, inventarisatiezittingen en keukentafelgesprekken blijven er
uiteindelijk 6 concrete project ideeën over. De ideeën van deze agrariërs richten zich op
beheer en omvorming van landbouwgrond naar natuur. Maar ook naar een verbreed bedrijf
met recreatie en natuurbeleving in de omgeving. De overige 14 zien zelf verder af van
deelname en worden nadien op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
De project ideeën, gekoppeld aan 6 agrariërs zijn in 2017 uitgewerkt in twee deelgebieden.
In een later stadium valt een van de zes af omdat hij bij nader inzien geen belangstelling
meer heeft.
Gezien de eigendoms- en pachtsituatie is het Rijksvastgoedbedrijf een belangrijke speler. Zij
heeft aangegeven mee te werken aan de ontwikkeling en uitruil van gronden als
daadwerkelijk nieuwe natuur wordt gerealiseerd.
Deze planuitwerking dient in navolging op de gesloten intentieovereenkomst als basis voor
de te sluiten realisatie overeenkomst van de Gemeente Dronten en Staatsbosbeheer met de
Provincie Flevoland.

1.3

Integraal plan van agrariërs met Staatsbosbeheer

In 2017 en 2018 is volop gewerkt aan een integrale planuitwerking van twee deelgebieden,
met als werktitel deelgebied 2 en 3. Hierbij zijn betrokken de agrarisch ondernemers Buist,
Van Groesen/Westra en Van Dongen (deelgebied 2) en Brunia (deelgebied 3).
Staatsbosbeheer is als een van de (toekomstig) grondeigenaren, beheerder en
samenwerkingspartner een zeer belangrijke gebiedspartner in beide deelgebieden. Zij kan
met deelname in dit proces niet alleen meer grond in eigendom verkrijgen en inrichten als
natuur, maar kan tevens haar bestaande aanliggende gebieden versterken en vergroten,
zowel qua natuurwaarden als qua beleefbaarheid voor bezoekers. Deze meekoppelkans
past nadrukkelijk in de publieke doelstelling van Staatsbosbeheer. Het versterken en
verbeteren van de bestaande gronden van Staatsbosbeheer maken dus geen onderdeel uit
van deze businesscase.
Dit plan is tot stand gekomen met een aantal agrarische ondernemers, waarbij uiteindelijk is
gekomen tot een bepaalde inrichting en beheer gekoppeld aan hun percelen. Deze inrichting
en het beheer ligt hiermee vast. Echter in de uitwerking van het project kan het nog
voorkomen dat er kleine verschuivingen ontstaan in het eigendom en beheer onderling. In
het vervolg van dit rapport worden voor de duidelijkheid wel de namen van de ondernemers
gebruikt, waarmee het plan gemaakt is.
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Deelgebied 2 (bijlage 5)
Er worden enkele percelen aan de landbouw onttrokken ten behoeve van Nieuwe Natuur
(NN). Hierbij vindt een definitieve functieverandering plaats. Deze agrarische percelen
krijgen een natuur bestemming en zullen als kruiden- en faunarijke akker beheerd gaan
worden. Agrariërs zijn bereid om hiervoor de huidige pachtsituaties te beëindigen. Door deze
beëindiging en nieuwe invulling worden er in enkele situaties nieuwe pachtpercelen
gevormd.
Om NN mogelijk te maken en om voldoende toekomstperspectief te hebben binnen het
bestaande bedrijf, willen enkele agrariërs een toeristisch recreatief element aan het bedrijf
toevoegen. Andere ondernemers realiseren NN welke aanhaakt aan het bestaande
bosgebied. In alle genoemde gevallen is sprake van het onttrekken van landbouwgronden
en zijn betrokken agrariërs of Staatsbosbeheer voornemens eigenaar te worden van deze
gronden. In verband met deze functieverandering is een passende bestemming nodig voor
de beoogde initiatieven.

Deelgebied 2, inrichtingstekening deelgebied totaal (bijlage 5)
Deelgebied 3 (bijlage 6)
Ook hier geldt dat de betrokken agrariër bereid is om de huidige pachtsituatie te beëindigen
en dat enkele percelen aan de landbouw worden onttrokken ten behoeve van NN en er een
definitieve functieverandering plaatsvindt. Deze percelen krijgen eveneens een natuur
Gemeente Dronten en Staatsbosbeheer
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bestemming. Brunia heeft, om mee te kunnen werken aan de realisatie van NN, het verzoek
neergelegd om zijn erf uit te mogen breiden naar maximaal 2,5 ha. om manoeuvreer ruimte
en ruimte voor botenopslag te creëren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een deel van het in
eigendom zijnde naastliggende perceel (zowel ten oosten als ten zuiden) van
Staatsbosbeheer. Om aan dit verzoek te voldoen is het planologisch noodzakelijk dat de
bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming ‘erf’.

Deelgebied 3, inrichting perceel Brunia, toekomstig Staatsbosbeheer (bijlage 6)

1.4

Meekoppelkansen Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is als maatschappelijk partij en samenwerkingspartner van grote
meerwaarde voor het project. Zij verwerft niet alleen een groot aantal hectaren in deelgebied
2 en 3. Ook op eigen grond nabij deelgebied 2 wil SBB een kwaliteitsslag maken met eigen
middelen. Daarvoor zal in deelgebied 2 het huidige bosbestand op duurzame wijze worden
omgevormd tot een gevarieerd bos. Hiervoor zal het huidige bos, dat grotendeels als
productiebos is ingericht, worden benut. Op basis van de houtopstanden en de
hydrologische en bodemkundige situatie zijn de meest kansrijke potenties in het bos in
beeld gebracht. De inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht om de zieke bomen ,
voornamelijk bestaande uit essenopstanden en weinig duurzame populierenopstanden, om
te vormen tot gevarieerde natuurkernen. De ecologisch waardevolle vakken met fijnsparren
worden hierbij zo veel als mogelijk gespaard.
De nieuwe boskernen bestaan uit langgerekte bosweides en de aanwezigheid van kwelgevoed permanent water. De bosweides worden omgeven door natuurlijke
bosontwikkeling en brede zoom-mantel vegetaties in verschillende stadia van ouderdom.
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Er worden dus meer natuurwaarden gecreëerd en door de inrichting van die gebieden wordt
een grote bijdrage geleverd aan het meer beleefbaar maken van deze gebieden. Er worden
nieuwe wandelpaden en fietspaden aangelegd waarmee haar terrein beter toegankelijk en
beleefbaar wordt (bijlage 8). De natuurgebieden kunnen worden benut door inwoners maar
ook door toeristen en recreanten.

Inrichtingstekening percelen SBB: oostelijke percelen meekoppelkans, westelijke percelen
NN (bijlage 8)

1.5

Meekoppelkans Provincie

In deelgebied 3 komt er naast aanleg van natuur en recreatief wandelpad nog een bijzonder
aspect bij: hier wordt een landschapskunstwerk in opdracht van de Provincie Flevoland aan
toegevoegd. Deze wordt gerealiseerd op perceel Brunia, toekomstig eigendom van
Staatsbosbeheer. Het kunstwerk zelf en de inpassing van het kunstwerk maken geen
onderdeel uit van het Programma Nieuwe Natuur. Alle grond buiten het kunstwerk wel.
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Situering Kunstwerk Riff op perceel Brunia
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2 INRICHTING- EN BEHEERPLAN
2.1

Voorlopig ontwerp totale projectgebied

Natuurpotenties
De oostkant van Dronten is een landschap van grote eenheden. De uitgestrekt agrarische
polderruimte wordt omzoomd door een forse bosrijke zoom: de randmeerbossen. De
langgerekte bosgebieden herbergen een grote soortenrijkdom aan vogels en vallen onder
het Nationale Natuurnetwerk. De bosgebieden worden op hun beurt begrensd door het
water van het Drontermeer. De randmeren hebben met hun waterrijke karakter en
moeraszones grote betekenis voor foeragerende watervogels. De randmeren zijn
aangewezen als Natura 2000.
Met de realisatie van de nieuwe natuur in Dronten Oost worden vier belangrijke
natuurpotenties in het gebied verzilverd:
Verbonden natuurgebieden
Tussen de natuurgebieden het Greppelveld en het Spijkbos bevindt zich een onderbreking
van het Nationale natuurnetwerk aan de oostflank van de polder. Vanwege de vele
infrastructuur die het gebied doorsnijdt is de verbinding tussen beide bestaande
natuurgebieden beperkt. Bovendien zijn de oeverzones ter plaatse zeer smal, waardoor
ook de continuïteit van de buitendijkse natuur beperkt is.
De nieuwe natuur ligt pal langs de kwelrijke zone van de randmeren. Hierdoor zijn we in
staat met de inrichting van dit natuurgebied een belangrijke bijdrage te leveren aan het
versterken van robuuste natuurverbindingen en aan te sluiten op de natuurwaarden van de
omringende natuurgebieden.
De voorziene inrichting zal een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van natte
milieus en weidevogels. Het gebied zal hiertoe worden vernat en omgevormd tot
kruidenrijk grasland met open water en sloten met brede plasdras zones. Het Spijkbos zal
worden uitgebreid met een multifunctioneel bos. Het resultaat is een afwisseling van
(permanent) water, brede natuurvriendelijke oevers, rietzones, nat grasland en een
geleidelijke overgang naar bos. Een dergelijke structuurrijke inrichting biedt ruimte voor
sluit goed aan op het beschermplan moerasvogels en is botanisch zeer interessant.
Een meer gevarieerd natuurlijk systeem
Het projectgebied Dronten Oost is rijk aan voedselarme kwel en kent een grote variatie i n
de opbouw van de ondergrond. We hebben verschillende kansen benoemd die bijdragen
aan een grotere variatie van het natuurlijk systeem. Water, grondwaterstromen en kwel in
het gebied beter benutten is hier een van. Deze potenties voor de inrichting en omvorming
van bestaande natuur zullen zo veel mogelijk worden benut
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Zo wordt de relatie van de natuur aan weerszijden van de dijk versterkt. De huidige
natuurwaarden langs de randmeren sluiten beperkt aan op de natuur in de polder. Het
realiseren van een grotere variatie in (natte) natuur zal de samenhang met de randmeren
versterken. In beide deelgebieden worden hiertoe water, moeras en rietzones ingericht.
Versteviging van de landschappelijke kwaliteit door verweving van functies
Langs de randen van de randmeerbossen zijn steeds meer vormen van verbreding en
recreatie te vinden. Deze verweving en uitbreiding van de aanwezige functies biedt een
meerwaarde voor de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten in het gebied.
Om te komen tot een robuust groenblauw raamwerk wordt de huidige natuur door de
deelnemende partijen op belangrijke locaties uitgebreid. Hiertoe zetten zij
landbouwgronden om in natuur met een kwalitatieve instandhoudingsverplichting.
Het robuuste natuurnetwerk dat zo ontstaat, bestaat uit een gevarieerd patroon van
natuurlijk ingerichte wateren, moeraszones, kruidenrijke akkers en kruiden- en faunarijke
graslanden.
In deelgebied 2 ontstaat met de realisatie van de nieuwe natuur een fraaie
landschappelijke overgang van de dicht beboste randmeerzone naar het grootschalige
open agrarische landschap. De erven worden bovendien versterkt door een
landschappelijke erfinpassing van houtsingels, natuurlijke ingerichte kavelsloten en een
hoogstamboomgaard.
Het beheer van de nieuwe natuur zal deels geschieden door de deelnemende agrariërs en
deels door Staatsbosbeheer. Zo zullen de akkers extensief worden benut voor de teelt van
(historische) akkerbouwgewassen met hoge ecologische verwachting.
Dankzij de realisatie van de nieuwe natuur krijgt de recreatieve ontwikkeling in het gebied
eveneens een impuls. De verblijfsrecreatie kan doorgroeien en nieuwe natuurgerichte
educatie zal een plek krijgen in het gebied. De omvorming van het bosbestand in een
aantrekkelijk halfopen gevarieerd landschap en de realisatie van de verschillende
voedselbossen zal een interessante natuurbestemming vormen voor een brede groep
bezoekers en ook dit deel van de randmeerbossen een eigen identiteit meegeven.
Beleefbare en goed beheerde natuur met een gevarieerd fiets- wandel- en ruiternetwerk
Naast het ontwikkelen van robuuste natuur streven we naar een optimale gebruikswaarde
van de bestaande en nieuwe natuur. De afzonderlijke inrichtingsplannen dragen daarom
allemaal bij aan de realisatie van een samenhangend en openbaar toegankelijk netwerk
van routes en locaties voor diverse gebruikersgroepen. Zo worden er nieuwe wandel- fietsen ruiterroutes gerealiseerd. De fietsroutes in deelgebied 2 krijgen een nieuw tracé dwars
door de nieuwe natuur. Met de Revedam ontstaat hier tevens een nieuwe fietsverbinding
met het 'oude land'. Dankzij de kwaliteitsimpuls ontstaat in het hart van de kwaliteitsimpuls
een aantrekkelijk fietsknooppunt. Het nieuwe land-art kunstwerk in deelgebied 3 ligt pal
naast het nieuwe TOP (toeristisch overstap punt) van de gemeente Dronten. De
aanwezige parkeergelegenheid en horeca maken dit tot een aantrekkelijk startpunt. Ook
wandelaars krijgen nieuwe mogelijkheden om het gebied te doorkruisen. De wandelroutes
vormen nieuwe verbindingen en sluiten aan op reeds aanwezige en toekomstige
voorzieningen. Ruiters krijgen tevens de mogelijkheid door de nieuwe natuur te rijden. Het
bestaande paardenpension zal verbonden worden met het nieuwe ruiternetwerk.
Vanwege de ligging aan de westkant van een dekzandplateau (Ramspolzand, Spijkzand)
bevat het plangebied enkele aardkundig waardevolle delen van pleistocene
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afwateringssystemen. Hier liggen lokaal hoge en middelhoge archeologische verwachtingen
van prehistorische vondsten. Ook bevindt zich in het gebied een vindplaats van een schip.
Met de vormgeving van de inrichting en de locatie van de nieuw te graven watergangen is
(op basis van de archeologische verwachtingswaardenkaart IKAW3) hiermee rekening
gehouden. Zo wordt er geen water gegraven op plaatsen met een hoge trefkans. Op
informatieve en cultuurhistorisch interessante plaatsen worden diverse verblijfsplekken
ingericht.

2.2

Deelgebied 2

2.2.1 Inrichting en beheer percelen ‘Buist’
De familie Buist maakt de realisatie van 6,8 hectare nieuwe natuur mogelijk in combinatie
met het uitbreiden van de bestaande boerencamping tot 40 plaatsen op een nieuw te
verwerven en in te richten perceel van 2 hectare.
De nieuw in te richten natuur op het perceel in de oksel van de Stobbenweg wordt als volgt
opgepakt. De watergangen rond het perceel worden voorzien van natuurvriendelijke oevers.
Rond het kleinschalige akkertje komt een kruiden- en faunarijke akkerrand (beheertype
N12.02), welke extensief zal worden beweid of gehooid. Er in worden horsten aangeplant
met daarin vruchtdragende bomen en heesters. De binnenruimte zal bestaan uit een
kruidenrijke akker, beheertype N12.05.
De inrichting van de camping zal bijdragen aan de versterking van de landschappelijke
inpassing van het erf en de natuurwaarden in de omgeving. Het perceel zal worden
omgeven door een 6 meter brede houtsingel van zomereik, esdoorn, populier, zwarte els,
hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn, haagbeuk, beuk, vlier, lijsterbes, krenteboompje,
sleedoorn. Op het voorerf zal een hoogstamboomgaard worden gerealiseerd. (zie
inrichtingstekening Buist bijlage 12).

Inrichtingstekening Buist
Beheer:
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Het natuurperceel van de familie Buist wordt omgevormd naar het beheertype Kruiden- en
faunarijke akker (N12.05). De zomen bestaan uit het beheertype Kruiden- en faunarijk
grasland (N12.02), tussen de akkers gerealiseerde aanplant valt onder het beheertype
Bomenrij en Solitaire boom (L01.13). Wanneer de percelen van de familie Buist zijn
omgevormd, is er sprake van de volgende onderverdeling in beheertypen:







4,0 ha Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
2,3 ha Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
0,4 ha Natuurvriendelijke oever (L01.15)
0,3 ha Bomenrij en solitaire boom (L01.13)
0,3 ha Houtwal en houtsingel (L01.02)
0,2 ha Hoogstamboomgaard (L01.09)

De grootste oppervlakte bestaat dus uit Kruiden- en faunarijke akker. In het huidige gebruik
zijn dit nog regulier beheerde akkers. Er wordt gestreefd naar een omvorming met
vegetatietypes waarin winterannuellen de overhand hebben, met als hoofddoel soorten uit
de Grote ereprijs associatie en de Witte Krodde associatie en de Stoppelleeuwebekjeassociatie.
In het beheerplan (bijlage 13), worden alle beheertypen en het ontwikkelingsbeheer
uitgebreid beschreven.

Verdeling beheertypen over perceel van Buist
2.2.2 Inrichting en beheer percelen ‘Van Groesen/Westra’
Inrichting:
De families Van Groesen en Westra realiseren bijna 20 hectare nieuwe natuur aan
weerszijde van de Stobbenweg en rond haar erf. Op het met 0,8 ha vergrote erf gaat dit in
combinatie met de huidige recreatieve activiteiten op (bijlage 14).
De nieuwe natuurgronden bestaan uit poldervaaggronden met een kalkrijke bovenlaag. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt op 40 tot 80 cm onder het maaiveld. Het grondwater
kan in de zomer tot 120 cm onder het maaiveld zakken. De percelen sluiten allen aan op de
bestaande bosgebieden van De Abbert die onderdeel zijn van het Nationaal Natuurnetwerk.
De inrichting beoogt bestaande natuurwaarden te versterken en uit te breiden. De basis voor
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het plan is een robuust natuurlijk raamwerk van sloten, zomen en akkerranden. Hier binnen
liggen kleinschalige kruidenrijke akkers.
De aanwezige watergangen worden hiertoe voorzien van natuurvriendelijke oevers. In
aansluiting op de bestaande bossen zal een brede zoom worden ingericht. Rond de
akkercomplexen komen kruiden- en faunarijke akkerranden (beheertype N12.02). Het
grasland wordt extensief beweid of gehooid en kent dankzij de verschillen op de percelen
diverse vegetatietypen, ruigten en struweel.
Binnen dit raamwerk liggen een reeks kleinschalige en kruidenrijke akkercomplexen.
Beheertype N12.05. De kruidenrijke akker zal in ecologisch opzicht een grote bijdrage
leveren aan de realisatie van hogere natuurwaarden op de overgang va akkerbouwgebied
naar bosgebied. Veel soorten die afhankelijk zijn van akkers staan op de Rode Lijst.
Door de extensieve teelt van het hoofdgewas ontstaan er voldoende open plekken waar
pioniersmilieus zich kunnen vestigen. Deze afwisseling van open plekken en éénjarigen
tussen de akkergewassen vormt voor insecten, muizen en akkervogels een ideale biotoop.
Door na het oogsten delen braak te laten liggen biedt het gebied ook in de winter ruimte aan
veel vogelsoorten.
Kenmerkende soorten die worden nagestreefd met de realisatie van de nieuwe natuur zijn
broedvogels als de kwartel, geelgors of grauwe gors. Het beheertype omvat bovendien de
aanwezigheid van tenminste 3 karakteristieke soorten vaatplanten per 2 hectare als vroege
ereprijs, kleine leeuwenbek of bolderik.

Inrichtingstekening percelen Van Groesen en Westra
Beheer:
De percelen en het erf van de families Van Groesen en Westra worden gevormd door het
beheertype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02), omringd door Kruiden- en faunarijke
akker (N12.05) en aangrenzend Natuurvriendelijke oever (L01.15) en doorsneden met
Gemeente Dronten en Staatsbosbeheer
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Struweelrand (L01.10). Op het erf worden houtsingels aangeplant (L01.10). Wanneer de
percelen van de familie Van Groesen en Westra zijn omgevormd, is er sprake van de
volgende onderverdeling in beheertypen:






5,4 ha Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
9,1 ha Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
2,1 ha Natuurvriendelijke oever (L01.15)
0,2 ha Houtwal en houtsingel (L01.02)
2,0 ha Struweelrand (L01.10)

Door middel van de eerste 7 jaar een secuur, op natuurontwikkeling gericht
verschralingsbeheer en vervolgens een voorgeschreven eindbeheer, wordt een optimalisatie
in de natuurwaarden verwacht. Het beheer is uitgebreid beschreven in bijlage 9.

Verdeling beheertypen over de percelen van Van Groesen en Westra
2.2.3 Inrichting en beheer percelen ‘Van Dongen’
Inrichting:
De familie Van Dongen realiseert 16,1 ha nieuwe natuur in aansluiting op bestaande natuur.
Op de erfuitbreiding van 1,6 ha wordt natuur gecombineerd met recreatieontwikkeling.
De inrichting beoogt bestaande natuurwaarden te versterken en uit te breiden. De basis voor
het plan is een robuust natuurlijk raamwerk van sloten, zomen en akkerranden. Hierbinnen
liggen kleinschalige kruidenrijke akkers (bijlage 16).
Het grote perceel zal worden voorzien van natuurvriendelijk ingerichte oevers, langs de
Stobbenweg uitgebreid met brede moerasbermen. Een raamwerk van akkerranden verdeeld
de kavel onder in drie kleinschalige percelen waar kruidenrijke akkers zullen worden
ontwikkeld. Tussen de akkers worden twee kleinschalige voedselbossen gerealiseerd. Deze
bestaan uit een mengsel van inheemse boomvormers en struweel, aangevuld met
vruchtdragende bomen en heesters. Hierin zal een bijenstal worden gerealiseerd.
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De kruidenrijke akkers met bijbehorende akkerranden zullen in ecologisch opzicht een grote
bijdrage leveren aan de realisatie van hogere natuurwaarden op de overgang va
akkerbouwgebied naar bosgebied. Veel soorten die afhankelijk zijn van akkers staan op de
Rode Lijst. Door de extensieve teelt van het hoofdgewas ontstaan er voldoende open
plekken waar pioniersmilieus zich kunnen vestigen. Deze afwisseling van open plekken en
éénjarigen tussen de akkergewassen vormt voor insecten, muizen en akkervogels een
ideale biotoop. Door na het oogsten delen braak te laten liggen biedt het gebied ook in de
winter ruimte aan veel vogelsoorten (Bijlage 10, beheerplan Van Dongen).

Inrichtingstekening Van Dongen (bijlage 16)
Beheer:
De percelen van de familie Van Dongen worden omgevormd naar het beheertype Kruidenen faunarijke akker (N12.05). De zomen bestaan uit het beheertype Kruiden- en faunarijk
grasland (N12.02), tussen de akkers gerealiseerde aanplant valt onder het beheertype
Bomenrij en Solitaire boom (L01.13). Het erf wordt ingericht als bloemrijk grasland
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omzoomd met bomen. Wanneer de percelen en erf van de familie Van Dongen zijn
omgevormd, is er sprake van de volgende onderverdeling in beheertypen:






10,0 ha Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
2,0 ha Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
1,1 ha Natuurvriendelijke oever (L01.15)
3,0 ha Bomenrij en solitaire boom (L01.13)
1,6 ha Houtwal en houtsingel (L01.02)

De grootste oppervlakte bestaat uit Kruiden- en faunarijke akker. In het huidige gebruik zijn
dit nog regulier beheerde akkers. Er wordt gestreefd naar een omvorming met
vegetatietypes waarin winterannuellen de overhand hebben, met als hoofddoel soorten uit
de Grote ereprijs associatie en de Witte Krodde associatie en de Stoppelleeuwebekjeassociatie.
In het beheerplan (bijlage 10) worden alle beheertypen en het ontwikkelingsbeheer
uitgebreid beschreven.

Verdeling beheertypen over de percelen en erf van Van Dongen

18
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2.2.4

Inrichting en beheer percelen Staatsbosbeheer

Inrichting:
De boslob is gelegen aan de westzijde van de Stobbenweg. Het gebied ligt op de hoge
delen van de voormalige zandbank de Abbert en ligt te midden van het open
landbouwgebied.
Het inrichtingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande boslob met ruim 7 hectare
nieuw bos. Het inheemse loofbos zal worden aangeplant. De aanwezigheid van (tijdelijke)
ruigten is een waardevolle aanvulling op de aanwezige natuurwaarden in het gebied.

Inrichtingstekening deelgebied 2 Nieuwe Natuur Staatsbosbeheer (bijlage 17)
Beheer:
Het perceel aan de boslob wordt omgevormd naar het beheertype droog bos met productie.
Wanneer de percelen zijn omgevormd, is sprake van het volgende beheertype:
 7,4 ha Droog bos met productie (N16.03)
 1,0 ha kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
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Verdeling beheertypen over de percelen van SBB

2.3

Deelgebied 3

2.3.1 Inrichting en beheer perceel Staatsbosbeheer
Inrichting:
Het in te richten gebied bestaat uit drie landbouwpercelen en heeft een oppervlakte van
ongeveer 20 hectare. Ten noorden van het in te richten gebied ligt natuurgebied
Greppelveld. Een bijzonder karakteristiek vogelgebied dankzij de aanwezigheid Rietgors en
Graspieper en de zo nu en dan aanwezige Kwartelkoning. Aan de zuidzijde grenst het
plangebied aan bosgebied Het Spijk dat onderdeel is van het Nationaal Natuurnetwerk.
De in te richten percelen kennen hoge grondwaterstanden, met grondwatertrap II zijn het
natte percelen. Bovendien hebben ze te maken met kwel. De ondergrond bestaat voor een
groot deel uit kalkrijke klei. Een klein deel bestaat uit zavel.
Er is gekozen voor een inrichting die de verbinding legt tussen de natte natuurwaarden van
de randmeren en weidevogels in het Greppelveld. Het gebied zal na inrichting een
waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de natte milieus van de randmeren, en
kunnen dienen als foerageergebied voor steltlopers.
Het gebied wordt hiervoor omgevormd tot een nat gebied met een afwisseling van open
water, moeraszones, kruidenrijk grasland en een deel vochtig bos met productie. Hierbij
worden de verschillende gradiënten en de aanwezigheid van kwel in de nabijheid van de dijk
benut. Om te voorzien in de optimale omstandigheden voor de moerasachtige vegetaties zal
het maaiveld ter plaatse worden afgegraven en de aanwezige drainage worden gedicht.
Het geheel sluit met de structuurrijke inrichting goed aan op het beschermplan moerasvogels
en is botanisch zeer interessant.
Bosgebied Het Spijk zal worden uitgebreid met een stuk multifunctioneel bos. Hiermee
neemt de robuustheid ter plaatse toe. Het bos krijgt een brede mantel-zoomvegetatie en zo
een geleidelijke overgang naar open water. Dit zal de biodiversiteit verder ten goede komen.
Een pad verbindt de parkeerplaats aan de Bremerbergerdijk, via het nieuw te ontwikkelen
kunstwerk met de wandelroutestructuur in het Spijkbos.
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In de natte delen van het gebied ligt een cyclisch beheer voor de hand. De drogere delen
van de gradiënt zullen extensief worden begraasd of gemaaid. De maatregelen zijn erop
gericht het opschieten van struweel tegen gaan.
Het resultaat is een robuuste verbindingszone tussen het Greppelveld, de randmeren en het
Spijkbos. Ook ontstaat er een aantrekkelijke entree tot de intensieve recreatieterreinen in het
Spijkbos. Een nieuwe wandelroute tussen het Spijkbos en de toekomstige TOP locatie bij
Beachclub Nu ontsluit de nieuwe natuur voor recreanten. De toevoeging van een bijzonder
kunstwerk ter ere van het 100 jarig bestaan van de Zuiderzeewet maakt het geheel tot een
interessante bestemming. Het kunstwerk maakt geen onderdeel uit van de businesscase
maar is een meekoppelkans voor de Provincie.
De optimale inrichting zoals nu voorzien, brengt financieel en vergunning technisch nog een
aantal risico’s met zich mee. Vandaar dat Staatsbosbeheer werkt met een tweede scenario,
dat ook voldoet aan de kwalitatieve vereisten ten aanzien van te behalen natuurdoelen,
maar waarin minder of geen vernatting plaatsvindt met als gevolg minder grondverzet en
minder kosten. Vooralsnog gaat SBB uit van het optimale scenario.

Inrichtingstekening SBB deelgebied 3, bijlage 6
Beheer:
In deelgebied 3 wordt het perceel omgevormd naar de beheertypen vochtig bos, kruiden- en
faunarijk grasland, moeras en zoete plas.
Wanneer de percelen van Staatsbosbeheer zijn omgevormd, is er sprake van de volgende
onderverdeling in beheertypen:





1,8 ha Open water/zoete plas (N04.02)
2,4 ha Moeras (N05.01)
5,6 ha Kruiden- faunarijk grasland (N12.02)
10 ha Vochtig bos met productie (N16.04)
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Beheertypen verdeling Deelgebied 3
In het beheerplan (bijlage 11) worden alle beheertypen en het beheer uitgebreid beschreven.
Medewerking Brunia:
Op de overgang van het bosgebied naar het akkerbouwgebied ligt het bedrijf van de familie
Brunia. Het betreft van oorsprong een akkerbouwbedrijf met percelen aan weerszijde van de
Spijkweg tot aan de randmeerdijk. Het erf met opstallen is gelegen aan de oostkant van de
Spijkweg en wordt aan twee zijden omgeven door het Spijkbos. Naast de agrarische
activiteiten runt de familie er een watersportbedrijf.
De Familie Brunia is bereid de gronden ten noordoosten van de Spijkweg in te zetten voor
de realisatie van nieuwe natuur. Zij zegt hiertoe de pacht op en draagt de gronden over aan
de provincie, die op haar beurt de gronden door levert aan Staatsbosbeheer. Als
tegenprestatie is Staatsbosbeheer akkoord gegaan met de uitbreiding van het erf van Brunia
op haar gronden tot een totale omvang van 2,5 hectare.
Boscompensatie:
Voor de kavels in deelgebied 2 en 3 geldt dat de beplanting ervan met inheems bos
gefinancierd wordt door Staatsbosbeheer, en deze volledig kan worden aangewend voor
boscompensatie elders in de Provincie. Dit met uitzondering 2,275 ha in de kavel in
deelgebied 3 waarbij de NNN- en boscompensatie voortvloeit uit verkoop van bos bij het erf
van Brunia.
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3 INTEGRALE BUSINESSCASE
Gemeente Dronten heeft in samenwerking met SBB afspraken gemaakt met een 4-tal
ondernemers voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze ondernemers pachten nu
agrarischte gronden van RVB. Zij willen middels het programma Nieuwe Natuur van de
provincie hun agrarische activiteiten combineren met natuurontwikkeling. Voor iedere
ondernemer geldt een eigen manier van natuurontwikkeling en de daarbij behorende verdien
modellen om de waarden in stand te houden en te versterken (beheer). Middels het
programma nieuwe natuur worden de huidige landbouwgronden afgewaardeerd naar
natuurwaarde. Vervolgens worden deze natuurgronden door de agrarische ondernemers
gekocht met eigen middelen. De inrichting wordt gefinancierd vanuit het programma en
vanuit de meeropbrengsten die zijn gerealiseerd in de businesscase door de verkoop van
natuurgronden aan de ondernemers en SBB. De gemeente heeft met dit alles een sluitende
businesscase kunnen maken, waarmee zij ruim 70 ha. nieuwe natuur realiseert. . Door het
beschikbaar stellen van het agrarische perceel aan de Tarpanweg te Swifterbant, het
inrichtingsbudget van € 750.000,- en het beheerbudget van € 150.000,- is dit mogelijk.
Boscompensatie
Zoals eerder in dit document aangegeven combineert SBB de inrichting van haar
toekomstige percelen met boscompensatie. De kosten voor de aanleg van bos wordt
bekostigd door SBB en komt dus uit een compensatie opgave die zij heeft in het gebied.
Uitgangspunten
In de businesscase zijn enkele uitgangspunten leidend. Voor de aankoop en verkoop van de
gronden is het volgende gehanteerd. Voor de landbouwwaarde zijn grondtaxaties uitgevoerd
door de provincie. Er is rekening gehouden met een verpachtersdeel en een pachtersdeel
De inrichtingskosten zijn geraamd op basis van de inrichtingsplannen. De vergoeding voor
beheer is naar rato van de oppervlakte nieuwe natuur verdeeld. Iedere ondernemer en
Staatsbosbeheer hebben aangegeven dat zij na 10 jaar de beheerkosten kunnen opbrengen
uit de ontwikkelde verdienmodellen.
Zoals eerder in dit rapport aangegeven is dit plan tot stand gekomen met een aantal
agrarische ondernemers, waarmee een bepaalde inrichting en beheer is overeengekomen
gekoppeld aan hun percelen. Deze inrichting en het beheer ligt hiermee vast. Echter in de
uitwerking van het project kan het voorkomen dat er kleine onderlinge verschuivingen
ontstaan in het eigendom en beheer van de onderhavige percelen.
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Buist
Familie Buist beëindigt een deel van haar reguliere pacht (6,8 ha.) in ruil voor het verwerven
van een extra oppervlakte terrein (2,0 ha.) voor een boerencamping in combinatie met
natuurontwikkeling op hetzelfde terrein. Het beheer van de natuur wordt vanuit de inkomsten
van de boerencamping bekostigd.
Van Groesen Westra
De families Van Groesen en Westra gaan natuur ontwikkelen (18,48 ha.) middels de
methodiek zoals eerder verwoord in dit rapport. Middels het teeltplan kunnen zij inkomsten
genereren waarmee zij deze oppervlakte nieuwe natuur na 10 jaar (einde beheervergoeding)
ook in stand kunnen houden. Naast deze ontwikkeling vindt er voor Van Groesen en Westra
ook een verplaatsing plaats van reguliere pachtgrond, met een kleine natuur/recreatie
uitbreiding rond hun erf aan de Stobbenweg.
Van Dongen
Familie Van Dongen gaat evenals de families Van Groesen en Westra nieuwe natuur
realiseren met een teeltplan (22,92 ha.). Ook voor hen geldt dat zij na 10 jaar de natuur in
stand houden door inkomsten te genereren uit het teeltplan. Familie Van Dongen beëindigt
ook een deel van haar reguliere pacht (6,0 ha.). Deze grond komt in eigendom bij SBB en
wordt ingericht met bos (boscompensatie SBB).
Brunia
Familie Brunia legt naast haar agrarische activiteiten ook een focus op andere bedrijfsmatige
ontwikkelingen op haar erf. Hiervoor wil zij het erf graag uitbreiden. Familie Brunia koopt
1,75 ha. van SBB en past deze landschappelijk in en beheert dit ook zelf. Daarnaast
beëindigt zij een deel van haar reguliere pacht (19,59 ha.). Deze gronden worden
aangekocht door SBB (via RVB en provincie) en middels het programma Nieuwe Natuur
ingericht als natuur.
Businesscase
De genoemde integrale businesscase is in bijlage 18 bijgevoegd (vertrouwelijk).
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4 PLANNING EN REALISATIE
4.1

Planologische haalbaarheid

Het college van B&W heeft op 12 september 2017 besloten om een positieve grondhouding
te hebben ten aanzien van alle beoogde wijzigingen van het bestemmingsplan die
voortvloeien uit het gebiedsplan Nieuwe Natuur en dat aan deze positieve grondhouding
uitvoering kan worden geven door middel van een ruimtelijke procedure, mits het concept
ruimtelijke plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en omgevingsaspecten.
Onderdeel van deze ruimtelijke procedure is belangenafweging (publieke
verantwoordelijkheid) welke betrokken wordt in de daadwerkelijke besluitvorming omtrent
deze procedure wat kan leiden tot gewijzigde inzichten. Bijlage 1, 19, 19A, 19D geven een
beeld van de collegebesluiten omtrent het project Nieuwe natuur.
Het omzetten van landbouwgronden naar NN en de in combinatie daarmee ontstane nieuwe
dan wel uitbreiding van bestaande activiteiten leiden tot het wijzigen van de bestemming. De
gedachte achter NN past binnen het gemeentelijk beleid.
De betrokken agrariërs zijn bereid om pacht te beëindigen om hierdoor realisatie van NN
mogelijk te maken. Hiermee wordt de grondmobiliteit op gang gebracht. Echter willen zij daar
ook iets voor terug. In de meeste gevallen wil men vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de
nevenactiviteiten uitbreiden.
Voordat zij overgaan tot de ondertekening van een overeenkomst wil men er zeker van zijn
dat het college een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de beoogde wijzigingen
van de bestemmingsplannen die voortvloeien uit het gebiedsplan NN. Overigens zijn zij
ermee bekend dat hierna de ruimtelijke procedure nog formeel moet worden opgestart.
De omvorming van landbouwgronden naar natuur is strijdig met de bestemming. De
landbouwgronden hebben de bestemming “Agrarisch”. Binnen deze bestemming is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming “Agrarisch” te wijzigen naar “Natuur”.
Ook de nieuwe activiteiten zijn niet bij recht toegestaan binnen de bestemming. Ondanks dat
sommige aspecten met een procedure die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen
kan worden geregeld, wordt vanwege het samenhangende karakter van de verschillende
onderdelen: de realisatie van NN en de nieuwe activiteiten die daarmee samenhangen per
deelgebied één bestemmingsplan voorbereid. Met dit bestemmingsplan per deelgebied
wordt de bestemming voor de betreffende gronden gewijzigd naar een passende
bestemming. Dit is een ruimtelijke procedure conform artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening.
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Bij alle ruimtelijke procedures speelt dat voldaan moet worden aan een goede ruimtelijke
ordening (Wet ruimtelijke ordening). Hierbij spelen omgevingsaspecten een rol. Bij het
realiseren van NN in een agrarisch gebied speelt de omgeving een belangrijke rol.
Overigens is dit ook van toepassing bij andere functieveranderingen. Uitgangspunt in het
agrarisch buitengebied is dat een wijziging van een functie geen beperkende werking voor
de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven mag hebben. Daarnaast mag de
wijziging geen onevenredige afbreuk doen aan landschappelijk, archeologisch en/of
cultuurhistorisch waardevolle gebieden. De uitbreiding van de erven in deelgebied 2 dient
landschappelijk te worden ingepast passend in het beeld van de polder. Overigens geldt dit
ook voor het erf in deelgebied 3. De situatie van deze laatste is echter anders, omdat deze
ontwikkeling plaats vindt ter hoogte van bestaand bosgebied en te realiseren NN.

4.2

Risico’s

Proces:
We hebben te maken met meerdere risico’s om het project te doen slagen. Om te beginnen
liggen deze bij de agrarische ondernemers. Wanneer zij om wat voor reden dan ook,
bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomsten van de taxaties of opgestelde
bedrijfsplannen, besluiten om af te zien van verdere deelname, dan kunnen projectdoelen op
hun gronden niet worden gerealiseerd.
Wanneer RVB niet instemt met de grondruil wordt de doelstelling niet gehaald. Met de
Provincie zijn de plannen vooraf ambtelijk maar ook bestuurlijk voldoende doorgesproken.
Wanneer de Provincie van mening is dat het project onvoldoende haalbaar is kan alsnog
worden besloten het project te beëindigen.
Planologisch:
Tot op heden staan alle seinen op groen en hebben zowel Gemeente als Provincie
aangegeven medewerking te willen verlenen aan alle voorgestelde bestemmingswijzigingen.
Het project kan vertraging oplopen wanneer in het publieke spoor bezwaar wordt
aangetekend.
Uitvoering:
Ook in de uitvoering zijn bepaalde risisco’s aanwezig, die in principe kostentechnisch zijn
opgenomen in SSK ramingen. Aangezien het project zich afspeelt in een archeologisch
waardevol gebied. Door de bekende waarden en verwachtingswaarden in een vroegtijdig
stadium te inventariseren en te betrekken bij de inrichtingsplannen worden bovendien
eventuele risico’s ten aanzien van de uitvoering zo klein mogelijk gehouden.

4.3

Monitoring

Omdat op alle percelen die nu beoogd zijn om nieuwe natuur te realiseren, op dit moment
een totaal ander beheer plaats vindt, is het van belang om na de initiële inrichting het beheer
zorgvuldig te monitoren. In de eerste 10 jaar is vanuit het beheerbudget een bedrag
gereserveerd om jaarlijks de natuurontwikkeling te monitoren op de ingerichte percelen. Dit
wordt gedaan door een professionele partij, die letterlijk minstens 1 maal per jaar een
veldbezoek doet en een bezoek brengt aan de beherende partij, om de ontwikkelingen te
bespreken en eventuele het beheer bij te sturen. Dit is vastgelegd in de kwalitatieve
verplichting in de koopovereenkomst die met de diverse partijen wordt afgesloten. De
eindmonitoring zal worden uitgevoerd binnen de bestaande SNL-kaders.
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4.4

Planning

Na ondertekening van de realisatieovereenkomst die uiterlijk gepland staat op 31 juli 2018,
en er overeenstemming is met de RVB, kan de bestemmingsplanprocedure worden
opgestart. Naar verwachting neemt deze 1 tot 1,5 jaar in beslag waarna de feitelijke levering
van de gronden kan plaatsvinden van Provincie naar eigenaren. Hierna kan de inrichting
gestart worden met een doorlooptijd en vergunning traject van 6- 9 maanden. De verwachte
inrichting is dan gereed eind 2020.
Voor de meeste gronden volgt dan een ontwikkelingsbeheer van 1-3 jaar waarna
overgegaan kan worden op het eindbeheer.
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PROVINCIE

FLEVOLAND

INTENTIEOVEREENKOMST NIEUWE NATUUR

Project 'Oostkant Dronten'

Ondergetekenden:
1.

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dronten, gevestigd en kantoor
houdende aan De Rede 1 te (8251 ER) Dronten, postadres Postbus 100, 8250 AC te
Dronten, op grond van artikel 171 van de Gemeentev\/et vertegenwoordigd door de
burgemeester, de heer A.B.L. de Jonge, die handelt ter uitvoering van het besluit van
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, hierna te
noemen 'Initiatiefnemer';

en
2.

De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Flevoland, gevestigd en
kantoorhoudende aan de Visarenddreef 1 te (8232 PH) Lelystad, postadres Postbus 55,
8200 AB te Lelystad, op grond van artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd
door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, hierna te noemen:
Provincie';

Initiatiefnemer en de Provincie hierna samen te noemen: 'Partijen' of ieder afzonderlijk
Partij';
in aanmerking nemende dat:
a) Provinciale Staten op 17 december 2014 bij besluit 1661723 (hierna 'het Besluit')
hebben besloten om het 'Programma Nieuwe Natuur' te doen ontwikkelen;
b) Initiatiefnemer het projectvoorstel genaamd 'Oostkant Dronten' heeft ingediend (hierna
te noemen: 'het Projectvoorstel');
c) Bij dit Besluit diverse projectvoorstellen zijn toegewezen die het mogelijk maken dat
initiatiefnemers nieuwe natuur op verschillende projectlocaties ontwikkelen;
d) Het projectvoorstel "Oostkant Dronten" beoogt middels het programma Nieuwe Natuur
een gebiedsontwikkeling op gang te brengen, waarbij nieuwe natuur wordt gecreëerd
de landbouwstructuur in het gebied wordt versterkt en de mogelijkheden voor
recreatieve ontwikkelingen worden vergroot;
e) Het gebied in het Omgevingsplan Flevoland als speerpunt is aangewezen;
f) Het ingediende voorstel een programmatische aanpak van de gehele randmeerzone
van Roggebotzand tot het Spijkbos betreft. De Initiatiefnemer nog concreet dient aan
te geven welke projecten Nieuwe Natuur zullen worden ontwikkeld. Hierbij geldt als
uitgangspunt dat in ieder geval een oppervlakte van tenminste 50 hectare Nieuwe
Natuur gerealiseerd wordt zoals omschreven in het projectvoorstel;
g) het agrarisch bedrijf aan de Tarpanweg 6 te Swifterbant als ruilbedrijf aan de
initiatiefnemer is toegewezen in het Besluit;
h) Het Projectvoorstel (deels) is gehonoreerd bij het Besluit waarbij
1. Een bedrag van maximaal € 4.500.000,- is toegewezen als bijdrage in de
verwerving van 50 hectare natuurgrond ten behoeve van het door
Initiatiefnemer ingediende Projectvoorstel. Dit bedrag wordt toegewezen door
middel van het aan de initiatiefnemer beschikbaar stellen van het ruilbedrijf
Tarpanweg 6 te Swifterbant. Er worden geen verdere financiële middelen
beschikbaar gesteld voor grond/verwerving en ook geen andere grond vanuit
het voormalige Oostvaarderswold ingebracht;
Paraaf Provincie:
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2. Er een bedrag van maximaal € 750.000,- is toegewezen als bijdrage in de
inrichtingskosten voor de realisatie van 50 hectare Nieuwe Natuur;
3. Er een bedrag van maximaal € 150.000,- is toegewezen als bijdrage in de
kosten voor het beheer gedurende een periode van 10 jaren;
i) Besloten is dat de Provincie een bedrag van € 37.500,-, beschikbaar stelt als bijdrage
In de voorbereidingskosten die samenhangen met het opstellen van de planuitwerking;
j) De Provincie aan Initiatiefnemer bij brief van 17 februari 2016 additioneel een bedrag
van € 20.000,- beschikbaar heeft gesteld als bijdrage in (voor)onderzoekskosten met
betrekking tot de gebiedsontwikkeling als geheel, onder de voorwaarde dat
Initiatiefnemer voor de zomer van 2016 duidelijkheid geeft over de vervolgaanpak ten
aanzien van het gehonoreerde Projectvoorstel;
k) Partijen nadere afspraken wensen vast te leggen met betrekking tot het vervolgproces
ter voorbereiding op een af te sluiten Realisatieovereenkomst;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1:
Definities
In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
Besluit, het Statenbesluit van 17 december 2014 met nummer 1661723, waarbij 22
projectvoorstellen voor het ontwikkelen van Nieuwe Natuur zijn toegewezen (de hierin
opgenomen Toekenningstabel uit Bijlage B is opnieuw vastgesteld bij besluit van PS van 24
februari 2016).
Overeenkomst, onderhavige intentieovereenkomst tussen de Provincie en Initiatiefnemer.
Planuitwerking: het geheel van documenten die samen tot doel hebben om een gedragen
(financieel) haalbaar plan voor de te concretiseren projecten Nieuwe Natuur te maken.
Projectvoorstel: het door Initiatiefnemer ingediende voorstel, zoals deze bij het Besluit is
gehonoreerd ten behoeve van de realisatie van minimaal 50 ha Nieuwe Natuur.
Provinciale Staten: de Provinciale Staten van de provincie Flevoland.
Realisatieovereenkomst: Overeenkomst waarin in vervolg op deze Overeenkomst onder
andere nadere financiële en juridische afspraken tussen partijen worden vastgelegd over de
realisatie van het Projectvoorstel aan de hand van de Planuitwerking.
Artikel 2:

Doel van de intentieovereenkomst

Het doel van de Overeenkomst is:
1.
Het vastleggen van afspraken gericht op het concretiseren van de projecten Nieuwe
Natuur binnen het gehonoreerde projectvoorstel;
2.
Het bevestigen van de intentie van Partijen om het gehonoreerde Projectvoorstel, in het
bijzonder de nadere te selecteren projecten Nieuwe Natuur, tot realisatie te (doen)
brengen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders;
3.
Het vastleggen van de afspraken tussen Partijen omtrent
a) de Planuitwerking van de projecten Nieuwe Natuur;
b) het proces en de rol- en taakverdeling om te komen tot een goede voorbereiding
van de afsc/raken zoals die in de Realisatieovereenkomst vastgesteld worden;
Paraaf Provincie:
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c) De maximaal toegekende bijdrage in de voorbereidingskosten voor de periode tot
vaststelling van de Realisatieovereenkomst.
Artikel 3:
1.
2.

3.

4.
5.

De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het uitwerken van het Projectvoorstel tot een
haalbare en uitvoerbare Planuitwerking van projecten Nieuwe Natuur;
Het Programma Nieuwe Natuur kent per project een accounthouder. De accounthouder
is voor de Initiatiefnemer de eerste contactpersoon en aanspreekpunt binnen de
provinciale organisatie. Tevens loopt eventuele facturatie en/of financiële
verantwoording in afstemming met en via de accounthouder;
De taken en verantwoordelijkheden voor het gebiedsproces liggen bij Initiatiefnemer. De
Provincie spant zich in om medewerking te verkrijgen van het RVB om deel te nemen in
het gebiedsproces. Als uitgangspunt geldt dat de Provincie - als eigenaar van
Tarpanweg 6 te Swifterbant - geen onderdeel uit zai maken van het formele proces rond
de ruilverkaveling en het aan Initiatiefnemer is om keuzes te maken ten aanzien van de
inzet van het ruilbedrijf en deze keuzes voor te leggen aan de provincie;
Partijen spannen zich in om elkaar gedurende de duur van deze overeenkomst
regelmatig te informeren en met elkaar in overleg te treden;
De Initiatiefnemer rapporteert periodiek aan de Provincie ten behoeve van onder andere
de voortgangsrapportage aan Provinciale Staten.

Artikel 4:
1.

2.

3.

Organisatie

Proces Planuitwerking en Besluitvorming

Om te komen tot een Realisatieovereenkomst zal de Initiatiefnemer het Projectvoorstel
actief, doelgericht en voor eigen rekening en risico en onder de voonwaarden en
bepalingen van de Overeenkomst uitwerken tot een Planuitwerking zoals bedoeld in lid
2;
Ter beoordeling van de voortgang en continuïteit van het Project overleggen de
Initiatiefnemers uiterlijk op 31 december 2016 een Plan van Aanpak waarin in ieder
geval het volgende aan de orde dient te komen:
- Wijze waarop gevolg zal worden gegeven aan de planning als bedoeld in artikel 4 lid 3
onder N, artikel 4 lid 4 en artikel 6 lid 2.
De Planuitwerking is het geheel van documenten die samen tot doel hebben om een
gedragen (financieel) haalbaar plan te maken. Het dient in ieder geval (een uitwerking
van) de volgende onderwerpen te bevatten:
a) Uitkomst van 'Aanbieding fase l a en 1b gebiedsontwikkeling oostkant Dronten'
van Kadaster (als hoofdaannemer) en Stivas van 10 maart 2016 aan
Initiatiefnemer voor het integrale gebiedsproces. Uitkomst van fase 1 van dit
onderzoek wordt verwacht uiterlijk 16 weken na opdrachtverlening door
Initiatiefnemer en behelst een 'go/no go' beslissing te nemen door Initiatiefnemer.
Indien sprake is van 'no go' dan kan deze Intentieovereenkomst overeenkomstig
artikel 8 lid 3 worden beëindigd. Indien sprake is van een 'go' dan blijft deze
Intentieovereenkomst verder van kracht;
b) Bepaling concrete projecten, locatie(s), vorm en oppervlakte van de binnen het
zoekgebied te realiseren Nieuwe Natuur;
c) Inrichtingsplan met betrekking tot de te realiseren Nieuwe Natuur;
d) Indien en voor zover de projectvoorstellen 'Vossemeer' en 'Wildrijck' worden
meegenomen in het project 'Oostkant Dronten': De wijze van participatie van de
initiatiefnemers van deze projectvoorstellen;

Paraaf Provincie: y f f A
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e) Onderzoek naar de mogelijkheid om - als onderdeel van de te realiseren Nieuwe
Natuur - een ecologische verbinding tot stand te brengen tussen het Spijkbos en
Greppelveld;
f) Kwaliteit van de te ontwikkelen natuur;
g) Beheerplan voor de natuur;
h) Inzicht in de wijze waarop het ruilbedrijf aan de Tarpanweg 6 te Swifterbant door
Initiatiefnemer wordt ingezet en, al dan niet in samenhang met het gebiedsproces,
het realiseren van 50 hectare Nieuwe Natuur mogelijk maakt;
i) Waarborgen continuïteit van het project waaronder eigendom, beheer en
exploitatie;
j) Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek (inclusief planning op hoofdlijnen van
de te volgen procedures en de mogelijkheden ten aanzien van de benodigde
planologische wijzigingen/ toestemmingen/ vergunningen/ ontheffingen;
k) Financiële onderbouwing (robuust en marktconform) van het project waaronder
onder meer de verdeling van de bijdrage vanuit Provincie en eventuele eigen
bijdrage in het project ten behoeve van natuur;
I) De inspanning die Initiatiefnemer heeft geleverd om de omgeving bij het project te
betrekken (onder meer via het informeren van de omgeving, het ophalen van alle
opvattingen en bezwaren uit de omgeving en het afwegen van die opvattingen en
bezwaren in het kader van de Planuitwerking) met als doel daarmee, zoveel als
redelijkenA/ijs mogelijk is, maatschappelijk draagvlak te verkrijgen;
m) Risicoparagraaf;
n) Uitvoeringsplanning tot moment van oplevering project(en), waarbij op voorhand
als uitgangspunt geldt dat uiterlijk op 31 december 2017 een
realisatieovereenkomst wordt gesloten;
o) Aanpak/werkwijze voor Grond/ grondvenwerving;
p) Monitoring;
De planuitwerking zal uiterlijk op 1 juni 2017 aan de Provincie ter beoordeling worden
aangeleverd.
De Provincie zal binnen de kaders van deze Overeenkomst, waaronder artikel 9,
ondersteuning bieden bij het opstellen van de Planuitwerking en de in artikel 5
genoemde bijdrage in de voorbereidingskosten beschikbaar stellen;
De Planuitwerking zal door de Provincie worden beoordeeld onder andere door een
toets aan de beoordeling naar aanleiding van Meetlat programma Nieuwe Natuur
(bijlage I bij Toelichting op het Besluit). Indien de Planuitwerking naar het oordeel van de
Provincie niet past binnen de in het Besluit gestelde kaders of indien hierover geen
eenduidig oordeel kan worden geveld, dan is besluitvorming door de Provinciale Staten
nodig;
Deze nadere Planuitwerking zal, mits positief beoordeeld door de Provincie, dienen als
basis voor en tevens onderdeel uitmaken van de te sluiten realisatieovereenkomst.
Artikel 5:
1.
2.

3.

Kosten

Alle kosten die samenhangen met hetgeen de Partijen uit hoofde van deze
Overeenkomst zullen uitvoeren zullen in beginsel door Partijen zelf gedragen worden;
De bijdrage van de Provincie aan Initiatiefnemer voor in deze Overeenkomst bedoelde
voorbereidingskosten is maximaal € 37.500,- ten behoeve van de Planuitwerking. In
overleg tussen partijen zijn door de provincie diverse opdrachten voor ondersteuning
verstrekt. Hiermee is de bijdrage geheel besteed. Er resteert geen bijdrage meer aan
Initiatiefnemer;
De Provincie h e ^ aan Initiatiefnemer bij brief van 17 februari 2016 additioneel een
bedrag van €20.000,- beschikbaar gesteld als bijdrage in (voor)onderzoekskosten met

Paraaf Provincie:
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4.
5.

6.

betrekking tot de planuitwerking Nieuwe Natuur. Dit bedrag blijft beschikbaar onder de
voorwaarde dat Initiatiefnemer voldoet aan de uitvoeringsplanning en de daarvoor
geldende uitgangspunten als bedoeld in artikel 4 lid 2 sub n.
De in lid 2 en 3 bedoelde bijdragen bedragen nadrukkelijk een maximale bijdrage.
Eventuele aanvullende kosten die deze maximale bijdragen overstijgen, komen niet voor
vergoeding in aanmerking en zijn voor rekening van Initiatiefnemer;
Initiatiefnemer kan de in lid 3 genoemde bijdrage declareren bij de provincie. De
verantwoording/onderbouwing van gemaakte kosten dient tenminste te bestaan uit de
kopie facturen en bijbehorende betaalbewijzen. De betaalde bijdrage is maximaal gelijk
aan de door Initiatiefnemer verantwoorde kosten, voor zover deze naar het oordeel van
de Provincie bijdragen aan de op basis van deze Overeenkomst beoogde doelstellingen;
De Initiatiefnemer legt tenminste twee maal per jaar schriftelijk verantwoording af aan de
Provincie over de gemaakte kosten en de daarvoor geleverde prestaties.

Artikel 6:
1.

2.
3.

FLEVOLAND

Realisatieovereenkomst

Indien de beoordeling zoals onder artikel 4 lid 4 leidt tot de conclusie dat de nadere
Planuitwerking past binnen het Besluit en/of Provinciale staten - indien nodig - positief
oordelen over de Planuitwerking, gaan Partijen zo spoedig mogelijk over tot het
opstellen en sluiten van een Realisatieovereenkomst;
Uitgangspunt van de Realisatieovereenkomst is dat uiterlijk op 31 december 2019 zal
worden gestart met de feitelijke realisatie van het Project.
De goedgekeurde Planuitwerking maakt onderdeel uit van de Realisatieovereenkomst.
In de Realisatieovereenkomst dienen verder tenminste de volgende ondenverpen te
worden geregeld:
a. Beschrijving taken en verantwoordelijkheden van de initiatiefnemer en de
Provincie gedurende de realisatiefase;
b. Instandhouding en beheer inclusief borging van (kwaliteit van) de natuur;
c. Vereisten voor het (gefaseerd) beschikbaar stellen van de toegekende bijdrage
door Provincie aan Initiatiefnemer inclusief de afspraken over toepassing van
geldende wet- en regelgeving zoals aanbestedingsregels, tevens de vereisten
voor inbreng van gronden als onderdeel van de toekenningstabel inclusief koop/ruilovereenkomsten waaronder ook de afspraken in geval van verkoop van de
gronden door initiatiefnemer;
d. Wijze waarop het ruilbedrijf aan de Tarpanweg 6 te Swifterbant door
Initiatiefnemer wordt ingezet en, al dan niet in samenhang met het gebiedsproces,
het realiseren van 50 hectare Nieuwe Natuur mogelijk maakt;
e. Omgang met risico's, projectwijzigingen, planningswijzigingen en afhankelijkheden
van derden en andere onderdelen van de Planuitwerking;
f. Afspraken in geval van tussentijdse beëindiging;
g. Afspraken over wijze van monitoring door Initiatiefnemer;

Artikel 7:

Communicatie

1. Initiatiefnemer zal zich naar redelijkheid inspannen tot een zorgvuldige communicatie met
de omgeving en naar redelijkheid alles in het werk stellen om een zo groot mogelijk
maatschappelijk draagvlak te verkrijgen. De inspanning die Initiatiefnemer heeft geleverd
om de omgeving bij het project te betrekken dient minimaal te bestaan uit het informeren
van de omgeving, het ophalen van alle opvattingen en bezwaren uit de omgeving en het
afwegen van die Opvattingen en bezwaren in het kader van de Planuitwerking;

Paraaf Provincie:
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2. Partijen realiseren zich dat het Programma Nieuwe Natuur de venwezenlijking van het
project mogelijk maakt. Om ervoor te zorgen dat de relatie tussen het Programma Nieuwe
Natuur en het Project zichtbaar blijft zullen partijen:
i. in externe communicatie-uitingen in relatie tot het Project steeds de relatie met het
Programma Nieuwe Natuur leggen door het gebruik van een door de Provincie
beschikbaar gesteld programmalogo en het daaraan gekoppelde
programmacredo;
ii. elkaar informeren en afstemming zoeken over de planning en inhoud van de
externe communicatie-uitingen.

Artikel 8:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Looptijd en einde Overeenkomst

De Overeenkomst treedt in werking direct nadat deze door beide partijen is
ondertekend;
Deze Overeenkomst eindigt in ieder geval:
a. Met het sluiten van een Realisatie- en/of vervolgovereenkomst;
b. Indien blijkt dat de realisatie van het Project niet kan starten voor 31 december
2019;
c. Indien niet voor 31 december 2017 een Realisatieovereenkomst of
vervolgovereenkomst is gesloten, tenzij is afgesproken dat deze Overeenkomst
wordt voortgezet;
De overeenkomst kan worden beëindigd indien is gebleken dat het sluiten van een
Realisatieovereenkomst voor 31 december 2017 illusoir is geworden en een voortzetting
van de Overeenkomst, dan wel het sluiten van een vervolgovereenkomst niet gewenst is
door minimaal één van de partijen;
Partijen treden tijdig, bij voorkeur uiterlijk zes maanden voor de einddatum als bedoeld in
lid 2, sub c, in overleg over de eventuele voortzetting van deze Overeenkomst ofwel
gaan over tot het opstellen van een vervolgovereenkomst;
De overeenkomst kan worden beëindigd indien zich omstandigheden voordoen van dien
aard waardoor het voor één van de partijen onbillijk is om de Overeenkomst in stand te
houden;
In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst draagt elk
van de partijen ieder voor zich de door haar tot het moment van beëindiging gemaakte
kosten en is geen der partijen jegens de ander(en) tot enigerlei vergoeding van schade
gehouden. Indien en voor zover (een deel van) de bijdrage in de voorbereidingskosten
reeds besteed is, hoeft dit, bij beëindiging, niet door de Initiatiefnemer te worden
terugbetaald aan de Provincie.

Artikel 9:

Publieke taak

De in deze Overeenkomst vastgelegde taken en verantwoordelijkheden voor de Provincie,
hebben geen invloed op de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de Provincie.
Artikel 10:

Onvoorziene omstandigheden

Indien de onverkorte uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van
onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Partijen zijn gelegen, treden
Partijen met elkaar in overleg, waarbij zoveel mogelijk met inachtneming van de doelstellingen
van de Overeenkomst zal worden gezocht naar een voor alle Partijen aanvaardbare oplossing
middels aanpassing van ele Overeenkomst.
Paraaf Provincie:
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Aanvullingen op en wijziging van de Overeenkomst

Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken deze Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.
Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere
partijen schriftelijk en rechtsgeldig heeft medegedeeld. De wijziging en de verklaring tot
instemming worden in afschrift als bijlage aan deze Overeenkomst gehecht.
Artikel 12:

Geschillen

Geschillen tussen Partijen worden opgelost door goed overleg. In geval dit niet toereikend
blijkt, wordt het geschil op verzoek van de meest gerede Partij bij de bevoegde rechtbank
beslecht.
Artikel 13:

Verbod op overdracht van rechten

Geen van de Partijen is, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring en toestemming
van de andere Partijen, gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan
een derde over te dragen.
Artikel 14:

Geldend recht

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Lelystad, op 25 oktober
2016
Namens Initiatiefnemer,

A.B.
Burge/meester gemeente Dronten

Paraaf Provincie:
Paraaf Initiatiefnem

Namens de P/ovincie,

Verbeek
'Commissaris van de Koning
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Bijlage 4 Logboek
Totstandkoming Nieuwe Natuur Oostkant Dronten
Om te komen tot Nieuwe Natuur aan de Oostkant in Dronten zijn er veel zaken aan
vooraf gegaan en gedurende het proces doorlopen.
Onderstaand een opsomming in de tijd.
Strategische Visie Oostkant Dronten (2010)
In 2009 is de Strategische Visie Oostkant Dronten (SVOD) tot stand gekomen. Op 28
januari 2010 is de SVOD door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens werd besloten
dat bijlage I van de SVOD ‘Strategische visie in de praktijk’ als leidraad voor de te
hanteren bestuurlijke en ambtelijke handelswijze is vastgesteld. De SVOD heeft als
bouwsteen gediend voor de later opgestelde Structuurvisie Dronten. Belangrijke
elementen uit de SVOD zijn ‘het landschappelijke raamwerk en de infrastructuur
bieden samen de condities voor de doorontwikkeling van de recreatie in het gebied’
en ‘de ambitie is het recreatieve gebruik te verzoenen met de huidige en potentiële
kwaliteiten van natuur en landschap’.
Februari, maart, april 2011
Met diverse initiatiefnemers uit het gebied aan de Oostkant van Dronten zijn door
DLG 21 interviews gehouden om op te halen welke projecten en wensen er bestaan
in het gebied. Gebiedspartners zijn hierbij betrokken maar ook ondernemers en
particulieren.
Ruimtelijk Economisch Ontwikkelingskader Oostkant Dronten (februari 2012)
In 2012 is het Ruimtelijk Economisch Ontwikkelingskader (REO) Oostkant Dronten
vastgesteld. In het bijbehorend uitvoeringsprogramma staan een aantal mogelijke
gebiedsontwikkelingen/richtingen aangegeven die bijdragen aan de versterking van
de Oostkant Dronten binnen een begrensd gebied.
De concreetheid ervan staat of valt met initiatieven uit de streek of de markt.
Ondanks die afhankelijkheid kan de gemeente ervoor kiezen om initiatieven en
projecten, passend binnen het kader, nader te concretiseren met initiatiefnemers om
de uitvoerbaarheid van deze projecten te vergroten.
Informatieavond Oostkant Dronten (19 april 2012)
Toelichting op procedure structuurvisie. Lopende initiatieven zijn aan de orde
geweest alsmede de eerste programmering van ontwikkelingen. Voorbeelden
daarvan zijn Landgoedontwikkelingen Roggebotzand, Gebiedsontwikkeling
omgeving Reve-Abbertbos, Recreatie- en natuurontwikkeling Spijkweg, Recreatieve
routing en Natuurontwikkeling. De gemeente is daarbij gebiedsregisseur en er is
opgeroepen: kom met uw initiatief bij ons. Vervolgens heeft er een vraaggesprek
tussen gedeputeerde Appelman en wethouder Gach plaatsgevonden.
Structuurvisie Dronten 2030 (november 2012)
In de Structuurvisie Dronten 2030 wordt de gemeente benoemd als één gemeente
met verschillende identiteiten. Er zijn drie verschillende en onderling sterk
contrasterende sferen/identiteiten te onderscheiden: het grootschalige agrarische
kerngebied; de natuurlijk-recreatieve zone aan de Randmeren en de intieme kernen:
Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Het plangebied van beide deelgebieden

(Stobbenweg en Spijkweg) ligt in de natuurlijk-recreatieve zone aan de Randmeren.
Aan de randen van deze zone ontmoeten het agrarische gebied en de natuurlijkrecreatieve zone elkaar. De hele Randmeerzone is van belang voor zowel recreatie
als natuur, maar er is wel onderscheid tussen het intensief voor recreatie gebruikte
zuidelijk deel van de zone en het meer op rust en natuur gerichte deel ten noorden
daarvan. In het noordelijke deel is de recreatie meer gericht op wandelen, fietsen,
paardrijden en extensieve verblijfsrecreatie. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen zowel
in het zuidelijk deel (ten zuiden van de Elburgerbrug) als het noordelijk deel (ten
noorden van de Elburgerbrug) van de Randmeerzone bij te dragen aan de
versterking van de landschappelijke kwaliteit. Het doel is om een robuust en
aaneengesloten groenblauw raamwerk te realiseren van bossen en open
natuurgebieden. De ontwikkeling van NN draagt hieraan bij.
In de structuurvisie staat dat de gemeente de komende jaren het belang van de
oostkant voor recreatie en toerisme wil vergroten. Deelgebied 2 (nabij het
Reve/Abbertbos) ligt in het gebied wat meer op extensieve (verblijfs)recreatie gericht
is. Deelgebied 3 (nabij het Spijkbos) maakt onderdeel uit van de zone die gericht is
op intensieve recreatie.
Tussenrapportage - Marktverkenning Oostkant Dronten, DLG, juli 2013
Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in opdracht van de gemeente de opdracht
gekregen om een marktverkenning binnen de kaders van het REO OD uit te voeren.
Hiertoe zijn in mei 2013 een zestal interviews gehouden met ondernemers om te
bekijken waar kansen liggen op realisatie van hun initiatieven. In deze gesprekken
zijn actuele wensen geïnventariseerd en evt. knelpunten in beeld gebracht.
DLG heeft de initiatieven vervolgens beoordeeld naar kansrijkheid. Voor vier partijen
liggen er kansen en twee bleken niet kansrijk. Verder zijn een aantal gebiedspartners
geïnterviewd. Vrijwel alle partijen kwamen met betrekking tot de toekomstige
ontwikkeling van de Oostkant Dronten tot dezelfde conclusies:
- Betere benutting van de watersportpotenties;
- Nieuwe economische dragers in het gebied (huidig aanbod te smal);
- Verlenging van het recreatieseizoen;
- Betere gebiedspromotie.
DLG heeft in 2013 zes kleinschalige initiatiefnemers begeleid die iets willen in het
gebied. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun idee. DLG/gemeente
stellen zich daarbij faciliterend op. DLG heeft hierover advies uitgebracht aan de
gemeente (juni 2013).
6 september 2013 Expertmeeting Oostkant Dronten bij Dorhout Mees
Deelnemers kwamen uit de toeristische sector (landelijk), brancheorganisaties,
zorgsector en bankwezen. De conclusie van deze bijeenkomst was dat water een
heel belangrijke rol speelt en hier nog kansen liggen voor verdere ontwikkelingen.
23 september 2013 Informatiebrief aan raad
Het college van B&W heeft aan de raadsleden een brief gestuurd waarin actuele
ontwikkelingen in de Oostkant Dronten staan benoemd.
29 november 2013 Academische werkplaats (8e) in Harderwijk

Vervolg op expertmeeting van 6 september 2013. Centrale vraag: Wat is het
gebiedsverhaal van de Veluwerandmeren en hoe maak je dat productief.
Onderwerpen: ambities, urgenties en gebiedsverhaal.
Toekomstagenda: versterking positie van vrije tijd en toerisme als drager van
ruimtelijke kwaliteit (duurzame ontwikkeling).
9 januari 2014 Projectidee: Water als Moneymaker (OFL1)
Het projectidee (50-300 ha natuurontwikkeling) is tot stand gekomen vanuit het
hiervoor genoemde Ruimtelijk Economisch Ontwikkelingskader Oostkant Dronten
(februari 2012) welke is opgesteld na raadpleging van een breed maatschappelijk
netwerk (instanties, betrokkenen). Het beoogde gebied voor natuurontwikkeling
betreft een agrarisch gebied met zes deelgebieden: Roggebotzand, Revebos,
Abbert, Greppelveld, Spijkbos, Bremerberg, Kievitslanden en het Harderbos.
22 Januari 2014 bijeenkomst projectidee
Februari 2014 vervolg academische werkplaats
Op 5 maart 2014 heeft een presentatie van het projectidee voor de Statencommissie
plaatsgevonden. De provincie heeft het projectidee beoordeeld en kansrijk bevonden
om uit te laten werken tot een volwaardig projectvoorstel.
3 april 2014 Afstemmingsoverleg
waarbij projectinitiatieven worden gedeeld, beschreven en in kaart gebracht.
Collegeprogramma 2014-2018
Met de realisatie van NN en uitbreiding van recreatieve activiteiten wordt eveneens
uitvoering gegeven aan het collegeprogramma 2014-2018 waarin het college
voorstaat dat de gemeente een vestigingsklimaat heeft waarin o.a. zittende bedrijven
kunnen floreren en inwoners een goed voorzieningenniveau wordt geboden. Inspelen
op veranderingen is belangrijk voor de vitaliteit en economie van Dronten.
Vrijetijdseconomie is een speerpunt en zorgt voor een behoorlijk aandeel van de
werkgelegenheid in Dronten (8,4% t.o.v. 6,5% landelijk). Het internationaal toerisme
naar ons land neemt toe en hier ligt dan ook een mooie kans voor de economie van
onze gemeente.
2 juni 2014 Werkatelier ‘ruimte voor ondernemen in (nieuwe) natuur
Gemeente nodigt samen met SBB diverse betrokken initiatiefnemers uit op locatie De
Abbert. Doel is om gezamenlijk in een middag de contouren van een integraal
ontwikkelingsplan NN Oostkant Dronten te ontwikkelen, welke de basis gaat vormen
voor de indiening van het projectidee bij de provincie.
Aanwezigen: Landgoed Vossemeer (dhr Maris, Gerssen en van Barneveld),
Landgoed Roggebotstaete (dhr Duyvestein), Landgoed Wildrijck (dhr Riepma), Stal
Sabbe (mw Van Zutphen), ANV Het Greppelveld (dhr vd Beek en mw Dekker),
familie Oordt, LTO (dhr Scholman), Maarten vd Ven, familie Boone, familie Van
Dongen, SBB, Flevolandschap (mw Rijs), DLG en Gemeente.
De bijeenkomst leverde de volgende visie/conclusie op:

In de Oostkant van Dronten is het de bedoeling dat het gebied economisch
(landbouw maar ook (neven) takken als uit recreatie), natuur en landschappelijk, en
ook recreatief meer ontwikkeld moet worden. Voor een duurzaam aantrekkelijk
gebied moet de toekomstige ontwikkeling op alle 3 componenten voldoende scoren:
1. Agrarische structuur moet toekomstbestendig worden;
2. Natuur en landschap: het ontwikkelen van een duurzaam ecologisch en
gevarieerd natuursysteem;
3. Aantrekkelijk recreatief gebied waar een inkomen mee verdiend kan worden.
29 augustus 2014: Nieuwe Natuur Oostkant Dronten projectvoorstel OFL01
In het projectvoorstel wordt een gebiedsproces voorgesteld om ruimte te creeren en
zaken in beweging te krijgen in het gebied. Het programma NN van de provincie zou
hiervoor als vliegwiel kunnen dienen om het proces op gang te brengen. Het
projectvoorstel past binnen het beleid van Oostkant Dronten.
19 november 2014: toewijzingsvoorstel 33 projectvoorstellen NN in commissie
Ruimte en Leefomgeving.
Statenvoorstel over de 33 ingediende projectvoorstellen NN.
17 december 2014: Provinciale Staten
Toewijzingsvoorstel 33 projectvoorstellen NN. Motie CDA om regierol provincie voort
te zetten en een platform NN op te richten om de dynamiek in het programma te
faciliteren.
10 december 2014 informatiebijeenkomst
De besluitvorming van Provinciale Staten (commissie) is gedeeld. In plaats van de
gevraagde 94 ha NN wordt 55 ha inclusief erf en opstal van het bedrijf Tarpanweg 6
in Swifterbant beschikbaar gesteld als ruilbedrijf. Bewoners van Roggebotweg,
Ketelweg, Reveweg, Stobbenweg, Oudebosweg, Olsterweg en Oldebroekerweg
alsmede de een afvaardiging van provincie en landschapschapsbeheer en DLG
waren aanwezig.
Toekomstvisie “De Kracht van Dronten” (maart 2015)
De toekomstvisie “De Kracht van Dronten” is gebaseerd op drie krachtige velden:
Dronten: Draagkrachtige samenleving;
Dronterland: Ruimte vergt daadkracht en
Dronten: Organisatie met verbeeldingskracht.
Het Drontens project Nieuwe Natuur Oostkant Dronten draagt bij aan de
uitgangspunten zoals genoemd in de toekomstvisie.
Het past binnen “Dronten maakt daadkrachtige keuzes om balans te bieden in het
landschap van agro & food, recreatie en energie”. Het project voegt natuur toe,
draagt bij aan agrarische structuurverbetering, versterkt het recreatief potentieel in
het gebied en de toeristisch recreatieve activiteiten nemen toe waardoor het gebied
meer beleefbaar en toegankelijker wordt.
14 oktober 2015 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Kees vd Vaart en Gemeente)
19 januari 2016 Informatiebrief aan raad

Het college van B&W heeft een informatiebrief aan de raadsleden gestuurd waarin
ontwikkelingen in de Oostkant Dronten staan beschreven. Onder meer wordt het
besluit over het projectvoorstel aan de Oostkant benoemd.
Februari 2016: advies proces Oostrand Dronten
Opgesteld door Kees van der Vaart.
18 februari 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Niels Hofstra, mw A
Tjalma, Kees vd Vaart en Ellen Baas)
22 februari 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Niels Hofstra en Gemeente)
8 maart 2016 Projectplan Integrale Ontwikkeling Oostkant Dronten
(Stivas/Kadaster)
In dit plan is het projectdoel alsmede de stappen in verschillende faseringen
beschreven.
19 april 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster en
Gemeente). Afspraken rondom fase 1a en 1b worden gemaakt.
3 mei 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, Niels
Hofstra en Gemeente). Afstemmingsoverleg.
2 juni 2016 Brief aan 80 gebiedseigenaren in Oostkant Dronten
Het gebied Oostkant Dronten is afgebakend en levert een adreslijst van 80
gebiedseigenaren op. In een informatiebrief aan deze gebiedseigenaren wordt
gemeld dat er een integraal gebiedsproces wordt opgestart voor de Oostkant
Dronten.
7 juni 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Groenfonds (deels) en Gemeente (Ellen Baas)). Stand van zaken wordt besproken.
16 augustus 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO, J.
Heersche en Gemeente (Rob Tax en Janetta de Graaf)). Stand van zaken wordt
besproken en brief voor de inventarisatiegesprekken.
23 augustus 2016 Brief aan 80 gebiedseigenaren
In deze brief aan de 80 gebiedseigenaren in de Oostkant van Dronten worden deze
verzocht om zich aan te melden voor een inventarisatiegesprek om ideeen te
bespreken.
Oktober 2016

Naar aanleiding van de brief van 23 augustus 2016 hebben 20 van de 80
betrokkenen zich aangemeld voor een inventarisatiegesprek. Deze zijn gevoerd door
Stivas/Kadaster Wouter van Egteren en landschapper Niels Hofstra.
November 2016 Plan van aanpak vervolgproces
Stivas/Kadaster heeft vervolgens een plan van aanpak voor het vervolgproces
integrale ontwikkeling Oostrand Dronten opgesteld.
Het gebied is opgedeeld in 3 deelgebieden: 1) omgeving Roggebot (landgoederen),
2) omgeving Reve-Abbertbos, 3) omgeving Spijkbos.
Vanuit de inventarisatieronde zijn conclusies getrokken (welke concrete ideeen en
aanknopingspunten er liggen) welke meegenomen worden tijdens de
vervolgstappen. Het komt er op neer dat in de deelgebieden 2 en 3 de meeste
potentie ligt.
13 december 2016 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Niels Hofstra en Gemeente). Stand van zaken is besproken.
21 december 2016 Brief aan 80 gebiedseigenaren
Informatiebrief aan gebied waarin wordt de voortgang van het integrale
gebiedsproces wordt gemeld. Concrete aanknopingspunten worden verder verkend.
8 februari 2017 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Niels Hofstra, Provincie (deels als gast) en Gemeente). Stand van zaken voortgang
is besproken. Aan provincie wordt een korte terugkoppeling gedaan.
Februari - Maart 2017
Met verschillende initiatiefnemers zijn individuele vervolggesprekken gesprekken
gevoerd om de haalbaarheid van de plannen in te schatten en goede combinaties te
kunnen maken zodat een gebied optimaal kan worden benut om NN te realiseren.
Geconcludeerd kan worden dat de meeste kansen liggen in het gebied langs de
Stobbenweg en aan de Spijkweg.
Van de eigenaren van de landgoederen heeft één ondernemer zich gemeld voor een
inventarisatiegesprek. Dit bood echter onvoldoende directe aanknopingspunten om
hiermee verder te gaan.
Ook zijn er orienterende gesprekken gevoerd met Landschapsbeheer (Riet Rijs) en
Staatsbosbeheer (Nick de Snoo) door Stivas en gemeente. Landschapsbeheer heeft
niet direct belang om NN te realiseren vanwege op andere locaties liggende
grondposities (Greppelveld) en niet in het gebied zelf. Staatsbosbeheer geeft aan in
gesprek te willen blijven en toont interesse.
8 maart 2017 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Niels Hofstra en Gemeente). Terugkoppeling van vervolggesprekken met
ondernemers en verdere stand van zaken.
22 maart 2017 1e bewonersavond deelgebied 2

Na diverse individuele gesprekken eerste gezamenlijke bewonersavond deelgebied 2
met 4 ondernemers (Buist, Groesen, Westra, Van Dongen). Nadere kennismaking,
delen van plannen en verkennen.
12 april 2017 2e bewonersavond deelgebied 2
Tweede gezamenlijke bewonersavond deelgebied 2. Beoogd ruilplan wordt
besproken met 5 ondernemers (Buist, Reijne, Groesen, Westra, Van Dongen) uit het
gebied. Reijne had zich in eerste instantie niet gemeld maar is door buren Buist
meegenomen. SBB zit nog niet aan tafel (wel uitgenodigd) vanwege een
personeelswisseling.
17 mei 2017 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO en
Gemeente). Terugkoppeling van de laatste stand van zaken.
17 mei 2017 3e bewonersavond deelgebied 2 op locatie
SBB (Annika van Dijk) is ook aangeschoven evenals de 5 ondernemers (Buist,
Reijne, Groesen, Westra, Van Dongen) uit het deelgebied. Vraagstukken worden
besproken en stand van zaken wordt uitgewisseld.
30 mei 2017 4e bewonersavond deelgebied 2 op locatie
SBB en Eelerwoude (ingehuurd door gemeente) zijn aangeschoven evenals de 5
ondernemers uit het deelgebied. Vraagstukken worden besproken en de stand van
zaken wordt uitgewisseld. Rol van Eelerwoude in het proces wordt nader toegelicht.
3 juli 2017 5e bewonersavond deelgebied 2 en 3 op locatie
Aan de groep van 5 ondernemers (Buist, Reijne, Groesen, Westra, Van Dongen) is
er eentje uit deelgebied 3 (Brunia) toegevoegd. Vraagstukken worden besproken,
ideeen en stand van zaken worden uitgewisseld. SBB, Stivas, Eelerwoude, Hofstra
en Gemeente zijn hierbij aanwezig.
Juli 2017 Projectgroep
Telefonisch bijgepraat door Janetta over de laatste stand van zaken.
Juli 2017 Landschapskunstwerk
Nadat 3 mogelijke locaties door de gemeente zijn aangewezen aan de provincie om
een 8e landschapskunstwerk te realiseren meldt Michiel Rijsberman dat de provincie
graag het kunstwerk wil realiseren op de ‘fall-back’ locatie aan de Spijkweg (perceel
Brunia). Hiervoor wordt e.e.a. intern in gang gezet.
Sociaal-economische visie ‘Daadkracht door samenwerking’ (6 juli 2017)
In de sociaal-economische visie ‘Daadkracht door samenwerking’ (vastgesteld door
de gemeenteraad op 6-7-2017) staat dat de sectoren agro-food en de
vrijetijdseconomie kansrijke en beeldbepalende sectoren zijn.
De realisatie van de plannen met betrekking tot NN sluit aan bij het uitgangspunt dat
we waar mogelijk tot versterking van het gebied willen komen (zoals ook in de
structuurvisie is benoemd).
Een belangrijke pijler is ook het vergroten van de belevingswaarde van het gebied.
De totstandkoming van NN draagt hieraan bij en kan leiden tot versterking van de
naamsbekendheid op het gebied van recreatie en toerisme door het te koppelen aan

het ‘Verhaal van Flevoland’. Het toevoegen dan wel uitbreiden van recreatieve
activiteiten vergroot het voorzieningenniveau en daarmee versterkt het de identiteit
en de belevingswaarde van de oostkant.
September 2017
Het college van B&W heeft een besluit genomen rondom het NN proces (Zie bijlage
19)
13 September Brief aan 80 gebiedseigenaren in Oostkant Dronten
Informatiebrief aan betrokkenen over voortgang in het proces.
13 september 2017 Informatiebrief aan raad
Het college van B&W heeft een informatiebrief aan de raadsleden gestuurd over de
stand van zaken project Nieuwe Natuur.
19 september 2017 6e bewonersavond deelgebied 2 en 3 op locatie
Overleg met 6 ondernemers (Buist, Reijne, Groesen, Westra, Van Dongen en Brunia)
uit deelgebieden 2 en 3 en SBB, Stivas, Eelerwoude, Hofstra en Gemeente zijn
hierbij aanwezig. Stand van zaken wordt besproken. Ook wordt gesproken over de
kavel Van Bon/Huisman. Agrariers zouden deze graag alvast vooruitlopend op de
toekomstige situatie liberaal willen pachten. Provincie doet een poging bij RVB maar
deze geeft niet thuis. Wel wordt de pachttermijn van de nieuwe uitgifte verminderd
naar 2 jaar i.p.v. 6 jaar.
20 september 2017 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Niels Hofstra en Gemeente). Actuele stand van zaken besproken.
30 oktober 2017
SBB stemt, als beoogd toekomstig eigenaar van het agrarisch perceel Brunia, in met
de locatie voor het landschapskunstwerk. Dit heeft effect op de landschappelijke
inpassing, de grondverwerving alsmede de RO procedures.
31 oktober 2017 7e bewonersavond deelgebied 2 en 3 op locatie
Overleg met 6 ondernemers uit beide deelgebieden. Stand van zaken wordt
besproken. Business Cases zijn ver gevorderd. Wachten is op taxaties (provincie) en
de laatste beheer en inrichtingsplannen. Reijne geeft aan geen rol te zien in het NN
proces, behalve als loonwerker voor evt. toekomstige eigendom van SBB.
Deel college Dronten is opgestapt, waaronder portefeuillehouder NN. Portefeuille
wordt tijdelijk waargenomen door andere bestuurders.
Er moet naar buiten worden gecommuniceerd. Enkele ondernemers buiten het
gebied wensen meer inzicht en informatie. Besproken wordt dat er een
overzichtskaart naar buiten kan waarbij het perceel van Brunia duidelijk wordt
aangegeven en het gebied rondom de Stobbenweg wordt omcirkeld vanwege nog
niet definitief zijnde grondposities.
8 november 2017 Projectgroep
Overleg projectgroep NN Oostkant Dronten (aanwezigen: Stivas, Kadaster, LTO,
Niels Hofstra en Gemeente).

22 november 2017 DUO overleg
DUO overleg NN. Burgemeester en Janetta de Graaf gaan in gesprek en lichten
voortgang toe.
November/december 2017
Van Dongen twijfelt aan zijn oorspronkelijke plannen om eco lodges te realiseren. Dit
heeft alles te maken met de vliegbewegingen rondom het gebied vanwege de komst
van Lelystad Airport. Van Dongen onderzoekt de toekomstige situatie en overweegt
alternatieven die hij met SBB bespreekt.
14 december 2017 Brief aan 80 gebiedseigenaren in Oostkant Dronten
Informatiebrief aan betrokkenen over voortgang in het proces inclusief een bijlage
gebiedskaart.
18 december 2017 Informatiebrief aan raad
Het college van B&W heeft een informatiebrief aan de raadsleden gestuurd over de
stand van zaken project Nieuwe Natuur inclusief een bijlage met gebiedskaart.
Januari/februari 2018
Van Dongen en SBB overleggen over toekomstige mogelijkheden. Van Dongen heeft
de wens neergelegd om het bloot eigendom van het bij hen in erfpacht zijnde
kampeerterrein de Abbert te mogen verwerven van SBB.
SBB zou in dit geval vele hectaren meer NN kunnen realiseren.
April 2018
SBB heeft een taxatie laten verrichten voor kampeerterrein de Abbert. Het
taxatiebedrag is aan Van Dongen voorgelegd. Hoewel de waarde fors hoger is dan
Van Dongen verwachtte wil hij toch het bloot eigendom verwerven. SBB legt het
vraagstuk voor aan de directie en op 19 april komt uitsluitsel dat SBB niet wil
verkopen. Van Dongen wil in het NN proces blijven en komt met een ander plan.
22 mei 2018 8e bewonersavond deelgebied 2 en 3 op locatie
Overleg met 5 ondernemers uit beide deelgebieden. Reijne is verhinderd.
Stand van zaken wordt besproken.
RVB heeft afgelopen week uitsluitsel gegeven over de grondruil. Hier liggen nog een
aantal vragen over open die ondernemers moeten beantwoorden.
De realisatieovk en overige daaronder hangende ovk worden door de provincie
opgesteld. Hiervoor is afgelopen week een opdracht uitgezet binnen de provincie.
Businesscases worden deze week in concept afgerond, evenals de inrichting- en
beheerplannen. De stukken worden vrijdag 25 mei 2018 voor een eerste beoordeling
in concept aan de provincie voorgelegd.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doelstelling
In het kader van het Programma Nieuwe Natuur in de provincie Flevoland, wordt op meerdere
locaties aan de oostkant van Dronten landbouwgrond omgevormd naar (beleefbare) natuur. De
plannen maken deel uit van een breder plan, waarbinnen een recreatief, economisch en
natuurlijk/landschappelijk sterker landschap wordt ontwikkeld.
Eén van de naar natuur om te vormen locaties betreft percelen van de familie Groessen & Westra
(figuur 1). Voor betreffende percelen heeft Hofstra Heersche Landschapsarchitecten een
inrichtingsplan opgesteld. In voorliggend beheerplan zijn de beheermaatregelen die nodig zijn om de
nagestreefde natuurdoelen te realiseren bondig beschreven.

Figuur 1. Locaties ten oosten van Dronten waar nieuwe natuur is voorzien (groen),met rood omkaderd de percelen van
de familie Groesen en Westra.
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1.2

Huidige situatie en streefbeeld
Het plangebied is gelegen in de noordoostelijke hoek van de Flevopolder nabij Dronten en Elburg,
in een gebied dat grotendeels bestaat uit grote landbouwpercelen met een strakke indeling. De
functies landbouw, natuur, water en wonen kennen hier een sterke scheiding. De natuur krijgt
vooralsnog beperkt de ruimte en de verbinding met de randmeren is nagenoeg afwezig.
Het plangebied zelf heeft betrekking op drie landbouwpercelen (figuur 1), met een totaal
oppervlak van bijna 20 hectare. De percelen zijn momenteel in gebruik als akker waarop bieten
worden geteeld, met een zeer geringe biodiversiteit. De percelen zijn omringd door kavelsloten
met relatief steile oevers. Aan de oost- en zuidkant worden de percelen begrensd door
bosgebied de Abbert, met productie als hoofdfunctie. Dit bosgebied ligt op een voormalige
zandplaat, waar door de zandige bodem plaatselijk kwel voorkomt en waar vaarten en poelen
het leefgebied vormen van diverse soorten waaronder de ringslang.
De bodem in het plangebied bestaat uit een poldervaaggrond met een kalkrijke bovenlaag. De om
te vormen landbouwpercelen hebben allemaal grondwatertrap V, wat inhoud dat het matig
droge percelen zijn waar het grondwater in de zomer tot meer dan 120 cm onder maaiveld kan
wegzakken.
Het streven is om de natuur meer de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, waarbij een
‘zachte’ overgang ontstaat van het landbouwgebied naar de aangrenzende bossen. Dit in de vorm
van mantel en zoomvegetaties, kruidenrijk grasland en kruidenrijke akkers.

Foto 1. Indruk van het westelijke deel van het plangebied, dat in de huidige situatie wordt gebruikt als akker
met een lage biodiversiteit. Te zien is de harde overgang naar het aangrenzende bosgebied de Abbert.
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2.

Inrichtingsplan en beheertypen

2.1

Inrichtingsplan
Om te komen tot de gewenste meer geleidelijke overgang tussen bos- en landbouwgebied en om
meer water vast te houden in de percelen, worden enkele kavelsloten op de overgang naar het
bosgebied de Abbert gedempt. Daarnaast wordt de ontwikkeling van mantel- en
zoomvegetaties gestimuleerd door de aanplant van struweel. Ook wordt langs een aantal sloten
een natuurvriendelijk oever aangelegd, met een flauw talud. Hierdoor ontstaat een gradiënt van
nat naar droog waar verschillende vegetaties elkaar opvolgen. Er ontstaan geschikte
omstandigheden voor waterplanten en oeverplanten maar ook voor soorten van vochtige
graslanden en ruigtes.
Op de percelen zelf wordt gestuurd op de ontwikkeling van kruiden- en faunarijke akkers,
omringd door een brede kruiden- en faunarijke graslandrand. Dit kruidenrijk grasland bevat ook
ruigten en situaties met struweel, waardoor schuil- en broedgelegenheid ontstaat. Op de akker
wordt een experimentele insteek gekozen, waarbij wordt gezocht naar een vorm waarbij het
realiseren van natuurwaarden samengaat met een (extensieve) vorm van akkerbouw. De
invulling kan daarbij worden gezien als een waardevol experiment, waarbij wordt getracht de
tegenstellingen tussen natuurwaarden en akkerbouw die er vaak zijn te doorbreken. Ingestoken
wordt hier op teelt van hakvruchten, in combinatie met kenmerkende soorten uit de Grote
ereprijs en Witte krodde Associatie en de Stoppelleeuwenbekjes associatie.
De voorgenomen inrichting van het plangebied is in bijlage 1 op kaart weergegeven.

2.2
•

Beheertypen
De percelen van de familie Groesen & Westra worden omgevormd naar het beheertype Kruidenen faunarijke grasland (N12.02), omringd door Kruiden- en faunarijke akker (N12.05) en
aangrenzend Natuurvriendelijke oever (L01.15) en in de overgang naar de boslob een brede
struweelrand (L01.10).
Wanneer de percelen van de familie Groessen & Westra zijn omgevormd, is sprake van de
volgende onderverdeling in beheertypen:
•
•
•
•
•

5,4 hectare Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
9,1 hectare Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
2,1 hectare Natuurvriendelijke oever (L01.15)
0,2 hectare Houtwal en houtsingel (L01.02)
2,0 hectare Struweelrand (L01.10)

Een overzichtskaart met de beheertypen is opgenomen in bijlage 2.
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3.

Beheermaatregelen

3.1

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
De brede perceelsranden die worden omgevormd naar kruiden- en faunarijke graslanden bestaan
in de huidige situatie uit reguliere akkers. Een graszode ontbreekt hier vooralsnog volledig,
daarom wordt eerst ingezet op de ontwikkeling van een (gesloten) graslandvegetatie.
Zodra een zode is gevormd wordt gestart met het beheer hiervan. Gestart wordt met het gericht
verlagen van de voedselrijkdom van de bodem door middel van het maaien en afvoeren van de
vegetatie. Zodra het ontwikkelingsbeheer heeft geresulteerd in omstandigheden die geschikt zijn
voor kruidenrijkere graslandvegetaties wordt gestart met het eindbeheer. Dit beheer is gericht op
het in stand houden en optimaliseren van de vegetatiesamenstelling en -structuur.

3.1.1

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 t/m 7: Verschralen
Gestart wordt met het instellen van een beheer dat is gericht op verschraling, door het inzaaien
van een mengsel met vlinderbloemigen en een regime van maaien en afvoeren. Deze fase is er op
gericht om minder productieve soorten een steeds grotere rol in de vegetatie te laten spelen.
In de praktijk:
• Maaien en afvoeren: minimaal 2 en bij voorkeur 3 keer per jaar
• Eerste snede in mei
• Aan het eind van deze periode van verschraling wordt zo nodig maaisel uitgelegd uit een
soortenrijk grasland in de omgeving, om de soortenrijkdom van het perceel te bevorderen.

3.1.2

Eindbeheer: Optimalisatie van natuurwaarden
Zodra de voedselrijkdom voldoende is teruggebracht kunnen door toepassing van de juiste
maatregelen de ontwikkelde natuurwaarden worden geoptimaliseerd. Verschillende vormen van
beheer behoren nu tot de mogelijkheden, waarbij het de voorkeur heeft de gekozen
beheervariant langjarig te continueren.
Optie 1: Maaibeheer
• Maaien en afvoeren: 2 keer per jaar
• Eerste maaibeurt: eerste helft juni
Optie 2: Maaibeheer en naweiden
• Maaien en afvoeren: 1 keer per jaar (juni-juli)
• Begrazing na maaien tot uiterlijk 31 december (max. 1.5 GVE/ha)
Optie 3: Seizoensbegrazing
• Begrazing van mei tot oktober
• GVE afstemmen op grasgroei. De bodem is relatief voedselrijk, dus is 2 GVE/ha is een goed
startpunt
• Het begraasde deel wordt afgezet

3.2

Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
De percelen die worden omgevormd naar kruiden- en faunarijke akkers bestaan in de huidige
situatie uit regulier beheerde akkers. Er wordt naar gestreefd deze om te vormen naar vegetaties
waarin winterannuellen de overhand hebben, met als hoofddoel soorten uit de Grote ereprijs en
Witte Krodde-associatie en Stoppelleeuwebekje-associatie. Bij de realisatie van deze
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natuurwaarden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gewas: hakvruchten, zonder beperking in gewaskeus en met een rotatie van 1:6. Daarnaast
kan er bij de vruchtwisseling op enig moment voor grassen en grasachtigen worden gekozen.
Hierbij wordt gekozen voor een mengsel dat geen dichte zode vormt, maar bestaat uit
soorten die een open structuur houden (zoals Italiaans raaigras);
Er wordt geen kunstmest toegepast;
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast;
Gedurende de eerste twee jaar wordt geen vaste mest toegepast, daarna max. 20 ton per
hectare;
Er wordt niet diep geploegd, d.w.z. niet dieper dan 50 cm onder maaiveld, maar bij voorkeur
ondieper;
Ploegen wordt zo laat mogelijk uitgevoerd (tot half maart), zodat de soorten en de vegetatieontwikkeling voldoende tijd hebben om het gebied te koloniseren;
Er wordt een- of indien nodig tweemaal maaisel aangevoerd vanaf goed ontwikkelde SBBterreinen elders, zoals bij den Nul (oostzijde van de IJssel, tussen Wijhe en Olst) en akkers van
het Klein Ganzenei (nabij Zutphen, aan de westzijde van de IJssel);
Aanvoer van uitheemse rassen dient steeds vermeden te worden;
Het gebruik van groenbemesters wordt aangepast op de instandhouding van de nagestreefde
associaties, bijvoorbeeld door te rouleren of in sommige jaren geen/in beperkte mate een
groenbemester toe te passen. Ieder jaar wordt tenminste een deel van het terrein zoveel
mogelijk met ‘rust’ gelaten.

Zo mogelijk wordt de ontwikkeling van de vegetatie tien jaar gemonitord. Op deze wijze kan
lering worden getrokken uit het experiment en inzichtelijk worden gemaakt of deze zich
ontwikkelt conform verwachting en waar nodig worden bijgestuurd.

3.3

Natuurvriendelijke oever (L01.15)
De natuurvriendelijke oevers bieden ruimte aan verschillende vegetatietypen, die samenhangen
met de gradiënt, het beschikbare licht en de aanwezige voedselrijkdom. Voor het beheer worden
de oevers in twee zones opgedeeld, namelijk in een nat profiel en een droog profiel.
Bij het beheer van dit beheertype is het belangrijk om gefaseerd te werken. Zo zijn er altijd delen
geschikt voor de kenmerkende, soms weinig mobiele fauna van de water- en oeverzone.
Algemene richtlijnen voor het beheer van de natuurvriendelijke oevers zijn:
•
•
•

3.3.1

Zoveel mogelijk gefaseerd uitvoeren van beheermaatregelen
Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen
Geen begrazing

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 t/m 3
Droge profiel
• Een tot twee keer per jaar maaien en afvoeren van de vegetatie, in ieder geval in het najaar
• Bij voorkeur maaien met een maaibalk, niet klepelen
• Bij elke maaibeurt blijft minimaal 25% van het oppervlak staan, zodat er altijd voldoende
schuilgelegenheid is voor fauna
• Het maaisel blijft bij voorkeur minimaal 48 uur liggen voordat het wordt afgevoerd, om
aanwezige zaden in de zone te behouden en kleine fauna zoals (larven van) insecten, spinnen
en andere geleedpotige dieren de kans te geven zich te verplaatsen
• Controleer voor het maaien op aanwezigheid van vogelnesten en houdt minimaal 5 meter
afstand van eventueel aanwezige nesten
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Natte profiel
• Een keer per jaar schonen met maaikorf, in de periode september - oktober
• Leg het slootvuil hoog op de kant, maar niet in de natuurvriendelijke oever
• Laat het slootvuil minimaal 48 uur op de waterkant liggen zodat fauna de kans krijgt om naar
het water terug te keren
• Voorkom dat bij het slootschonen/de schouw van de sloot de waterbodem wordt omgewoeld
en er bagger met vaak allerlei kleine fauna erin, wordt verwijderd.
3.3.2

Eindbeheer
Droge profiel
• Maaien en afvoeren in de periode tussen half juli en maart
• Bij voorkeur maaien met maaibalk, niet klepelen
• Bij elke maaibeurt blijft minimaal 25% van het oppervlak staan, zodat er altijd voldoende
schuilgelegenheid is voor fauna
• Laat het maaisel bij voorkeur minimaal 48 uur liggen om aanwezige zaden in de zone te
behouden en kleine fauna kans te geven zich te verplaatsen
• Controleer voor het maaien op aanwezigheid van vogelnesten en houdt minimaal 5 meter
afstand van eventueel aanwezige nesten
Natte profiel
• Een keer per twee jaar schonen met maaikorf, in de periode september - oktober
• Bij elke schoonbeurt wordt minimaal 25% van het oppervlak ongemoeid gelaten
• Laat het slootvuil minimaal 48 uur op de waterkant liggen zodat fauna de kans krijgt om naar
het water terug te keren
• Voorkomen wordt dat de waterbodem bij het slootschonen wordt omgewoeld en er bagger
met vaak allerlei kleine fauna erin, wordt verwijderd
• Aanvullend een keer per 8 jaar baggeren, bij voorkeur met een baggerspuit
• De baggerwerkzaamheden worden daar waar mogelijk gefaseerd, door in elke watergang
25% van de waterbodem niet te baggeren

3.5

Houtwal en houtsingel (L01.02)
Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Na
ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel of wal elkaar gaan raken en dient er waar
nodig gesnoeid en gedund worden. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk.
Houtsingels en houtwallen kunnen als hakhout worden beheerd en tussen de 10-12 jaar afgezet
worden. Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden
afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit.
Bij voorkeur dient er kleinschalig gewerkt te worden waarbij niet alle singels tegelijk een
onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk
van het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel te worden afgezet.
Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben
te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning. Enkele oude bomen blijven bij
het onderhoud staan, evenals bomen met holten.
Het snoeien wordt buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) uitgevoerd.
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3.6 Struweelrand (L01.10)
•
•
•
•
•

•
•
•

Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse
grassen en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal
per 5 jaar. Het maaisel wordt afgevoerd
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de
ondergroei en/of de stoven niet schaadt
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als
snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste
houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een
stobbenbehandeling en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en
Brandnetel en meststoffen in het element gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van
struweel wordt alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart
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4.

Monitoring en aandachtpunten beheer

4.1

Monitoring
Er zal door de eindbeheerder minimaal een monitoring worden uitgevoerd overeenkomstig de
bestaande reguliere SNL kaders, waarbij wordt beoordeeld of bijsturing van het beheer nodig is.

4.2

Aandachtspunten beheer
Bij het beheer worden de volgende aandachtspunten gesignaleerd:
• De kans bestaat dat exoten zoals Reuzenberenklauw en Japanse en/of Sachalinse
duizendknoop optreden, in dat geval is het noodzakelijk deze direct met wortel en al te
verwijderen;
• Indien de mantel overgang met het bos van Staatsbosbeheer als gevolg van vraat door
reeën onvoldoende op gang komt, is het wenselijk om aanplant uit te rasteren;
• Bij het beheer dient rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming,
waarin onder andere de bescherming van soorten is geregeld;
• Bij het akkerbeheer is het van belang om het risico dat soorten als kweek en akkerdistel
de overhand krijgen te minimaliseren. Het bewerken met een schijfeg na de oogst in
september kan het risico verkleinen, maar het is van belang om de ontwikkeling te blijven
monitoren;
• Het ontwikkelen van goed ontwikkelde akkers is maatwerk, het resultaat is afhankelijk
van vele factoren en op voorhand niet altijd te voorspellen. Het is dan ook wenselijk om
de ontwikkelingen de komende tien jaar goed te volgen en waar nodig bij te sturen.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doelstelling
In het kader van het Programma Nieuwe Natuur in de provincie Flevoland, wordt op meerdere
locaties ten Oosten van Dronten landbouwgrond omgevormd naar (beleefbare) natuur. De plannen
maken deel uit van een breder plan gericht op het ontwikkelen van een recreatief, economisch en
natuurlijk/landschappelijk sterker landschap.
Eén van de naar natuur om te vormen locaties betreft percelen van de familie van Dongen (figuur 1).
Voor betreffende percelen heeft Hofstra|Heersche Landschapsarchitecten een inrichtingsplan
opgesteld. In voorliggend beheerplan zijn de beheermaatregelen die nodig zijn om de nagestreefde
natuurdoelen te realiseren bondig beschreven.

Figuur 1. Locaties ten oosten van Dronten waar nieuwe natuur is voorzien (groen),
met rood omkaderd de percelen van de familie van Dongen.
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1.2

Huidige situatie en streefbeeld noordelijk perceel
Het plangebied is gelegen in de noordoostelijke hoek van de Flevopolder nabij Dronten en Elburg,
in een gebied dat grotendeels bestaat uit grote landbouwpercelen met een strakke indeling.
De functies landbouw, natuur, water en wonen kennen hier een sterke scheiding.
De inrichting heeft betrekking op een landbouwperceel (figuur 1), met een totaal oppervlak van
circa 16 hectare. Het perceel is momenteel in gebruik als akker, met een zeer geringe
biodiversiteit. Pet perceel wordt omringd door kavelsloten met relatief steile oevers. Aan de
zuidkant grenzen de percelen aan de nieuwe natuur die zal worden ontwikkeld door Familie
Groesen – Westra.
De bodem in het plangebied bestaat uit een poldervaaggrond met een kalkrijke bovenlaag. Het
om te vormen landbouwperceel heeft grondwatertrap V, wat inhoud dat het een matig droog
perceel is waar het grondwater in de zomer tot meer dan 120 cm onder maaiveld kan wegzakken.
Het streven is om de natuur meer de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, waarbij een
‘zachte’ overgang ontstaat van het landbouwgebied naar het bosgebied Reve-Abbert. Dit kan
bij uitstek door het realiseren van kruiden- en faunarijke akkers, omgeven door een brede
kruiden- en faunarijke zoom. De akkerpercelen worden van elkaar gescheiden door een strook
vruchtdragende bomen en heesters. Het geheel zal worden omsloten door kavelsloten met
brede en natuurvriendelijk ingerichte oevers.

1.3

Huidige situatie en streefbeeld zuidelijk perceel
Het zuidelijk gelegen perceel sluit aan op het erf van de familie Van Dongen. De bodem alhier bestaat
eveneens uit een poldervaaggrond met een kalkrijke bovenlaag. Het om te vormen landbouwperceel
heeft grondwatertrap V, wat inhoud dat het matig droge percelen zijn waar het grondwater in de
zomer tot meer dan 120 cm onder maaiveld kan wegzakken.
Het perceel van circa 1,6 hectare zal worden omgevormd tot een kruiden- en faunarijk grasland. Een
bloemrijk gebied waar de bijen van de familie van Dongen goed kunnen uitvliegen en het reeds
aanwezige vee kan worden ingezet voor de extensieve begrazing.
Het natuurperceel zal worden omgeven door een nieuw te graven kavelsloot met natuurvriendelijk
ingerichte oevers en een brede singel (L01.13).
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2.

Inrichtingsmaatregelen en beheertypen

2.1

Inrichtingsplan
Om te komen tot een robuuste natuurlijke inrichting krijgen de percelen een raamwerk van
natuurvriendelijke oevers. In het noordelijk perceel vormen brede zomen van kruiden- en
faunarijk grasland de overgang naar de kruiden- en faunarijke akkers. In de graslanden zullen
horsten aangeplant worden bestaande uit solitaire (vruchtdragende) bomen en struiken.
Het zuidelijk perceel is geheel ingericht met kruiden- en faunarijk grasland.
Op de akker wordt een experimentele insteek gekozen, waarbij wordt gezocht naar een vorm
waarbij het realiseren van natuurwaarden samengaat met een (extensieve) vorm van
akkerbouw. De invulling kan daarbij worden gezien als een waardevol experiment, waarbij
wordt getracht de tegenstellingen tussen natuurwaarden en akkerbouw die er vaak zijn te
doorbreken. Ingestoken wordt hier op teelt van hakvruchten, in combinatie met kenmerkende
soorten uit de Grote ereprijs en Witte krodde Associatie en de Stoppelleeuwenbekjes associatie.
De voorgenomen inrichting van het plangebied is in bijlage 1 op kaart weergegeven.

2.2

Beheertypen
De percelen van de familie van Dongen worden omgevormd naar het beheertype Kruiden- en
faunarijke akker (N12.05). De zomen bestaan uit het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland
(N12.02), tussen de akkers gerealiseerde aanplant valt onder het beheertype Bomenrij en Solitaire
boom (L01.13). Wanneer de percelen van de familie van Dongen zijn omgevormd, is sprake van de
volgende onderverdeling in beheertypen:
•
•
•
•
•

10,0 hectare Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
3,1 hectare Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
1,6 hectare Natuurvriendelijke oever (L01.15)
3,0 hectare Bomenrij en solitaire boom (L01.13)
0,4 hectare Houtwal en houtsingel (L01.02)

Een overzichtskaart met de beheertypen is opgenomen in bijlage 2.
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3.

Beheermaatregelen

3.1

Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
De percelen die worden omgevormd naar kruiden- en faunarijke akkers bestaan in de huidige
situatie uit regulier beheerde akkers. Er wordt naar gestreefd deze om te vormen naar vegetaties
waarin winterannuellen de overhand hebben, met als hoofddoel soorten uit de Grote ereprijs en
Witte Krodde-associatie en Stoppelleeuwebekje-associatie. Bij de realisatie van deze
natuurwaarden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gewas: hakvruchten, zonder beperking in gewaskeus en met een rotatie van 1:6. Daarnaast
kan er bij de vruchtwisseling op enig moment voor grassen en grasachtigen worden gekozen.
Hierbij wordt gekozen voor een mengsel dat geen dichte zode vormt, maar bestaat uit
soorten die een open structuur houden (zoals Italiaans raaigras);
Er wordt geen kunstmest toegepast;
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast;
Gedurende de eerste twee jaar wordt geen vaste mest toegepast, daarna max. 20 ton per
hectare;
Er wordt niet diep geploegd, d.w.z. niet dieper dan 50 cm onder maaiveld, maar bij voorkeur
ondieper;
Ploegen wordt zo laat mogelijk uitgevoerd (tot half maart), zodat de soorten en de vegetatieontwikkeling voldoende tijd hebben om het gebied te koloniseren;
Er wordt een- of indien nodig tweemaal maaisel aangevoerd vanaf goed ontwikkelde SBBterreinen elders, zoals bij den Nul (oostzijde van de IJssel, tussen Wijhe en Olst) en akkers van
het Klein Ganzenei (nabij Zutphen, aan de westzijde van de IJssel);
Aanvoer van uitheemse rassen dient steeds vermeden te worden;
Het gebruik van groenbemesters wordt aangepast op de instandhouding van de nagestreefde
associaties, bijvoorbeeld door te rouleren of in sommige jaren geen/in beperkte mate een
groenbemester toe te passen. Ieder jaar wordt tenminste een deel van het terrein zoveel
mogelijk met ‘rust’ gelaten.

Zo mogelijk wordt de ontwikkeling van de vegetatie tien jaar gemonitord. Op deze wijze kan
lering worden getrokken uit het experiment en inzichtelijk worden gemaakt of deze zich
ontwikkelt conform verwachting en waar nodig worden bijgestuurd.

3.2

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
Het naar kruiden- en faunarijke grasland om te vormen perceel bestaat in de huidige situatie uit
een reguliere akker, waar een gesloten graszode ontbreekt. De meeste effectieve manier om
vanuit deze uitgangssituatie binnen korte tijd tot een kruiden- en faunarijk grasland te komen is
door in te zaaien met een soortenrijk zaadmengsel.
Zodra een min of meer gesloten zode is gevormd wordt gestart met het beheer hiervan. De
eerste jaren wordt gericht op het verlagen van de voedselrijkdom van de bodem door middel van
het maaien en afvoeren van de vegetatie. Zodra het ontwikkelingsbeheer heeft geresulteerd in
omstandigheden die geschikt zijn voor kruidenrijkere graslandvegetaties wordt gestart met het
eindbeheer. Dit beheer is gericht op het in stand houden en optimaliseren van de
vegetatiesamenstelling en -structuur.
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3.2.1

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 en 2: Realisatie (gesloten) graszode
Gestart wordt met het inzaaien met een gras- en kruidenzaadmengsel met inheemse en
streekeigen soorten. Dergelijke mengsels zijn in Nederland onder andere bij Biodivers B.V. en
Cruydt-Hoeck v.o.f. te verkrijgen.
In de praktijk:
• Jaar 1 - Zaaien in het najaar
• Hoeveelheid te zaaien zaad: 15-20 kg/ha
• Zorg voor een mooi rul zaaibed door na het ploegen een of meerdere malen te eggen
• De voorkeur gaat uit naar inzaaien met een pneumatisch inzaaimachine met rol
• De bodem bestaat uit relatief droge, kalkhoudende klei, kies daarom voor een mengsel
met soorten van het Glanshaververbond. Denk hierbij aan soorten als: smalle weegbree,
duizendblad, knoopkruid en rode klaver (mengsel B141 van Biodivers en mengsel G2 van
Cruydt-Hoeck bevatten onder andere deze soorten)
• Jaar 2 - Maaien en afvoeren: 2 keer maaien
• Eerste snede in mei-juni
• Bij massale opkomst van éénjarige akkeronkruiden kan een keer worden gebloot
(minimale hoogte 6-8 cm) om voldoende ruimte en licht te creëren voor de gewenste
soorten.
Aandachtspunt: Als de bodem als gevolg van het eerdere agrarische gebruik zeer voedselrijk is
kan het vergroten van het aandeel klavers in het mengsel bijdragen aan verhoogde afvoer van
fosfaat.

3.2.2

Ontwikkelingsbeheer jaar 3 t/m 7: Verschralen
In het derde jaar wordt gestart met de volgende fase van het ontwikkelingsbeheer: een regime
van maaien en afvoeren. Deze fase is gericht op het verschralen van de bodem, waardoor minder
productieve gras- en kruidensoorten een grotere rol in de vegetatie kunnen gaan spelen.
In de praktijk:
• Maaien en afvoeren: minimaal 2 en bij voorkeur 3 keer per jaar
• Eerste snede in mei
• Aan het eind van deze periode van verschraling wordt indien dit nodig blijkt maaisel uit een
soortenrijk grasland in de omgeving uitgelegd, om de soortenrijkdom van het perceel verder
te bevorderen.

3.2.3

Eindbeheer: Optimalisatie van natuurwaarden
Zodra de voedselrijkdom voldoende is teruggebracht kunnen door toepassing van de juiste
maatregelen de ontwikkelde natuurwaarden worden geoptimaliseerd. Verschillende vormen van
beheer behoren nu tot de mogelijkheden:
Optie 1: Maaibeheer
• Maaien en afvoeren: 2 keer per jaar
• Eerste maaibeurt: na half juni
Optie 2: Maaibeheer en naweiden
• Maaien en afvoeren: 1 keer per jaar (na half juni)
• Begrazing na maaien tot uiterlijk 31 december (max. 1.5 GVE/ha)
Optie 3: Seizoensbegrazing
• Begrazing van mei tot oktober

Beheerplan voor de percelen van de
familie van Dongen

8

•

GVE afstemmen op grasgroei. De bodem is relatief voedselrijk, dus is 2 GVE/ha is een goed
startpunt.

Aandachtspunt: Als er voor de eerste maaibeurt al een zeer hoge en dichte vegetatie is ontstaan
is de bodem nog te voedselrijk voor het eindbeheer. In dat geval wordt aangeraden om het
ontwikkelingsbeheer nog een of meerdere jaren voort te zetten.

3.3

Natuurvriendelijke oever (L01.15)
De natuurvriendelijke oevers bieden ruimte aan verschillende vegetatietypen, die samenhangen
met de gradiënt. Voor het beheer worden de oevers in twee zones opgedeeld, namelijk in een nat
profiel en een droog profiel. Bij het beheer van dit beheertype is het belangrijk om gefaseerd te
werken. Zo zijn er altijd delen geschikt voor de kenmerkende, soms weinig mobiele fauna van de
water- en oeverzone. Algemene richtlijnen voor het beheer van de natuurvriendelijke oevers zijn:
o
o
o

3.3.1

Zoveel mogelijk gefaseerd uitvoeren van beheermaatregelen
Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen
Geen begrazing

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 t/m 3
Droge profiel
• Een tot twee keer per jaar maaien en afvoeren van de vegetatie, in ieder geval in het najaar
• Bij voorkeur maaien met een maaibalk, niet klepelen
• Bij elke maaibeurt blijft minimaal 25% van het oppervlak staan, zodat er altijd voldoende
schuilgelegenheid is voor fauna
• Het maaisel blijft bij voorkeur minimaal 48 uur liggen voordat het wordt afgevoerd, om
aanwezige zaden in de zone te behouden en kleine fauna zoals (larven van) insecten, spinnen
en andere geleedpotige dieren de kans te geven zich te verplaatsen
• Controleer voor het maaien op aanwezigheid van vogelnesten en houdt minimaal 5 meter
afstand van eventueel aanwezige nesten
Natte profiel
• Een keer per jaar schonen met maaikorf, in de periode september - oktober
• Leg het slootvuil hoog op de kant, maar niet in de natuurvriendelijke oever
• Laat het slootvuil minimaal 48 uur op de waterkant liggen zodat fauna de kans krijgt om naar
het water terug te keren
• Voorkom dat bij het slootschonen/de schouw van de sloot de waterbodem wordt omgewoeld
en er bagger met vaak allerlei kleine fauna erin, wordt verwijderd.

3.3.2

Eindbeheer
Droge profiel
• Maaien en afvoeren in de periode tussen half juli en maart
• Bij voorkeur maaien met maaibalk, niet klepelen
• Bij elke maaibeurt blijft minimaal 25% van het oppervlak staan, zodat er altijd voldoende
schuilgelegenheid is voor fauna
• Laat het maaisel bij voorkeur minimaal 48 uur liggen om aanwezige zaden in de zone te
behouden en kleine fauna kans te geven zich te verplaatsen
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Controleer voor het maaien op aanwezigheid van vogelnesten en houdt minimaal 5 meter
afstand van eventueel aanwezige nesten

Natte profiel
• Een keer per twee jaar schonen met maaikorf, in de periode september - oktober
• Bij elke schoonbeurt wordt minimaal 25% van het oppervlak ongemoeid gelaten
• Laat het slootvuil minimaal 48 uur op de waterkant liggen zodat fauna de kans krijgt om naar
het water terug te keren
• Voorkomen wordt dat de waterbodem bij het slootschonen wordt omgewoeld en er bagger
met vaak allerlei kleine fauna erin, wordt verwijderd
• Aanvullend een keer per 8 jaar baggeren, bij voorkeur met een baggerspuit
• De baggerwerkzaamheden worden daar waar mogelijk gefaseerd, door in elke watergang
25% van de waterbodem niet te baggeren

3.4

Bomenrij en/of solitaire boom (L01.13)
Het beheer van dit beheertype beperkt zich tot het eens in de vijf jaar snoeien, waarbij de kroon
na het snoeien minimaal twee derde van de totale lengte van de boom omvat. Het snoeien wordt
buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) uitgevoerd.

3.5

Houtwal en houtsingel (L01.02)
Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Na
ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel of wal elkaar gaan raken en dient er waar
nodig gesnoeid en gedund worden. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk.
Houtsingels en houtwallen kunnen als hakhout worden beheerd en tussen de 10-12 jaar afgezet
worden. Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden
afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit.
Bij voorkeur dient er kleinschalig gewerkt te worden waarbij niet alle singels tegelijk een
onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk
van het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel te worden afgezet.
Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben
te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning. Enkele oude bomen blijven bij
het onderhoud staan, evenals bomen met holten.
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4.

Monitoring en aandachtpunten beheer

4.1

Monitoring
Er zal door de eindbeheerder een monitoring worden uitgevoerd binnen de bestaande reguliere
SNL kaders, waarbij wordt beoordeeld of bijsturing van het beheer nodig is.

4.2

Aandachtspunten beheer
Bij het beheer worden de volgende aandachtspunten gesignaleerd:
• De kans bestaat dat exoten zoals Reuzenberenklauw en Japanse en/of Sachalinse
duizendknoop optreden, in dat geval is het noodzakelijk deze direct met wortel en al te
verwijderen;
• Indien de solitaire beplanting en bomenrijen als gevolg van vraat door reeën onvoldoende op
gang komen is het wenselijk om aanplant uit te rasteren;
• Bij het beheer dient rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming, waarin
onder andere de bescherming van soorten is geregeld.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doelstelling
In het kader van het Programma Nieuwe Natuur in de provincie Flevoland, wordt op meerdere
locaties aan de oostkant van Dronten landbouwgrond omgevormd naar (beleefbare) natuur. De
plannen maken deel uit van een breder plan, waarbinnen een recreatief, economisch en
natuurlijk/landschappelijk sterker landschap wordt ontwikkeld.
Twee van de naar natuur om te vormen locaties betreffen percelen die in beheer en eigendom
komen bij Staatsbosbeheer (figuur 1). Voor betreffende percelen heeft Hofstra|Heersche
Landschapsarchitecten een inrichtingsplan opgesteld. In voorliggend beheerplan zijn de
beheermaatregelen die nodig zijn om de nagestreefde natuurdoelen te realiseren bondig
beschreven.

Figuur 1. Locaties ten oosten van Dronten waar nieuwe natuur is voorzien (groen), met
rood omkaderd de percelen van (straks) Staatsbosbeheer.
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1.2

Huidige situatie en streefbeeld deelgebied 2
Het plangebied in deelgebied 2 is gelegen in de noordoostelijke hoek van de Flevopolder nabij
Dronten en Elburg, in een gebied dat grotendeels bestaat uit grote landbouwpercelen met een
strakke indeling. De functies landbouw, natuur, water en wonen kennen hier een sterke
scheiding. De natuur krijgt vooralsnog beperkt de ruimte en de verbinding met de randmeren is
nagenoeg afwezig.
Het plangebied zelf heeft betrekking op twee landbouwpercelen (figuur 1), met een totaal
oppervlak van circa 8,4 hectare. De percelen zijn momenteel in gebruik als akker, met een zeer
geringe biodiversiteit en worden omringd door watergangen met relatief steile oevers. Aan de
oostkant wordt het gebied begrensd door de boslob die onderdeel uitmaakt van bosgebied de
Abbert, aan de westzijde ligt de Oudebostocht. Het belendende bosgebied ligt op een
voormalige zandplaat, waar door de zandige bodem plaatselijk kwel voorkomt en waar
(verlande) poelen het leefgebied vormen van diverse soorten waaronder de ringslang.
De bodem in het plangebied bestaat uit een poldervaaggrond met een kalkrijke bovenlaag. Het
om te vormen landbouwperceel heeft een grondwatertrap VI, wat inhoud dat sprake is van
matig droge omstandigheden waarbij het grondwater in de zomer tot meer dan 120 cm onder
maaiveld kan wegzakken.
Het streven is om de natuur meer de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen en boscompensatie
te realiseren die voortkomt uit de geplande bosomvorming in de kern van bosgebied de Abbert.
Er zal aansluiting zal worden gezocht bij de opgaande beplanting van de huidige boslob die
eveneens in eigendom is van Staatsbosbeheer. In aanvulling op de bestaande situatie wordt
gestreefd naar meer variantie in het bosbestand, ‘zachtere’ overgangen naar het landbouwgebied
en de realisatie van natuurvriendelijke oevers.

Foto 1. Indruk van het plangebied, in de huidige situatie bestaand uit akkers met een lage biodiversiteit. Te
zien is de harde overgang naar de aangrenzende boslob.
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1.3

Huidige situatie en streefbeeld deelgebied 3
Evenals deelgebied 2 ligt deelgebied 3 in de noordoostelijke hoek van de Flevopolder nabij Elburg,
in een gebied dat grotendeels bestaat uit grote landbouwpercelen met een strakke indeling.
De functies landbouw, natuur, water en wonen kennen hier een sterke scheiding. De natuur
krijgt vooralsnog beperkt de ruimte en de verbinding met de randmeren is nagenoeg afwezig.
Het plangebied zelf heeft betrekking op één landbouwperceel (foto 1), met een totaal
oppervlak van bijna 20 hectare. Het perceel is momenteel in gebruik als akker waarop bieten
worden geteeld, met een zeer geringe biodiversiteit. Het perceel heeft enkele kavelsloten met
relatief steile oevers. Aan de zuidwestkant wordt het perceel begrensd door bosgebied Het
Spijk en is verder ingeklemd tussen de Bremerbergdijk en de Spijkweg(N306).
De bodem in het plangebied bestaat voor een deel uit zavel en voor een deel uit klei. Het om
te vormen landbouwperceel heeft grondwatertrap II, wat inhoud dat het een nat perceel is
waar het grondwater in de zomer 50-80 cm onder maaiveld kan wegzakken.
Het streven is om de natuur meer de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, waarbij de natuur
een brug slaat tussen de natuur van de randmeren, de natuur van het Greppelveld, en het
aangrenzende bosgebied Het Spijk. Dit in de vorm van een bosgebied met mantel en
zoomvegetaties, kruidenrijk grasland, moeras en open water.

Foto 1. Foto van het plangebied, gelegen tussen de dijk en de Spijkweg.
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2.

Inrichtingsmaatregelen en beheertypen

2.1

Inrichtingsplan deelgebied 2
Om te komen tot een natuurlijk bos met ruige kernen wordt het perceel (gedeeltelijk) aangeplant
met droog bos met productie (N16.03). Hierin wordt ruimte uitgespaard voor ruige vegetaties
alwaar natuurlijke successie kan plaatsvinden alvorens het stadium bos te bereiken. Het geheel
wordt omgeven door een brede zoom welke is ingevuld met kruiden- en faunarijk grasland
(N12.02).
De voorgenomen inrichting van het plangebied is in figuur 2 en bijlage 1 (inclusief omliggende
percelen) weergegeven.

Figuur 1. Voorgenomen inrichting van het plangebied
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2.2

Inrichtingsplan deelgebied 3
Om te komen tot de gewenste meer geleidelijke overgang tussen bos-, water- en
landbouwgebied is het perceel in drie deelgebieden opgedeeld. Het zuidelijke deel sluit aan op
het bestaande bosgebied en zal bestaan uit vochtig bos met productie (N16.04). De bosvegetatie
gaat via een brede mantel- zoomvegetatie over in het te graven moeras en open water. Hierdoor
zal een volledige gradiënt van open water naar vochtig bos kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling
van bos en mantel- en zoomvegetaties wordt gestimuleerd door de aanplant van het bos en
struweel.
Het middengebied tussen beide waterpartijen krijgt een inrichting met kruiden- en faunarijk
grasland (N12.02). Het gebied moet aantrekkelijk worden als broed- en foerageergebied voor
moerasvogels. Er ontstaan hier geschikte omstandigheden voor waterplanten en
oeverplanten, maar ook voor soorten van vochtige graslanden en ruigtes.
Het noordelijk deel sluit aan op de natte natuurwaarden van de randmeerzone. Het gebied zal
ingrijpend veranderen door uitvoering van de graafwerkzaamheden. Er wordt ingestoken op de
ontwikkeling van moeras met in de zomer een wegzakkend waterpeil en in de winter een hoger
waterpeil door een beperktere afvoer in het gebied. Dit alles binnen de grenzen en
mogelijkheden van het huidige peilbesluit.
De voorgenomen inrichting van het plangebied is in figuur 1 op kaart weergegeven.

Figuur 1. Voorgenomen inrichting van het plangebied
Beheerplan voor de percelen van Staatsbosbeheer
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2.3

Beheertypen deelgebied 2
Het perceel aan de boslob wordt omgevormd naar de beheertype bos en moeras. Wanneer de
percelen van Staatsbosbeheer (nu Familie van Dongen) zijn omgevormd, is sprake van de
volgende onderverdeling in beheertypen:
•
•

7,4 hectare Droog bos met productie (N16.03)
1,0 hectare Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Een overzichtskaart met de beheertypen is opgenomen in bijlage 2.

2.4

Beheertypen deelgebied 3
Het perceel van de familie Brunia (straks Staatsbosbeheer) wordt omgevormd naar de
beheertypen Vochtig bos met productie, Kruiden- en faunarijke grasland, Moeras en Zoete plas.
Wanneer de percelen zijn omgevormd, is sprake van de volgende onderverdeling in beheertypen:
•
•
•
•

1,8 hectare Open water/Zoete plas (N04.02)
2,4 hectare Moeras (N05.01)
5,6 hectare Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
10 hectare Vochtig bos met productie (N16.04)

Een overzichtskaart met de beheertypen is opgenomen in bijlage 2.
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3.

Beheermaatregelen

3.1

Zoete plas (N04.02)
Het beheer van dit beheertype is gericht op het in stand houden van open water. Bij het uitblijven
van beheer zal het open water na verloop van tijd als gevolg van successie dichtgroeien en gaan
verlanden. Om dit te voorkomen zijn twee beheermaatregelen van belang:
• Eens in de twee jaar gefaseerd maaien van de oevervegetatie, waarbij steeds 25% van de
vegetatie wordt gespaard. Het maaisel wordt afgevoerd.
• Incidenteel opschonen van de baggerlaag, afgestemd op de snelheid van de verlanding.
De frequentie waarmee dit moet worden uitgevoerd is sterk afhankelijk van onder
andere de bodem- en waterkwaliteit en waterdiepte. Ook de aan- of afwezigheid van
ganzen en andere vogels speelt hierbij een rol

3.2

Moeras (N05.01)
De moeraszone bestaat idealiter uit een afwisseling van verschillende verlandingsstadia. Een
belangrijke factor voor de intensiteit van het beheer van een moeras is de snelheid en de mate
van verlanding. Verloopt de successie snel dan zal er vaker ingegrepen moeten worden.
De breedte van de moeraszone is afhankelijk van het bodemprofiel en het waterregime. Dezelfde
factoren zijn, samen met de bodem- en waterkwaliteit, ook van grote invloed op de ontwikkeling
van verschillende typen moerasvegetaties. Naar verwachting zullen rietvegetaties en vochtige
ruigten beeldbepalend worden binnen het moeras in het plangebied. De belangrijkste reguliere
beheermaatregelen van deze successiestadia van moeras zijn:
• Het maaien en afvoeren van de moerasvegetatie
• Het verwijderen van opslag (wilg, els en berk)
• Een fluctuerend waterpeil

3.2.1

Maaien en afvoeren van de moerasvegetatie
• Uitvoeren in de wintermaanden, oktober-februari
• Maai alle delen eens per 3-5 jaar
• Gefaseerd maaien. Maai het complete oppervlak van dit beheertype verspreid over 3-5
winters. Zo zijn er altijd ongemaaide delen moeras aanwezig voor fauna
• Maai riet zo laag mogelijk af, maar boven het hoogste waterpeil
• Voorkom onnodige bodemverdichting en bodembeschadiging. Het te gebruiken materieel
moet afgestemd worden op de bodemgesteldheid. Bij een zachte bodem is een eenassige
trekker of een maaien met wedlandtracks aan te raden
• Voer het vrijgekomen maaisel zo snel mogelijk af

3.2.2

Verwijderen van opslag
• Kleine boompjes bij voorkeur met wortel en al uittrekken
• Dikkere bomen, (d.w.z. als er niet te veel schade aan de bodem ontstaat bij de
werkzaamheden) met stobbe en al verwijderen. Anders zo laag mogelijk afzagen en
eventueel bedekken met plaggen
• Afhankelijk van de snelheid van de verbossing en de maaifrequentie, opslag periodiek
verwijderen (ca. 1x per 3-5 jaar) door te maaien, al dan niet na eenmalig afzetten.
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3.2.3

Fluctuerend waterpeil
Zorg voor een fluctuerend, “natuurlijk” waterregime met hogere waterpeilen in de winter en
lagere peilen in de zomer. De zone waar moeras gerealiseerd gaat worden, wordt afgegraven
variërend van -60 cm tot -150 cm ten opzichte van het huidige maaiveld. Het perceel heeft
grondwatertrap II wat inhoud dat het gemiddelde hoogste grondwaterpeil (GHG) in de winter
op <40 cm– maaiveld ligt en het gemiddelde laagste grondwaterpeil (GLG) op 50-80 cm –
maaiveld ligt.
Met de huidige situatie als uitgangspunt betekent dit dat in de winter op plekken waar 60 cm
van het huidig maaiveld wordt afgegraven er 20 cm water zal staan. In de zomer zal het water
hier tot 20 cm onder maaiveld wegzakken. Op de plekken waar 120 cm van het huidige maaiveld
wordt afgegraven zal in de winter 80 cm water staan en in de zomer 40-70 cm water. Het
gevoerde peilbeheer zal bepalend zijn voor de ontwikkeling van het gebied.
Een fluctuerend peilregime heeft een remmend effect op verruigging en verbossing en een
positief effect op de ontwikkeling van de verschillende verlandingsstadia. Incidentele droogval in
de zomer draagt tevens bij aan het afvoeren van in de sliblaag aanwezige voedingsstoffen.

3.3

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
De vochttoestand van de bodem is sterk bepalend voor de zone die ingericht gaat worden als
kruiden- en faunarijk grasland. Mogelijk is deze zone alleen met specialistisch materieel
begaanbaar, maar naar verwachting is begrazing en extensief maaibeheer nog steeds mogelijk.
Een stevige graszode om te kunnen maaien ontbreekt hier vooralsnog volledig, daarom wordt
eerst ingezet op de ontwikkeling van een gesloten graslandvegetatie.
Zodra een graszode is gevormd kan gestart worden met het regulier maaien en afvoeren van
deze zone. Eerst is het verlagen van de voedselrijkdom het doel en zodra dit bereikt is kan
overgegaan worden op het eindbeheer.

3.3.1

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 en 2: realisatie graszode
Gestart wordt met het inzaaien van een gras-kruiden mengsel om de vorming van een stevige
(gras)zode te bevorderen.
Het gewenste ontwikkelingsbeheer van deze zone:
• Zaaien van een gras-kruiden mengsel tweede helft september
• Volgend voorjaar eerste snede zodra de vegetatie hoog genoeg is en de bodem
begaanbaar is met het materieel.

3.3.2

Ontwikkelingsbeheer jaar 3 t/m 7: Verschralen
In jaar drie wordt gestart met de vervolgfase van het ontwikkelingsbeheer: een regime van
maaien en afvoeren. Deze fase is gericht op het verschralen van de bodem en het bevoordelen
van minder productieve gras- en kruidensoorten in de concurrentie. Hierdoor kunnen de
gewenste soorten een grotere rol in de vegetatie gaan spelen.
In de praktijk:
• Maaien en afvoeren: minimaal 2 en bij voorkeur 3 keer per jaar
• Eerste snede in mei of eerste helft juni (afhankelijk van de begaanbaarheid)
• Aan het eind van deze periode van verschraling kan zo nodig maaisel uit een soortenrijk
grasland in de omgeving uitgereden, om de soortenrijkdom van het perceel te bevorderen
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3.3.3

Eindbeheer: Optimalisatie van natuurwaarden
Zodra de vegetatie zich heeft ontwikkeld richting een kruidenrijkere variant kunnen door
toepassing van de juiste maatregelen de ontwikkelde natuurwaarden worden geoptimaliseerd.
Verschillende vormen van beheer behoren nu tot de mogelijkheden:
Optie 1: Maaibeheer
• Maaien en afvoeren: 2 keer per jaar
• Eerste snede: juni
Optie 2: Maaibeheer en naweiden
• Maaien en afvoeren: 1 keer per jaar (juni-juli)
• Begrazing na maaien tot uiterlijk 31 december (max. 1.5 GVE/ha)
Aandachtspunt: Op basis van de beschikbare gegevens is niet met zekerheid te voorspellen of de
bodem voldoende draagvlak zal hebben voor de ontwikkeling van een goed te beheren grasland.
Het is mogelijk dat het in de praktijk beter is om de graslandzone in de beheercyclus van het
moeras mee te nemen. In dat geval zal naar verwachting een vochtige ruigte ontstaan die als
onderdeel van beheertype Moeras (N05.01) kan worden beschouwd.

3.4

Vochtig bos met productie (N16.04)
In de zone langs de Spijkweg wordt een vochtig bos met productie ontwikkeld. Hiervoor zullen
jonge bomen en struiken worden aangeplant. De eerste 10 jaar na inrichting zullen naar
verwachting geen reguliere beheermaatregelen nodig zijn binnen het beheertype.
Het wandelpad dient vrijgehouden te worden van eventuele overgroeiende bomen en struiken.
Wanneer er veel vraat van reeën is (of wordt verwacht) kan het aanbrengen van bescherming
voor de jonge aanplant noodzakelijk zijn.
Aandachtspunt: Aan de hand van de vochthuishouding in het perceel is natuurtype N16.04 op dit
stuk bos van toepassing. De verwachting is echter dat het bos zeker 10 jaar nodig heeft om zich te
ontwikkelen, voordat het onder dit beheertype te scharen valt. Na verloop van tijd zullen zich
soorten gaan vestigen die bepalend zullen zijn voor het beheertype.
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4.
4.1

Monitoring en aandachtpunten beheer
Monitoring
Er zal door de eindbeheerder een monitoring moeten worden uitgevoerd binnen de bestaande
reguliere SNL-kaders. Op basis van de resultaten van de monitoring wordt beoordeeld of
bijsturing van het beheer nodig is.

4.2

Aandachtspunten beheer
Volg bij de uitvoering van het beheren van natuur altijd de Gedragscode Natuurbeheer 20162021.
Bij het beheer worden verder de volgende aandachtspunten gesignaleerd:
• Wanneer bij het moeras, jonge verlanding niet op gang wil komen moet gekeken worden
of het juiste peilbeheer wordt gehanteerd en of de voedselrijkdom in orde is;
• Wanneer er te sterke verbossing/verruiging optreedt moet het vegetatiebeheer door
middel van maaibeheer geïntensiveerd worden;
• De kans bestaat dat exoten zoals Reuzenberenklauw en Japanse en/of Sachalinse
duizendknoop optreden, in dat geval is het noodzakelijk deze direct met wortel en al te
verwijderen.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: Inrichtingsplan
BIJLAGE 2: Beheertypenkaart

1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doelstelling
In het kader van het Programma Nieuwe Natuur in de provincie Flevoland, wordt op meerdere
locaties ten Oosten van Dronten landbouwgrond omgevormd naar (beleefbare) natuur. De plannen
maken deel uit van een breder plan gericht op het ontwikkelen van een recreatief, economisch en
natuurlijk/landschappelijk sterker landschap.
Eén van de naar natuur om te vormen locaties betreft percelen van de familie van Dongen (figuur 1).
Voor betreffende percelen heeft Hofstra|Heersche Landschapsarchitecten een inrichtingsplan
opgesteld. In voorliggend beheerplan zijn de beheermaatregelen die nodig zijn om de nagestreefde
natuurdoelen te realiseren bondig beschreven.

Figuur 1. Locaties ten oosten van Dronten waar nieuwe natuur is voorzien (groen),
met rood omkaderd de percelen van de familie Buist.
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1.2

Huidige situatie en streefbeeld
Het plangebied is gelegen in de noordoostelijke hoek van de Flevopolder nabij Dronten en Elburg,
in een gebied dat grotendeels bestaat uit grote landbouwpercelen met een strakke indeling.
De functies landbouw, natuur, water en wonen kennen hier een sterke scheiding. De natuur
krijgt vooralsnog beperkt de ruimte en de verbinding met de randmeren is nagenoeg afwezig.
Het plangebied zelf heeft betrekking op één landbouwperceel (figuur 1), met een totaal
oppervlak van circa 6,8 hectare. Het perceel is momenteel in gebruik als akker, met een zeer
geringe biodiversiteit en wordt omringd door watergangen met relatief steile oevers. Aan de
oostkant wordt het perceel begrensd door bosgebied de Abbert, met productie als
hoofdfunctie. Dit bosgebied ligt op een voormalige zandplaat, waar door de zandige bodem
plaatselijk kwel voorkomt en waar vaarten en poelen het leefgebied vormen van diverse
soorten waaronder de ringslang.
De bodem in het plangebied bestaat uit een poldervaaggrond met een kalkrijke bovenlaag.
Het om te vormen landbouwperceel heeft een grondwatertrap V, wat inhoud dat sprake is
van matig droge omstandigheden waarbij het grondwater in de zomer tot meer dan 120 cm
onder maaiveld kan wegzakken.
Het streven is om de natuur meer de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen, waarbij een
‘geleidelijke’ overgang ontstaat van het landbouwgebied naar de aangrenzende bossen. Dit
door het realiseren van een kruiden- en faunarijke akker omgeven door een brede kruiden- en
faunarijke zoom en natuurvriendelijke oevers.

Foto 1. Indruk van plangebied, dat in de huidige situatie wordt gebruikt als akker met een lage
biodiversiteit. Te zien is de abrupte overgang naar het aangrenzende bosgebied de Abbert.
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2.

Inrichtingsmaatregelen en beheertypen

2.1

Inrichtingsplan
Om te komen tot een robuuste natuurlijke inrichting krijgen de percelen raamwerk van
natuurvriendelijke oevers. Daarbinnen vormen brede zomen van kruiden- en faunarijk grasland
de overgang naar de kruiden- en faunarijke akkers. In de graslanden zullen horsten aangeplant
worden bestaande uit solitaire (vruchtdragende) bomen en struiken.
Op de akker wordt een experimentele insteek gekozen, waarbij wordt gezocht naar een vorm
waarbij het realiseren van natuurwaarden samengaat met een (extensieve) vorm van
akkerbouw. De invulling kan daarbij worden gezien als een waardevol experiment, waarbij wordt
getracht de tegenstellingen tussen natuurwaarden en akkerbouw die er vaak zijn te doorbreken.
Ingestoken wordt hier op teelt van hakvruchten, in combinatie met kenmerkende soorten uit de
Grote ereprijs en Witte krodde Associatie en de Stoppelleeuwenbekjes associatie.
De voorgenomen inrichting van het plangebied is in bijlage 1 op kaart weergegeven.

2.2

Beheertypen
De percelen van de familie Buist worden omgevormd naar het beheertype Kruiden- en faunarijke
akker (N12.05). De zomen bestaan uit het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02),
tussen de akkers gerealiseerde aanplant valt onder het beheertype Bomenrij en Solitaire boom
(L01.13). Wanneer de percelen van de familie Buist zijn omgevormd, is sprake van de volgende
onderverdeling in beheertypen:
•
•
•
•
•
•

4,0 hectare Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
2,3 hectare Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
0,4 hectare Natuurvriendelijke oever (L01.15)
0,3 hectare Bomenrij en solitaire boom (L01.13)
0,3 hectare houtwal en houtsingel (L01.02)
0,2 hectare hoogstamboomgaard (L01.09)

Een overzichtskaart met de beheertypen is opgenomen in bijlage 2.
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3.

Beheermaatregelen

3.1

Kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
De percelen die worden omgevormd naar kruiden- en faunarijke akkers bestaan in de huidige
situatie uit regulier beheerde akkers. Er wordt naar gestreefd deze om te vormen naar
vegetaties waarin winterannuellen de overhand hebben, met als hoofddoel soorten uit de
Grote ereprijs en Witte Krodde-associatie en Stoppelleeuwebekje-associatie. Bij de realisatie
van deze natuurwaarden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gewas: hakvruchten, zonder beperking in gewaskeus en met een rotatie van 1:6. Daarnaast
kan er bij de vruchtwisseling op enig moment voor grassen en grasachtigen worden
gekozen. Hierbij wordt gekozen voor een mengsel dat geen dichte zode vormt, maar
bestaat uit soorten die een open structuur houden (zoals Italiaans raaigras);
Er wordt geen kunstmest toegepast;
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast;
Gedurende de eerste twee jaar wordt geen vaste mest toegepast, daarna max. 20 ton
per hectare;
Er wordt niet diep geploegd, d.w.z. niet dieper dan 50 cm onder maaiveld, maar bij
voorkeur ondieper;
Ploegen wordt zo laat mogelijk uitgevoerd (tot half maart), zodat de soorten en de
vegetatie- ontwikkeling voldoende tijd hebben om het gebied te koloniseren;
Er wordt een- of indien nodig tweemaal maaisel aangevoerd vanaf goed ontwikkelde SBBterreinen elders, zoals bij den Nul (oostzijde van de IJssel, tussen Wijhe en Olst) en akkers
van het Klein Ganzenei (nabij Zutphen, aan de westzijde van de IJssel);
Aanvoer van uitheemse rassen dient steeds vermeden te worden;
Het gebruik van groenbemesters wordt aangepast op de instandhouding van de
nagestreefde associaties, bijvoorbeeld door te rouleren of in sommige jaren geen/in
beperkte mate een groenbemester toe te passen. Ieder jaar wordt tenminste een deel van
het terrein zoveel mogelijk met ‘rust’ gelaten.

Zo mogelijk wordt de ontwikkeling van de vegetatie tien jaar gemonitord. Op deze wijze kan
lering worden getrokken uit het experiment en inzichtelijk worden gemaakt of deze zich
ontwikkelt conform verwachting en waar nodig worden bijgestuurd.

3.2

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
Het naar kruiden- en faunarijke grasland om te vormen perceel bestaat in de huidige situatie uit
een reguliere akker, waar een gesloten graszode ontbreekt. De meeste effectieve manier om
vanuit deze uitgangssituatie binnen korte tijd tot een kruiden- en faunarijk grasland te komen is
door in te zaaien met een soortenrijk zaadmengsel.
Zodra een min of meer gesloten zode is gevormd wordt gestart met het beheer hiervan. De
eerste jaren wordt gericht op het verlagen van de voedselrijkdom van de bodem door middel
van het maaien en afvoeren van de vegetatie. Zodra het ontwikkelingsbeheer heeft
geresulteerd in omstandigheden die geschikt zijn voor kruidenrijkere graslandvegetaties wordt
gestart met het eindbeheer. Dit beheer is gericht op het in stand houden en optimaliseren van
de vegetatiesamenstelling en -structuur.
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3.2.1

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 en 2: Realisatie (gesloten) graszode
Gestart wordt met het inzaaien met een gras- en kruidenzaadmengsel met inheemse en
streekeigen soorten. Dergelijke mengsels zijn in Nederland onder andere bij Biodivers B.V. en
Cruydt-Hoeck v.o.f. te verkrijgen.
In de praktijk:
• Jaar 1 - Zaaien in het najaar
• Hoeveelheid te zaaien zaad: 15-20 kg/ha
• Zorg voor een mooi rul zaaibed door na het ploegen een of meerdere malen te eggen
• De voorkeur gaat uit naar inzaaien met een pneumatisch inzaaimachine met rol
• De bodem bestaat uit relatief droge, kalkhoudende klei, kies daarom voor een mengsel
met soorten van het Glanshaververbond. Denk hierbij aan soorten als: smalle weegbree,
duizendblad, knoopkruid en rode klaver (mengsel B141 van Biodivers en mengsel G2 van
Cruydt-Hoeck bevatten onder andere deze soorten)
• Jaar 2 - Maaien en afvoeren: 2 keer maaien
• Eerste snede in mei-juni
• Bij massale opkomst van éénjarige akkeronkruiden kan een keer worden gebloot
(minimale hoogte 6-8 cm) om voldoende ruimte en licht te creëren voor de gewenste
soorten.
Aandachtspunt: Als de bodem als gevolg van het eerdere agrarische gebruik zeer voedselrijk is
kan het vergroten van het aandeel klavers in het mengsel bijdragen aan verhoogde afvoer van
fosfaat.

3.2.2

Ontwikkelingsbeheer jaar 3 t/m 7: Verschralen
In het derde jaar wordt gestart met de volgende fase van het ontwikkelingsbeheer: een regime
van maaien en afvoeren. Deze fase is gericht op het verschralen van de bodem, waardoor minder
productieve gras- en kruidensoorten een grotere rol in de vegetatie kunnen gaan spelen.
In de praktijk:
• Maaien en afvoeren: minimaal 2 en bij voorkeur 3 keer per jaar
• Eerste snede in mei
• Aan het eind van deze periode van verschraling wordt indien dit nodig blijkt maaisel uit een
soortenrijk grasland in de omgeving uitgelegd, om de soortenrijkdom van het perceel verder
te bevorderen.

3.2.3

Eindbeheer: Optimalisatie van natuurwaarden
Zodra de voedselrijkdom voldoende is teruggebracht kunnen door toepassing van de juiste
maatregelen de ontwikkelde natuurwaarden worden geoptimaliseerd. Verschillende vormen van
beheer behoren nu tot de mogelijkheden:
Optie 1: Maaibeheer
• Maaien en afvoeren: 2 keer per jaar
• Eerste maaibeurt: na half juni
Optie 2: Maaibeheer en naweiden
• Maaien en afvoeren: 1 keer per jaar (na half juni)
• Begrazing na maaien tot uiterlijk 31 december (max. 1.5 GVE/ha)
Optie 3: Seizoensbegrazing
• Begrazing van mei tot oktober
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•

GVE afstemmen op grasgroei. De bodem is relatief voedselrijk, dus is 2 GVE/ha is een goed
startpunt.

Aandachtspunt: Als er voor de eerste maaibeurt al een zeer hoge en dichte vegetatie is ontstaan
is de bodem nog te voedselrijk voor het eindbeheer. In dat geval wordt aangeraden om het
ontwikkelingsbeheer nog een of meerdere jaren voort te zetten.

3.3

Natuurvriendelijke oever (L01.15)
De natuurvriendelijke oevers bieden ruimte aan verschillende vegetatietypen, die samenhangen
met de gradiënt. Voor het beheer worden de oevers in twee zones opgedeeld, namelijk in een nat
profiel en een droog profiel. Bij het beheer van dit beheertype is het belangrijk om gefaseerd te
werken. Zo zijn er altijd delen geschikt voor de kenmerkende, soms weinig mobiele fauna van de
water- en oeverzone. Algemene richtlijnen voor het beheer van de natuurvriendelijke oevers zijn:
o
o
o

3.3.1

Zoveel mogelijk gefaseerd uitvoeren van beheermaatregelen
Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen
Geen begrazing

Ontwikkelingsbeheer jaar 1 t/m 3
Droge profiel
• Een tot twee keer per jaar maaien en afvoeren van de vegetatie, in ieder geval in het najaar
• Bij voorkeur maaien met een maaibalk, niet klepelen
• Bij elke maaibeurt blijft minimaal 25% van het oppervlak staan, zodat er altijd voldoende
schuilgelegenheid is voor fauna
• Het maaisel blijft bij voorkeur minimaal 48 uur liggen voordat het wordt afgevoerd, om
aanwezige zaden in de zone te behouden en kleine fauna zoals (larven van) insecten, spinnen
en andere geleedpotige dieren de kans te geven zich te verplaatsen
• Controleer voor het maaien op aanwezigheid van vogelnesten en houdt minimaal 5 meter
afstand van eventueel aanwezige nesten
Natte profiel
• Een keer per jaar schonen met maaikorf, in de periode september - oktober
• Leg het slootvuil hoog op de kant, maar niet in de natuurvriendelijke oever
• Laat het slootvuil minimaal 48 uur op de waterkant liggen zodat fauna de kans krijgt om naar
het water terug te keren
• Voorkom dat bij het slootschonen/de schouw van de sloot de waterbodem wordt omgewoeld
en er bagger met vaak allerlei kleine fauna erin, wordt verwijderd.

3.3.2

Eindbeheer
Droge profiel
• Maaien en afvoeren in de periode tussen half juli en maart
• Bij voorkeur maaien met maaibalk, niet klepelen
• Bij elke maaibeurt blijft minimaal 25% van het oppervlak staan, zodat er altijd voldoende
schuilgelegenheid is voor fauna
• Laat het maaisel bij voorkeur minimaal 48 uur liggen om aanwezige zaden in de zone te
behouden en kleine fauna kans te geven zich te verplaatsen
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•

Controleer voor het maaien op aanwezigheid van vogelnesten en houdt minimaal 5 meter
afstand van eventueel aanwezige nesten

Natte profiel
• Een keer per twee jaar schonen met maaikorf, in de periode september - oktober
• Bij elke schoonbeurt wordt minimaal 25% van het oppervlak ongemoeid gelaten
• Laat het slootvuil minimaal 48 uur op de waterkant liggen zodat fauna de kans krijgt om naar
het water terug te keren
• Voorkomen wordt dat de waterbodem bij het slootschonen wordt omgewoeld en er bagger
met vaak allerlei kleine fauna erin, wordt verwijderd
• Aanvullend een keer per 8 jaar baggeren, bij voorkeur met een baggerspuit
• De baggerwerkzaamheden worden daar waar mogelijk gefaseerd, door in elke watergang
25% van de waterbodem niet te baggeren

3.4

Bomenrij en/of solitaire boom (L01.13)
Het beheer van dit beheertype beperkt zich tot het eens in de vijf jaar snoeien, waarbij de kroon
na het snoeien minimaal twee derde van de totale lengte van de boom omvat. Het snoeien wordt
buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) uitgevoerd.

3.5

Houtwal en houtsingel (L01.02)
Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Na
ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel of wal elkaar gaan raken en dient er waar
nodig gesnoeid en gedund worden. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk.
Houtsingels en houtwallen kunnen als hakhout worden beheerd en tussen de 10-12 jaar afgezet
worden. Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden
afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit.
Bij voorkeur dient er kleinschalig gewerkt te worden waarbij niet alle singels tegelijk een
onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk
van het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel te worden afgezet.
Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben
te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning. Enkele oude bomen blijven bij
het onderhoud staan, evenals bomen met holten.

3.6

Hoogstamboomgaard (L01.09)
Bij de fruitbomen onderscheiden we twee families. De eerste zijn appels en peren (pitvruchten)
en de tweede zijn pruimen, kersen, perzik etc. (steenvruchten).
Appels en peren
Het snoeien van de fruitboom in de jeugdfase wordt de vormsnoei genoemd. De vormsnoei zorgt
voor een bepaald model. Wanneer dat model is bereikt volgt de onderhouds-snoei.
Vormsnoei
De vormsnoei is belangrijk bij de jonge bomen en vindt plaats in de maanden januari-maart. Elke
soort heeft zijn eigen specifieke vorm. Bij de appel wordt over het algemeen een bolvorm
aangehouden zonder harttak. Peren vormen van nature meer een kroon met een harttak.
Nadat de fruitboom is aangeplant is het belangrijk direct de eerste vormsnoei toe te passen. Uit
het gestel worden vaak niet meer dan 4 gesteltakken aangehouden, de overige takken kunnen
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worden weggesnoeid. Hierdoor ontstaat er een compacte, evenwichtige kroon die goed kan
uitgroeien.
Na het snoeien van de gesteltakken zullen kleine zijtakjes wordt gevormd. Deze dient u niet weg
te snoeien want dit worden de takjes waar vruchtknoppen aan komen. Afhankelijk van de soort
kunt u kiezen voor het behouden of weghalen van de harttak.
Vooral voor de productie van fruit neemt de boom veel voedingstoffen uit de bodem op. Daarom
is voor fruitproductie een jaarlijkse bemesting nodig. Bv. Gedroogde ruige koemest zijn.
Onderhoudssnoei
Fruitbomen kunnen het beste jaarlijks gesnoeid worden. Het gaat daarbij om vervanging van
minder vitaal, afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het verwijderen van
verkeerd geplaatste nieuwe scheuten. In een regelmatig onderhouden, vitale hoogstamfruitboom
zullen elk jaar nieuwe scheuten ontstaan. Bij oudere bomen kunnen op de gesteltakken lange
eenjarige loten ontstaan (waterloten). Een deel kan worden gehandhaafd en gebruikt als nieuwe
vruchttakken. De anderen, waar geen ruimte voor is, moet u deze geheel verwijderen.
Notenbomen
Notenbomen geven na 7 tot 10 jaar vruchten en hebben geen speciale snoei nodig, eventueel
opkronen. Moet u een tak verwijderen dan is de beste tijd om dit te doen rond 21 juni, in verband
met het bloeden.
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4.

Monitoring en aandachtpunten beheer

4.1

Monitoring
Er zal door de eindbeheerder een monitoring worden uitgevoerd binnen de bestaande reguliere
SNL kaders, waarbij wordt beoordeeld of bijsturing van het beheer nodig is.

4.2

Aandachtspunten beheer
Bij het beheer worden de volgende aandachtspunten gesignaleerd:
• De kans bestaat dat exoten zoals Reuzenberenklauw en Japanse en/of Sachalinse
duizendknoop optreden, in dat geval is het noodzakelijk deze direct met wortel en al te
verwijderen;
• Indien de solitaire beplanting en bomenrijen als gevolg van vraat door reeën onvoldoende op
gang komen is het wenselijk om aanplant uit te rasteren;
• Bij het beheer dient rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming, waarin
onder andere de bescherming van soorten is geregeld.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Inrichtingsplan

BIJLAGE 2. Beheertypenkaarten

Inrichtingsplan Nieuwe natuur
Familie Groesen
Stobbenweg 8
8251 PX Dronten

Legenda
Kruiden- en faunarijk grasland N12.02
Kavelsloot nieuw te graven
3,5 meter op de waterlijn.
Taluds 1:3

Houtsingel 6m breed

Bomen: zomereik, esdoorn, populier, zwarte els.
Struiken: hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn,
haagbeuk, beuk, vlier, lijsterbes, krenteboom, sleedoorn.

Dam met duiker

5m. breed. Ø500 mm

III B
0,80

Nieuwe natuur Dronten Oost

11 juni 2018
Schaal: 1 / 2500
Formaat: A2

Inrichtingsplan Nieuwe natuur
Percelen IIIE en IIIC
Stobbenweg, Dronten

Legenda
Bloemrijk grasland
Kruidenrijke akker
Natuurlijke oevers
Taluds 1:6

Mantel- vegetatie

Wegedoorn, veldesdoorn, vlier, sleedoorn, hondsroos,
vuilboom en lijsterbes.

Dempen bestaande sloot
Wandelpad
Halfverhard

Dam met duiker

5m. breed. Duiker Ø500 mm

Raster

Tamme kastanje, draad

Picknickset

III C
10,79

III E
7,69

Nieuwe natuur Dronten Oost

11 juni 2018
Schaal: 1 / 2500
Formaat: A2

Inrichtingsplan Nieuwe natuur
Perceel V A
Stobbenweg, Dronten

Legenda
Bloemrijk grasland
Kruidenrijke akker
Natuurlijke oevers
Taluds 1:6

Horsten met vruchtdragende bomen

Wegedoorn, veldesdoorn, vlier, sleedoorn, hondsroos,
vuilboom en lijsterbes.

Voedselbosje

Bomen: zomereik, zwarte els, etc.
Struiken: hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn,
haagbeuk, beuk, vlier, lijsterbes, krenteboom, etc

Raster

VA

Tamme kastanje, draad

16,06

Bijenstal

1,63

Nieuwe natuur Dronten Oost

4 juli 2018
Schaal: 1 / 2500
Formaat: A2

Inrichtingsplan Nieuwe natuur
Staatsbosbeheer

Legenda
Droog bos met productie N16.04
Kruiden- en faunarijk grasland N12.02

IV A
2,4

VB
6,00

Nieuwe natuur Dronten Oost

11 juni 2018
Schaal: 1 / 2500
Formaat: A2
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Bijbeh.raadsbesluit:
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Akkoord

B17.001258

Bespreken
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Verder alleen op verzoek openbaar

N. Verlaan
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Afd:
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afdeling Ruimtelijke Economische
Ontwikkeling
Janetta de Graaf
348

Steller:
Toestel:

Naam manager of ambtelijk opdrachtgever:
Jan Braamskamp a.i.

Nota in overeenstemming met:

Elleke Tichelaar (REO), Marco Fafieanie (CD), Hester
Wissels (CD)

Afdeling met afwijkende opvatting:

Geen

ONDERWERP: Vervolgproces project Nieuwe Natuur
CONCEPT-BESLUIT (CB): Het college besluit:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

In te stemmen met het concept grondruilplan en de uitvoering van het vervolgproces Nieuwe Natuur en deze
voor te leggen aan de Provincie en het RVB om vervolgens te komen tot een realisatieovereenkomst tussen
partijen;
Het concept grondruilplan (bijlage 5) niet te openbaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub g, van de
Wet openbaarheid van bestuur;
Een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de beoogde wijzigingen van het bestemmingsplan
die voortvloeien uit het gebiedsplan Nieuwe Natuur;
dat aan deze positieve grondhouding uitvoering kan worden geven door middel van een ruimtelijke
procedure, mits het concept ruimtelijke plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en
omgevingsaspecten.
Onderdeel van deze ruimtelijke procedure is belangenafweging (publieke verantwoordelijkheid) welke
betrokken wordt in de daadwerkelijke besluitvorming omtrent deze procedure wat kan leiden tot gewijzigde
inzichten;
De raad te informeren middels bijgevoegde informatiebrief;
Dit besluit direct uitvoerbaar te verklaren

BESLUIT:

Bijlagen:

Conform CB

1.
2.

Paraaf secr.

Raadsinformatiebrief
Samenvatting projectidee

Afwijkend van CB

Paraaf secr.

Stukken ter inzage:

3.
4.

Projectplan Integrale Ontwikkeling Oostkant Dronten
Plan van aanpak vervolgproces Integrale Ontwikkeling Oostkant Dronten

5.

Concept grondruilplan (geheim)

1. CONTEXT
Tijdens bijeenkomsten met betrekking tot de gebiedsagenda, die gezamenlijk door de gemeente Dronten en de
Provincie is opgesteld, is het college regelmatig meegenomen in het proces rondom Nieuwe Natuur (NN).
Het programma NN in Flevoland is tot stand gekomen nadat het kabinet Rutte I heeft besloten geen inzet meer
te plegen op robuuste ecologische verbindingen. Dit had consequenties voor het gebied Oostvaarderswold. In
maart 2013 is besloten om van dit plangebied over te gaan naar een zoekgebied in de gehele provincie. Een
ieder werd uitgenodigd om ideeën in te dienen voor NN. Dit leverde 79 ideeën op door 49 indieners (4
overheden, 16 organisaties en 29 particulieren).
De gemeente Dronten is vanaf 2013 in gesprek met inwoners van het gebied aan de Oostkant over de
versterking van het gebied. Verschillende bijeenkomsten en onderzoeken hebben sindsdien plaatsgevonden.
Met het provinciaal programma NN ontstond een nieuwe kans voor het gebied en is besloten om hierop in te
zetten.
Vanwege de complexiteit van het project en het proces is dit een uitgebreid voorstel geworden. Hoewel het niet
gangbaar is, is steller bereid e.e.a. mondeling toe te lichten tijdens behandeling in uw college.
Projectvoorstel
Als initiatiefnemer heeft de gemeente Dronten een projectvoorstel ‘Oostkant Dronten’ ingediend in het kader
van het provinciale programma Nieuwe Natuur (NN). Dit voorstel (zie voor samenvatting bijlage 2) is eind 2014
door de Provincie gehonoreerd. Vervolgens is hierover eind oktober 2016 met de Provincie een
intentieovereenkomst gesloten. Het projectvoorstel beoogt om middels het programma NN een bottom-up
gebiedsontwikkeling op gang te brengen waarbij agrarische structuurverbetering plaatsvindt, toeristisch
recreatieve activiteiten worden vergroot en ca. 50 ha. nieuwe natuur wordt ontwikkeld. De Provincie heeft, om
de gebiedsontwikkeling op gang te brengen, een ruilbedrijf van ca. 52 ha. aan de Tarpanweg in Swifterbant ter
beschikking gesteld.
Inventarisatiegesprekken
Eind 2016 hebben verkennende inventarisatiegesprekken met belanghebbenden uit een vooraf afgebakend
gebied plaatsgevonden. Uit de gesprekken is gebleken dat geen enkele agrariër naar het ruilbedrijf aan de
Tarpanweg wil verhuizen. Aan de hand van de opgehaalde informatie zijn deelgebieden bepaald waar de
meeste kansen voor een gebiedsontwikkeling liggen. Deze gebieden liggen nabij het Reve/Abbertbos
(deelgebied 2) en nabij het Spijkbos (deelgebied 3). In het hele proces spelen zowel de belanghebbenden als
Provincie en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een grote rol in de mogelijkheden om resultaten te behalen. Ook
Staatsbosbeheer evenals andere gebiedspartners als LTO, Kadaster, Stivas en een Landschapsarchitect zijn
nauw bij het proces betrokken (voor meer informatie zie bijlagen 3 en 4).
Grondruilplan / Rijksvastgoedbedrijf
In de afgelopen maanden zijn er meerdere individuele en gezamenlijke gesprekken met de agrariërs in het
gebied gevoerd om te komen tot verder uitgewerkte project- en bedrijfsplannen die vervolgens door een
rentmeester in een gezamenlijk gebiedsplan worden vertaald. Hieruit blijkt op welke plaatsen uitruil van gronden
plaats kan vinden, welke NN waar gerealiseerd kan worden en waar kansen liggen voor toename van
recreatieve activiteiten.
RVB heeft de Provincie aangegeven als grondeigenaar alleen mee te willen werken aan grondmobiliteit in het
kader van NN. Een eerste concept van het grondruilplan is in de tweede helft van april met een medewerker
van RVB besproken. In een eerste reactie is door de medewerker aangegeven niet onwelwillend tegenover het
voorstel te staan. Nadat uw college met het concept grondruilplan (zie geheime bijlage 5) heeft ingestemd wordt
deze aan RVB voorgelegd.
Nieuwe Natuur
Vanuit het provinciaal programma NN is het hoofddoel om natuurprojecten van provinciaal belang te
ontwikkelen die nadrukkelijk de kwaliteit van de Oostkant Dronten verbeteren (ecologisch maar ook qua
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beleefbaarheid). Op die manier kan vanuit het programma NN een substantiële maatschappelijke meerwaarde
voor dit gebied worden bereikt. Dit is een voorwaarde van de Provincie om de inzet van € 5,4 mln. uit het
programma NN te kunnen rechtvaardigen. Met de inzet van dit bedrag kan met het op gang brengen van
grondmobiliteit gelijktijdig voor agrarische ondernemers ruimte gemaakt worden om toeristisch recreatieve
activiteiten rondom hun onderneming uit te breiden. Met de plannen die voorliggen kan ca. 64 ha. NN inclusief
recreatieve activiteiten worden gerealiseerd.
Ruimtelijke procedures
Met het in gang zetten van de grondmobiliteit, het realiseren van NN en het vergroten van toeristisch
recreatieve activiteiten is het noodzakelijk om het bestemmingsplan aan te passen. Voor de Provincie is het
aanpassen van de bestemming naar NN maar ook die naar andere activiteiten een vereiste. Dit wordt middels
een kwalitatieve verplichting in de akten van levering opgenomen. Dit om te waarborgen dat én de eigenaar én
de eventuele rechtsopvolger de beoogde bestemming in stand houdt. Beoogd wordt om de procedures hiervoor
ineens op te starten zodat alle in het gebiedsproces op gang gebrachte initiatieven kunnen worden
gerealiseerd. Uw college wordt gevraagd een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de
beoogde wijzigingen van het bestemmingsplan die voortvloeien uit het gebiedsplan NN en hieraan uitvoering te
geven door middel van ruimtelijke procedures. Dit is een zeer belangrijk uitgangspunt voor de agrariërs voordat
zij over gaan tot ondertekening van een overeenkomst met de Provincie en andere partijen.
Bestemmingswijziging
Deelgebied 2 (nabij het Reve/Abbertbos)
Er worden enkele percelen aan de landbouw onttrokken ten behoeve van NN. Hierbij vindt een definitieve
functieverandering plaats. Deze percelen krijgen een natuur bestemming. Agrariërs zijn bereid om hiervoor de
huidige pachtsituaties te beëindigen. Door deze beëindiging en nieuwe invulling worden er in enkele situaties
nieuwe pachtpercelen gevormd. In het grondruilplan is inzichtelijk gemaakt om welke percelen dit gaat.
Om NN mogelijk te maken en om voldoende toekomstperspectief te hebben binnen hun bestaande bedrijf,
liggen er een aantal voorwaarden van agrariërs om een toeristisch recreatief element aan hun bedrijf toe te
voegen. Het gaat hier om 1). een uitbreiding van een bestaande boerderijcamping waardoor het erf vergroot
wordt met 2 ha., 2). een uitbreiding van het bestaande erf met 0,8 ha. ten behoeve van het reeds bestaande
paardenpension en 3). het creëren van een bouwvlak voor de bouw van vijf ecolodges met beheerschuur ten
behoeve van recreatie. In alle genoemde gevallen is sprake van het onttrekken van landbouwgronden en zijn
betrokken agrariërs voornemens eigenaar te worden van deze gronden. In verband met deze
functieverandering is een passende bestemming nodig voor de beoogde initiatieven.
Deelgebied 3 (nabij het Spijkbos)
Ook hier geldt dat de betrokken agrariër bereid is om de huidige pachtsituatie te beëindigen en dat enkele
percelen aan de landbouw worden onttrokken ten behoeve van NN en er een definitieve functieverandering
plaatsvindt. Deze percelen krijgen een natuur bestemming. De agrariër in kwestie heeft, om mee te kunnen
werken aan de realisatie van NN, het verzoek neergelegd om zijn erf uit te mogen breiden naar maximaal 2,5
ha. om manoeuvreer ruimte en ruimte voor botenopslag te creëren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een deel
van het in eigendom zijnde naastliggende perceel (zowel ten oosten als ten zuiden) van Staatsbosbeheer als
een gedeelte ten noorden van het bestaande erf. Om aan dit verzoek te voldoen is het planologisch
noodzakelijk dat de bestemming wordt gewijzigd naar een passende bestemming.
De Provincie heeft ambtelijk en informeel aangegeven graag te willen onderzoeken of binnen de realisatie van
de NN in deelgebied 3 mogelijkheden bestaan om een landschapskunstwerk in het kader van 100-jaar
Zuiderzeewet te realiseren. Overigens zijn in een eerder stadium reeds drie mogelijke andere locaties door uw
college benoemd waaronder het aan de overzijde van de weg gelegen Greppelveld (eigendom St.
Flevolandschap). Hier wordt in een later stadium nog bij uw college op teruggekomen.
Een andere agrariër uit dit deelgebied heeft als grondeigenaar verzocht om zijn grondruilwens mee te koppelen
in dit proces. Dit levert geen directe locatie voor NN op maar kan in de toekomst wel van maatschappelijke
toegevoegde waarde zijn in het gebied. Zie ook onder ‘argumenten’ 2.1.
Invulling Nieuwe Natuur
Met de betrokken agrariërs en Staatsbosbeheer alsmede een landschapsarchitect en een ecoloog is nagedacht
over de invulling van de NN. In sommige gevallen wil de agrariër zelf eigenaar en beheerder worden en in
andere gevallen wil Staatsbosbeheer de rol van eigenaar vervullen waarbij zij zowel zelf beheerder kan zijn of
dit overlaten aan een agrariër die het beheer voor zijn rekening neemt. Er wordt aan een definitief
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inrichtingsplaatje gewerkt welke goedgekeurd moet worden door de Provincie. In het voortraject is de Provincie
hierbij nauw betrokken. De NN moet daadwerkelijk iets toevoegen aan het gebied en vraagt om ambitieuze
plannen gezien de forse investering die door de Provincie wordt gedaan. Het idee is om binnen het
projectgebied een halfopen boslandschap te creëren dat bestaat uit een mengeling van bos, struweel, water,
moeras en grasland. Een dergelijk landschap biedt een grote toegevoegde waarde voor natuur en recreatie in
de overgangszone tussen bestaande natuurgebieden en het agrarisch gebied en tevens tussen de binnendijkse
en buitendijkse natuur. Verder wordt, gelet op de toekomstige aanleg van de Reevedam (met fietspad), het
Reevediep en de ontwikkeling van het ‘dorp’ Reeve bij Kampen, de recreatieve routestructuur versterkt. Hierbij
wordt ook de verbinding gelegd met het Oude Havenhoofd van Elburg, het Torenbosje als pleisterplaats, de
oude zandbanken in het bos en de aanwezigheid van een scheepswrak waarbij de ontwikkeling van Flevoland
als thema kan worden gebruikt. Tevens kan met de versterking van de recreatieve routestructuur de verbinding
worden gemaakt met het intensieve recreatiegebied wat begint aan de Spijkweg.
Planuitwerking
De planuitwerking moet binnen afzienbare tijd bij zowel de Provincie als het RVB beschikbaar zijn. Dit in
verband met de planning van de heroverweging NN van de Provincie. Tot voor kort was de Provincie kritisch
over onze bottum up aanpak. Dit heeft alles te maken met de insteek van het project. Waar het de Provincie
uitsluitend gaat over de realisatie van NN hebben wij er als gemeente, zoals ook in het projectplan beschreven
staat, de elementen agrarische structuurverbetering en uitbreiding recreatieve en toeristische activiteiten aan
verbonden. Hiermee krijgt het gebied een unieke en eenmalige kans om gewenste activiteiten te ontplooien.
Overigens lijkt de Provincie meer vertrouwen te krijgen in het proces en wordt het project nu door alle lagen
positief benaderd. Na goedkeuring van de plannen door zowel RVB als de Provincie wordt een realisatieovereenkomst opgesteld. Deze wordt naar verwachting in de loop van september aan uw college voorgelegd.
Voorgesteld wordt om middels een raadsinformatiebrief de raad in hoofdlijnen te informeren over de stand van
zaken.

2.

ARGUMENTEN

1.1. Combinatie van natuurversterking, agrarische structuurverbetering en recreatieontwikkeling
Als uitvoering van het projectvoorstel, het daarop volgende projectplan en de getekende intentieovereenkomst
ligt er nu een concept grondruilplan voor. Het totale gebiedsproces is jaren geleden van start gegaan. Vele
agrariërs en/of belangenorganisaties hebben aangegeven dat er iets in dit gebied moest gebeuren.
Landbouwbedrijven zijn veelal te kleinschalig en de grond is niet van de beste kwaliteit waardoor agrariërs
merendeels op zoek zijn gegaan om de activiteiten rondom het erf uit te breiden. Onder de paraplu van het
provinciaal programma NN is een bottom-up gebiedsontwikkeling op gang gebracht waarbij een groot aantal
hectaren NN wordt gerealiseerd, waarbij een agrarische structuurverbetering plaats kan vinden en toeristische
recreatieve activiteiten toenemen waardoor het gebied meer beleefbaar en toegankelijker wordt.
Met betrokken agrariërs in de deelgebieden is individueel en in groepsverband gesproken over de invulling van
het gebied. De belangen van een ieder zijn meegewogen en uitgekristalliseerd. Geconcludeerd mag worden dat
er zeer constructief is en wordt meegedacht en meegewerkt door betrokkenen. De bereidwilligheid om door te
pakken is groot en men realiseert zich terdege dat de kans die voorligt nu of nooit is, mits het college de
plannen ook onderschrijft. Ook een partner als Staatsbosbeheer is hier veelvuldig bij betrokken en ook zij
leveren een waardevolle bijdrage aan het proces.
Het concept grondruilplan is in samenwerking met verschillende partijen tot stand gekomen en kan nu worden
voorgelegd aan zowel de Provincie als het RVB. Het RVB heeft voldoende aan dit stuk maar de Provincie wenst
hierop volgend een tot in detail uitgewerkt plan m.b.t. de invulling van NN en hoe de eigendoms- en
beheersituatie wordt geregeld. Hiervoor worden bedrijfsplannen opgesteld. De komende weken worden deze
werkzaamheden afgerond en wordt een compleet plan opgeleverd. Op dit moment wordt door een externe
rentmeester gewerkt aan de definitieve individuele uitwerking van de bedrijfsplannen. Uit vooronderzoek is
gebleken dat de plannen theoretisch gezien haalbaar moeten zijn. Met accountants is de financiële
haalbaarheid afgestemd en verder is o.a. de toedeling en het component staatssteun meegenomen. Van
belang is dat er zo spoedig mogelijk taxaties worden verricht zodat het plaatje compleet kan worden. Hiervoor
wordt door zowel RVB als de Provincie op korte termijn opdracht verstrekt.
2.1. Uitzondering maken op openbaarheid bijlage 5 ‘concept grondruilplan’
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Om belangen van betrokken externe partijen niet te schaden weegt openbaarmaking van concept grondruilplan
niet op tegen openbaarmaking van algemeen belang. Openbaarmaking kan leiden tot negatieve invloed op het
totaalproces danwel vanwege bedrijfseconomische overwegingen van partijen.
3.1. Nieuwe natuur en de nieuwe activiteiten die er uit voort komen, passen binnen het beleid
Zoals onder ‘context’ is genoemd, leidt het omzetten van landbouwgronden naar NN en de in combinatie
daarmee ontstane nieuwe dan wel uitbreiding van bestaande activiteiten tot het wijzigen van de bestemming.
De gedachte achter NN past binnen het gemeentelijk beleid.
De toekomstvisie “De Kracht van Dronten” (maart 2015) is gebaseerd op drie krachtige velden:
• Dronten: Draagkrachtige samenleving;
• Dronter land: Ruimte vergt daadkracht;
• Dronten: Organisatie met verbeeldingskracht.
Onderhavig project draagt bij aan de uitgangspunten genoemd in de toekomstvisie. Het past binnen “Dronten
maakt daadkrachtige keuzes om balans te bieden in het landschap van agro & food, recreatie en energie”. Het
project voegt natuur toe, draagt bij aan agrarische structuurverbetering, versterkt het recreatief potentieel in het
gebied en toeristisch recreatieve activiteiten nemen toe waardoor het gebied meer beleefbaar en toegankelijker
wordt.
In de Structuurvisie Dronten 2030 (november 2012) wordt de gemeente benoemd als één gemeente met
verschillende identiteiten. Er zijn drie verschillende en onderling sterk contrasterende sferen/identiteiten te
onderscheiden:
- Het grootschalige agrarische kerngebied;
- De natuurlijk-recreatieve zone aan de Randmeren;
- De intieme kernen: Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.
Het plangebied van beide deelgebieden (Stobbenweg en Spijkweg) ligt in de natuurlijk-recreatieve zone aan de
Randmeren. Aan de randen van deze zone ontmoeten het agrarische gebied en de natuurlijk-recreatieve zone
elkaar. De hele Randmeerzone is van belang voor zowel recreatie als natuur, maar er is wel onderscheid
tussen het intensief voor recreatie gebruikte zuidelijk deel van de zone en het meer op rust en natuur gerichte
deel ten noorden daarvan. In het noordelijke deel is de recreatie meer gericht op wandelen, fietsen, paardrijden
1
en extensieve verblijfsrecreatie. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen zowel in het zuidelijk als het noordelijk deel
van de Randmeerzone bij te dragen aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit. Het doel is om een
robuust en aaneengesloten groenblauw raamwerk te realiseren van bossen en open natuurgebieden. De
ontwikkeling van NN draagt hieraan bij. In de structuurvisie staat dat de gemeente de komende jaren het belang
van de oostkant voor recreatie en toerisme wil vergroten. Deelgebied 2 (nabij het Reve/Abbertbos) ligt in het
gebied wat meer op extensieve (verblijfs)recreatie gericht is. Deelgebied 3 (nabij het Spijkbos) maakt onderdeel
uit van de zone die gericht is op intensieve recreatie.
In de Sociaal-economische visie ‘Daadkracht door samenwerking’ (6 juli 2017) staat dat de sectoren agro-food
en de vrijetijdseconomie kansrijke en beeldbepalende sectoren zijn. De realisatie van de plannen met
betrekking tot NN sluit aan bij het uitgangspunt dat we waar mogelijk tot versterking van het gebied willen
komen (zoals ook in de structuurvisie is benoemd). Een belangrijke pijler is ook het vergroten van de
belevingswaarde van het gebied. De totstandkoming van NN draagt hieraan bij en kan leiden tot versterking van
de naamsbekendheid op het gebied van recreatie en toerisme door het te koppelen aan het ‘Verhaal van
Flevoland’. Het toevoegen dan wel uitbreiden van recreatieve activiteiten vergroot het voorzieningenniveau en
daarmee versterkt het de identiteit en de belevingswaarde van de oostkant.
Met de realisatie van NN en uitbreiding van recreatieve activiteiten wordt eveneens uitvoering gegeven aan het
collegeprogramma 2014-2018 waarin het college voorstaat dat de gemeente een vestigingsklimaat heeft waarin
o.a. zittende bedrijven kunnen floreren en inwoners een goed voorzieningenniveau wordt geboden. Inspelen op
veranderingen is belangrijk voor de vitaliteit en economie van Dronten. Vrijetijdseconomie is een speerpunt en
zorgt voor een behoorlijk aandeel van de werkgelegenheid in Dronten (8,4% t.o.v. 6,5% landelijk). Het
internationaal toerisme naar ons land neemt toe en hier ligt dan ook een mooie kans voor de economie van
onze gemeente.
De recreatieve toevoegingen dan wel uitbreidingen in deelgebied 2 zijn kleinschalig van opzet en passen binnen
het op extensieve (verblijfs)recreatie gerichte beleid in het noordelijke deel van de Randmeerzone. De
1

Het noordelijke deel is het gebied ten noorden van de Elburgerbrug en het zuidelijk deel ligt ten zuiden van de Elburgerbrug.
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betreffende erven liggen aan de rand van het agrarisch productielandschap. De vergroting van het erf sluit aan
bij de uitgangspunten voor andere erven aan de Stobbenweg. Het uitgangspunt voor agrarische erven is dat
erfvergroting van agrarische erven tot 2,5 ha. mogelijk gemaakt kunnen worden bijvoorbeeld in het kader van
schaalvergroting en verbreding van de activiteiten. Verder liggen deze erven in een overgangsgebied tussen
agrarisch en natuur / recreatie. Met het oog op de plannen met betrekking tot NN voegen deze
ontwikkelverzoeken meerwaarde toe. Het element ‘ecolodges’ is een voorziening welke nieuw is in het gebied
en voegt iets toe aan het voorzieningenniveau. Ook de invulling van de NN, welke de komende weken verder
gedetailleerd wordt uitgewerkt, biedt kansen. Verschillende eigenaren en beheerders zullen uitvoering geven
aan de plannen. Doel is om te komen tot een gevarieerde natuur waarbij aansluiting wordt gezocht met de
recreatieve routestructuren en hierdoor nog meer beleefbaar wordt. Het draagt bij aan het versterken van de
identiteit en belevingswaarde van het gebied.
In deel gebied 3 ontstaat NN doordat de agrariër in kwestie voornemens is zijn pacht op te zeggen van de naast
zijn erf gelegen landbouwgrond. Het bedrijf in hoveniersactiviteiten en botenverhuur en –onderhoud wil
versterken door het erf te mogen vergroten naar 2,5 ha. om zodoende manoeuvreerruimte en ruimte voor
botenopslag te creëren. De NN die ontstaat versterkt het groene raamwerk in de verbinding tussen het Spijkbos
naar het Greppelveld en vervolgens naar het Reve/Abbertbos. Op dit moment is deze grond nog in gebruik als
landbouwgrond. Tegelijkertijd is de agrariër voornemens de pachtovereenkomst met RVB met betrekking tot de
veldkavel tegenover zijn huiskavel te beëindigen. Hierdoor verkrijgt RVB een groter aaneengesloten uit te geven
landbouwperceel. Op het erf vindt op dit moment een gecombineerde activiteit plaats. De bestaande activiteiten
zijn: agrarische activiteiten, hoveniersactiviteiten en botenopslag, -verhuur en -onderhoud. Dit is planologisch
geregeld. Bij de herziening van het bestemmingsplan “Veluwemeer en omgeving”: bestemmingsplan
“Randmeerzone (8060)”, diende de betreffende ondernemer een inspraakreactie en zienswijze in om
bestemming te laten aanpassen. De ondernemer noemde dat hij naast agrarische activiteiten al 15 jaar
hoveniersactiviteiten vanaf dit perceel doet en opslag van boten, botenonderhoud, afhaal. Op deze reacties is
toentertijd positief besloten door het college en gemeenteraad. De bestemming is aangepast. Het
bestemmingsplan Randmeerzone is vastgesteld op 23 november 2011 door de gemeenteraad. Het plan is op
23 augustus 2013 onherroepelijk geworden.
Het perceel aan de Spijkweg is bij de uitgifte in de jaren ‘70 van de vorige eeuw uitgegeven als agrarisch erf.
Tot op heden vindt nog steeds de agrarische functie plaats op het erf. Al is dit nu gecombineerd met andere
activiteiten. Vrijwel alle agrarische erven liggen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied”. Als dit perceel
onderdeel had uitgemaakt van het buitengebied passen de activiteiten: hoveniersactiviteiten en botenopslag(/2
stalling) als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf. Eén van de voorwaarden ten aanzien van botenopslag (/stalling) is dat vanwege vervoer het wenselijk kan zijn dat het nabij recreatiegebied plaatsvindt. Verder maakt
het beleid voor het buitengebied het ook mogelijk om het agrarisch erf te vergroten naar maximaal 2,5 ha.
wanneer hiervoor een behoefte voortvloeit uit extensivering en/of verbreding van de bedrijfsactiviteiten. Als
hoofdactiviteit (zonder agrarisch) past het binnen het beleid voor het buitengebied op het huidige erf (onder
voorwaarden).
Voor onderstaande erf is hier midden jaren ’90 van de vorige eeuw al voor gekozen om dit erf te betrekken bij
de omgeving Veluwemeer. In het bestemmingsplan “Veluwemeer en omgeving” is de Structuurvisie
Veluwemeer en omgeving (1993) vertaald. Het perceel aan de Spijkweg maakt onderdeel uit van het
plangebied van deze Structuurvisie. Deze lijn is doorgezet in het huidige beleid.
Het erf van de betreffende agrariër ligt, zoals genoemd in de Structuurvisie 2030, in de zone natuurlijkrecreatieve zone en maakt geen onderdeel meer uit van het grootschalig agrarisch kerngebied. Binnen de
natuurlijk-recreatieve zone valt het in de zone voor intensieve recreatie. Deze ondernemer faciliteert de
intensieve recreatie bedrijven in dit gebied. Het afzetgebied van de onderneming ligt bijna in de tuin van de
ondernemer: naastgelegen camping en vakantiepark van Oostappen met jachthaven Riviera Beach. Daarnaast
vormen de andere campings en jachthavens aan het Veluwemeer het afzetgebied. In het gebied zijn verder
geen voorzieningen aanwezig waar booteigenaren terecht kunnen voor onderhoud en opslag van hun boten.
De aan watersport gerelateerde activiteiten van dit bedrijf dragen bij aan het vergroten van de recreatie en
toerisme in de oostkant, zoals dit naar voren komt in de Structuurvisie Dronten 2030 en de Sociaaleconomische visie 2017. Het bedrijf kan als ‘poort’ gezien worden naar het achterliggend extensief
recreatiegebied. Bijkomend positief aspect is dat hierdoor de transportafstanden beperkt zijn. Dit in tegenstelling
tot een locatie op een bedrijventerrein. Overigens wordt opslag van boten ook als nevenactiviteit in het
2

Een nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf is ruimtelijk begrensd: de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwing die
wordt gebruikt ten behoeve van de niet agrarische nevenactiviteiten op een bedrijfskavel mag maximaal 30% van de
bedrijfskavel of bestemmingsvlak bedragen.
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buitengebied op een erf mogelijk gemaakt. Hierdoor kan al diffusie ontstaan met activiteiten op een
bedrijventerrein.
Door tot slot mee te werken aan het verzoek van de eigenaar van de agrarische grond aan de Oldebroekerweg
kan in de toekomst mogelijk meer ruimte worden gecreëerd voor aan evenementen gerelateerde activiteiten en
calamiteitenroutes. RVB doet geen zaken met individuele partijen en hierdoor is de agrariër genoodzaakt om in
dit proces aan te haken. Het gaat hier om een perceel van 15 ha. aan de Oldebroekerweg die wordt uitgeruild
tegen een perceel van 15 ha. aan de Alikruikweg. Voor RVB levert deze beoogde transactie het voordeel op dat
zij na ruiling het eigendom verwerft van een groot aaneengesloten gebied (31 ha.).
3.2. Om de grondmobiliteit op gang te brengen is het van belang dat er voor de betrokken agrariërs
duidelijkheid komt over de mogelijkheden ten aanzien van de bestemming.
De betrokken agrariërs zijn bereid om pacht te beëindigen om hierdoor realisatie van NN mogelijk te maken.
Hiermee wordt de grondmobiliteit op gang gebracht. Echter willen zij daar ook iets voor terug. In de meeste
gevallen wil men vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de nevenactiviteiten uitbreiden.
Voordat zij overgaan tot de ondertekening van een overeenkomst wil men er zeker van zijn dat het college een
positieve grondhouding heeft ten aanzien van de beoogde wijzigingen van de bestemmingsplannen die
voortvloeien uit het gebiedsplan NN. Overigens zijn zij ermee bekend dat hierna de ruimtelijke procedure nog
formeel moet worden opgestart.
4.1. Een ruimtelijke procedure maakt het mogelijk om een strijdige activiteit met de bestemming mogelijk te
maken
De omvorming van landbouwgronden naar natuur is strijdig met de bestemming. De landbouwgronden hebben
de bestemming “Agrarisch”. Binnen deze bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de
bestemming “Agrarisch” te wijzigen naar “Natuur”. Ook de nieuwe activiteiten zijn niet bij recht toegestaan
binnen de bestemming. Ondanks dat sommige aspecten met een procedure die in het geldende
bestemmingsplan is opgenomen kan worden geregeld, wordt vanwege het samenhangende karakter van de
verschillende onderdelen: de realisatie van NN en de nieuwe activiteiten die daarmee samenhangen per
deelgebied één bestemmingsplan voorbereid. Met dit bestemmingsplan per deelgebied wordt de bestemming
voor de betreffende gronden gewijzigd naar een passende bestemming. Dit is een ruimtelijke procedure
conform artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening.
Bij alle ruimtelijke procedures speelt dat voldaan moet worden aan een goede ruimtelijke ordening (Wet
ruimtelijke ordening). Hierbij spelen omgevingsaspecten een rol. Bij het realiseren van NN in een agrarisch
gebied speelt de omgeving een belangrijke rol. Overigens is dit ook van toepassing bij andere functieveranderingen. Uitgangspunt in het agrarisch buitengebied is dat een wijziging van een functie geen
beperkende werking voor de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven mag hebben. Daarnaast
mag de wijziging geen onevenredige afbreuk doen aan landschappelijk, archeologisch en/of cultuurhistorisch
waardevolle gebieden. De uitbreidingen van de erven in deelgebied 2 dienen landschappelijk te worden
ingepast passend in het beeld van de polder. Overigens geldt dit ook voor de ontwikkeling voor de realisatie van
de ecolodges met beheerschuur en het erf in deelgebied 3. De situatie van deze laatsten is echter anders,
omdat deze ontwikkelingen plaatsvinden ter hoogte van bestaand bosgebied en te realiseren NN.
5.1. Stand van zaken rondom NN ter info delen met de raad
Tijdens vragenuurtjes zijn regelmatig vragen gesteld over het project NN. Dit is een goed moment om de raad te
informeren over de laatste stand van zaken.
6.1. Direct uitvoerbaar besluit
I.v.m. de vakantieperiode wordt het college verzocht dit besluit direct uitvoerbaar te verklaren zodat het concept
grondruilplan zo snel mogelijk aan de Provincie en het RVB kan worden aangeleverd ter beoordeling.

3. ALTERNATIEVEN
1.1. Niet instemmen met vervolgproces
Alternatief kan zijn niet instemmen met het voorliggende concept grondruilplan en de uitvoering van het
vervolgproces NN. Dit houdt in dat het bottom-up proces wordt gestopt en er geen uitvoering wordt gegeven
aan de beoogde gebiedsontwikkeling. Hiermee wordt een maandenlange samenwerking tussen partijen, zowel
publiek (o.a. provincie) als privaat, teniet gedaan. Hier heeft geen enkele partij belang bij.
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2.1. Niet instemmen met geheimhouding van concept grondruilplan
Door de stukken van het concept grondruilplan openbaar te verstrekken kan schade worden berokkend aan
betrokken partijen. Dit is niet gewenst.
3.1 Positieve grondhouding uitvoering ruimtelijke procedure
Wanneer er geen positieve grondhouding rondom de ruimtelijke procedures volgt dan is de kans klein dat
agrariërs een realisatieovereenkomst ondertekenen. Daarmee wordt onzekerheid gecreëerd die schadelijk kan
zijn voor het vervolgproces (zowel publiek als privaat).

4. MIDDELEN
Financieel
Voor dit proces worden financiële middelen ingezet. De Provincie heeft budget beschikbaar gesteld voor
planuitwerking en (voor)onderzoekskosten. Deze middelen zijn inmiddels volledig besteed. Het overige
benodigde budget wordt gedekt vanuit het reguliere budget Economische Ontwikkeling Oostkant.
Dienstjaren
Materiële en personele uitgaven
1. Inhuur adviesbureaus

Dekking
1. Inkomsten
FCL
ECL

2017

2018

2019

2020

€ 50.000

Naam begr.post

2. Dekking biedende begr.posten/res/voorzn
FCL
ECL
Naam
begr.post/res/voorzn
6.310.32
34.304
Economische
ontwikkeling Oostkant

Saldo:

€ 50.000

Saldo effect (meerjaren)begroting

€ 121.000

€0

Personeel
In dit project wordt integraal samengewerkt en worden verschillende disciplines betrokken. Dit valt onder de
reguliere werkzaamheden.

ICT
Geen bijzonderheden.

5. UITVOERING
Planning / Procedure / Proces
Na besluitvorming door het college wordt het grondruilplan voorgelegd aan de Provincie en het RVB. Afhankelijk
van de bevindingen wordt het vervolgproces om te komen tot een realisatieovereenkomst opgestart. Deze
overeenkomst wordt naar verwachting in september aan u voorgelegd. Het streven is om aan het eind van het
jaar de gronden overgedragen te hebben aan de belanghebbenden. Wanneer het gebiedsproces is afgerond
kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Communicatie/PR
De raad is middels vragenuurtjes en op andere momenten meegenomen in het proces rondom NN. Op dit
moment wordt er weer een stap gezet wat een goed moment is om de raad te informeren (zie bijlage 1). Verder
wordt het team communicatie betrokken bij het opstellen van een persbericht wanneer de Provincie en het RVB
met het totale gebiedsplan hebben ingestemd.
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6. RISICO’S
We hebben te maken met meerdere risico’s om het project te doen slagen. Om te beginnen ligt dit bij de
agrarische ondernemers. Wanneer zij om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld naar aanleiding van de
uitkomsten van de opgestelde bedrijfsplannen, afhaken, dan eindigt het project. Hetzelfde geldt voor het RVB.
Wanneer RVB niet instemt met de grondruil wordt de doelstelling niet gehaald. Overigens is het voorstel in
concept ambtelijk besproken en was men toen voorzichtig optimistisch. Met de Provincie zijn de plannen vooraf
ambtelijk maar ook bestuurlijk voldoende doorgesproken. Tot op heden is er geen signaal ontvangen dat het
project strandt. Op 7 september volgt er wederom een bestuurlijk DUO overleg waar een zgn. ‘peilstok’ moment
door de Provincie plaatsvindt. Wanneer de Provincie van mening is dat het project onvoldoende haalbaar is kan
alsnog worden besloten het project te beëindigen.

7. JURIDISCHE ASPECTEN
Zie onder ‘argumenten’ 2.1. en ‘alternatieven’ 2.1 en verder planning/procedure/proces.

8. AFWIJKENDE OPVATTINGEN
Geen afwijkende opvattingen geconstateerd.
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1. Inleiding
De Gemeente Dronten heeft als initiatiefnemer richting de Provincie Flevoland een
projectvoorstel ingediend in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Dit project betreft
de realisatie van 50 ha nieuwe natuur aan de oostrand van Dronten via een op te starten
gebiedsproces. Hiervoor is een projectgebied benoemd welke loopt vanaf Ketelhaven tot aan
het Spijkbos (zie kaartje in bijlage 1). Door de Dienst Landelijk Gebied(DLG) is in het
voortraject een verkenning gedaan naar individuele projectinitiatieven in het projectgebied.
Eind 2015 is door de Gemeente contact gezocht met Kadaster en Stivas om te bepalen welke
vervolgstappen gezet konden worden. Dit heeft geresulteerd in een projectaanpak middels een
inventarisatie binnen het projectgebied welke dit najaar (2016) is uitgevoerd.
De resultaten van de inventarisatie zijn in november 2016 opgeleverd aan de Gemeente
Dronten en besproken met de Provincie.
Deze notitie beschrijft de mogelijke vervolgaanpak van de aanknopingspunten die de
inventarisatie heeft opgeleverd.

2. Beschrijving mogelijke aanpak vervolgproces
De inventarisatie
De inventarisatie had als doel om vanuit agrarische grondeigenaren en gebruikers de ideeën
en wensen te verzamelen welke al dan niet integraal aanwezig zijn in het projectgebied. Door
het voeren van individuele gesprekken zijn veel puzzelstukjes verzameld die tezamen
aanknopingspunten opleveren en daarmee het begin kunnen vormen van kavelruil als eerste
concrete stap van een gebiedsproces.
Belangrijke randvoorwaarde in dit proces is dat er in de zoektocht naar aanknopingspunten
via een integrale aanpak wordt gewerkt waarin naast de realisatie van nieuwe natuur ook de
agrarische structuur verbetert en de kansen voor recreatie worden meegenomen. Dit is
onderdeel van deze mogelijke vervolgaanpak
Conclusies inventarisatie
De inventarisatie heeft de volgende conclusies opgeleverd:
Het project gebied is op te delen in drie deelgebieden. Deze zijn in bijlage 2 als kaartbeeld
weergegeven.
Uit de inventarisatie blijkt dat over het gehele projectgebied bezien de meeste
aanknopingspunten in de deelgebieden 2 en 3 liggen.
Het RVB speelt door haar grondpositie in het gebied een grote rol in de mogelijkheden om
resultaten te behalen.
De aanknopingspunten vanuit de deelgebieden 2 en 3 zijn onderling verbonden door de optie
tot vrijruilen van RVB gronden.
Door de onderlinge verbondenheid is er meer kans op draagvlak voor de realisatie van nieuwe
natuur. Door de individuele ruiltrajecten wordt ook de agrarische en/of recreatieve structuur
versterkt van de betrokken bedrijven. Voor het RVB zit de meerwaarde in het deels pachtvrij
krijgen van gronden, gecombineerd met het aan een stuk verkrijgen van de gronden elders.
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Kansen vanuit inventarisatie
In deelgebied 2 zou via het uitruilen van ca 34 ha RVB gronden naar elders in totaal een
oppervlak van ca 34 ha beschikbaar kunnen komen voor de realisatie van nieuwe natuur. Deze
gronden zijn deels minder geschikt voor de landbouw vanwege grondkwaliteit, ligging tegen
de bosrand en perceelsvorm. Bij dit proces zijn drie agrarische bedrijven betrokken vanuit de
inventarisatie. Een vierde bedrijf zou op vrijwillige basis aan kunnen sluiten.
In deelgebied 3 zijn er diverse opties welke afhankelijk zijn van de uitruilopties van RVB
gronden naar elders. Het betreft een agrarisch bedrijf die is gelegen binnen het projectgebied
Daarbij spelen ook een viertal agrarische bedrijven een rol die veldkavels hebben in het
projectgebied. Een vrij te ruil oppervlak is niet concreet te geven en afhankelijk van veel
factoren. De rol van Staatsbosbeheer is hierin bijvoorbeeld nog niet verkend. Speciaal moet
benoemd worden een potentiele uitruiloptie met RVB gronden en een agrarische
grondeigenaar waardoor vanuit het gebiedsproces ook een directe maatschappelijke
meerwaarde naar de gemeente Dronten ontstaat. De bandbreedte voor uitruil van RVB
gronden vanuit deelgebied ligt tussen 15 en 68 ha.
In deze uitruilopties wordt in eerste instantie gedacht aan inzet van de provinciegronden aan
de Tarpanweg welke als ruilgrond beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente vanuit de
provincie voor dit project. Bijgevoegde plaatje (bijlage 3) geeft de uitruiloptie schematisch
weer.
In bijlage 4 wordt dieper ingegaan op de uitruilopties.
Beschrijving vervolgstappen
Als eerste stap wordt voorgesteld om in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer en de Stichting
Flevo-Landschap over hun visie en mogelijkheden in deelgebied 3. Hiermee worden de
aanknopingspunten en kansen in deelgebied 3 duidelijker. Dit is belangrijk voor stap 2.
Als tweede stap wordt voorgesteld om in samenspraak met de Gemeente Dronten via de
Provincie een gesprek aan te gaan met het RVB. Dit voorstel is ook als zodanig met de
Provincie besproken. Hierin kan het principe van de uitruilopzet van RVB gronden vanuit
deelgebied 2 en 3 naar de Provinciegronden aan de Tarpanweg worden besproken. Het gaat
hierbij niet om exacte hectare oppervlaktes maar om het principe van de uitruiloptie.
Bij positieve medewerking vanuit het RVB aan het principe van de ruilopzet kan als derde
stap in de twee deelgebieden een parallel lopend vervolgtraject worden opgestart.
Dit vervolgtraject zal in overleg met de gemeente Dronten nader moeten worden ingevuld als
planuitwerking ten behoeve van de realisatieovereenkomst.
Opties hierin zijn een verdere individuele benadering om te komen tot individuele afspraken
of de vorming van een gebiedsgroep per deelgebied met de direct betrokken ondernemers om
het voorstel verder uit te werken.
Tijdspad naar de Provincie
De bovengenoemde vervolgstappen kunnen in de afsprakenlijn van de intentieovereenkomst
tussen gemeente en provincie worden gezet.
Het onderhavige plan van aanpak beschrijft de vervolgstappen en daarmee de route welke
voor het eind van dit jaar duidelijk moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan de gemaakte
afspraak in de tijd gezien.
Indien deze winter de gesprekken met SBB, Stichting Flevo-Landschap en RVB worden
gevoerd dan zal daarna duidelijk zijn of het realistisch is om de derde stap te kunnen gaan
zetten. Dit kan worden uitgewerkt in een planuitwerking in het voorjaar van 2017. Met als
doel deze planuitwerking uiterlijk 1 juni 2017 voor te leggen aan de Provincie.
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Bij goedkeuring kan vervolgens de realisatieovereenkomst worden uitgewerkt en in het najaar
van 2017 worden getekend.
Tijdspad en communicatie naar het gebied
Parallel aan de te maken werkafspraken met de provincie zal ook naar het gebied de
benodigde informatie teruggekoppeld moeten worden. Een en ander in lijn met de
bovengenoemde momenten.
De algemene informatievoorziening zal via korte lijnen naar de betrokken deelgebieden
moeten plaatsvinden. Daarnaast zullen de concrete resultaten uit de stappen 1 en 2 en de
aanpak van het vervolgproces tot draagvlak moeten leiden onder de direct betrokkenen. Dit
vraagt om een zorgvuldige aanpak tot op het niveau van individuele terugkoppeling naar
betrokken partijen.
Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat de aanknopingspunten zijn gedestilleerd uit 1
gesprek per grondeigenaar waarin nog niet uitgebreid is gesproken over diverse
randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid. De praktijk leert verder dat
aanvullende gesprekken leiden tot nieuwe inzichten waardoor wijzigingen kunnen optreden in
evt aan te kopen of te ruilen oppervlaktes.
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Bijlage 1: projectgebied
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Bijlage 2: onderscheiden deelgebieden
Van boven naar onder respectievelijk de deelgebieden 1, 2 en 3.
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Bijlage 3: schematische weergave uitruilopties
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Bijlage 4: Uitwerking ruilopties
Concrete punten als voorstel naar Provincie en RVB vanuit de aanknopingspunten uit de
inventarisatie proces Oostrand Dronten
Vanuit deelgebied 2 kan ca 34 ha grond van het RVB, gelegen op verschillende plaatsen
langs de Stobbenweg, worden ingezet voor uitruil naar de Tarpanweg.
Vanuit de inventarisatiegesprekken is door grondeigenaren met reguliere pachtkavels van
RVB aangegeven om verder te willen praten over:
Uitruil van bestaande reguliere pachtpercelen naar vrije pachtpercelen elders aan de
Stobbenweg waardoor percelen tegen bestaand bos vrij komen (bij 2 eigenaren). Hiervoor is
inzet nodig van een perceel van ca 37 ha van het RVB welke nog tot 1 nov 17 geliberaliseerd
verpacht is maar daarna vrij komt.
Vrijwillig afstand doen van een perceel in reguliere pacht onder de voorwaarde dat bij het erf
landbouwgrond aangekocht kan worden ten behoeve van de verbrede bedrijfsvoering
(camping) (bij 1 eigenaar)
In dit proces is eigenlijk nog een derde grondeigenaar nodig die zich niet heeft gemeld.
In potentie komt dan ca 34 ha grond beschikbaar aan de Stobbenweg welke kan worden
bestemd voor nieuwe natuur. Hierin kunnen de omliggende grondeigenaren een rol spelen
danwel initiatieven in nemen. Die ideeën zijn ook genoemd in de inventarisatiegesprekken
Indien dit principe van uitruil bespreekbaar is met RVB en provincie dan kan een
deelgebiedspoces worden opgestart om deze integrale uitwerking verder met partijen te
bespreken en concreet om te zetten in afspraken welke via een kavelruil kunnen worden
gerealiseerd.
Vanuit deelgebied 3 is de bandbreedte om RVB grond met provinciegrond uit te ruilen
gelegen tussen de 15 en ca 68 ha. Dit is van veel factoren afhankelijk waaronder de eventuele
ruil mogelijkheden vanuit SBB en Stichting Flevo-Landschap met grond van elders.
Een van de opties is dat een grondeigenaar wellicht bereid is om vrijwillig pachtafstand te
doen van zijn reguliere pacht indien hij de mogelijkheid krijgt om na uitruil van de gronden
tussen provincie en RVB een aantal hectares grond aansluitend aan zijn erf te kunnen kopen
tegen de landbouwwaarde om zijn recreatietak daarmee toekomstbestendig te kunnen maken.
Dit in de plaats van een pachtontbindingsvergoeding welke nu uitgangspunt (Lees:
onderhandelingspunt) is voor veel reguliere pachters. Hiermee komt zijn huiskavel vrij welke
kan worden ingezet voor nieuwe natuur.
Andere optie is om in combinatie met bovenstaande optie alle in dit deelgebied gelegen RVB
grond ter grootte van gezamenlijk 68 ha (inclusief een doorruil met 1 agrarische
grondeigenaar) uit te ruilen naar elders. In overleg met omliggende gebiedspartijen kan dan
over verdere integrale invulling van dit deelgebied worden gesproken.
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