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Kern mededeling:

Provinciale Staten hebben op 11 juli 2018 het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Onderdeel van het beleidskader is het organiseren van een
governancestructuur, zoals in hoofdstuk 10 en 11 van het beleidskader beschreven wordt.
Onderdeel van de governance is het instellen van een klankbordgroep, zoals op
14 november 2018 is aangekondigd in een mededeling aan u (#2320974). De
klankbordgroep is bedoeld om de aansluiting van maatschappelijke organisaties,
belangenorganisaties en inwoners met het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen te borgen.
Mededeling:

Op 9 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten de klankbordgroep Beleidskader beheer Oostvaardersplassen ingesteld voor de periode van 9 juli 2019 tot en met 31
december 2020. Na deze periode zal de klankbordfunctie zijn beslag krijgen via
de verdere uitwerking en Invulling van de governance met betrekking tot de
Oostvaardersplassen enlof Nationaal Park Nieuw Land.
Samenstelling klankbordgroep
Het instellingsbesluit (#2403650) geeft aan dat de klankbordgroep uit maximaal
zeven leden bestaat, inclusief de onafhankelijke voorzitter. De leden zijn mensen
die affiniteit hebben met de verschillende onderwerpen die rond de Oostvaardersplassen spelen en met de stakeholders die daarin actief zijn. De leden van de
klankbordgroep hebben kennis van de onderwerpen uit het beleidskader (Natura
2000/vogelsoorten, grote grazers, landschap, toerisme en recreatie, communicatie, participatie enlof educatie) en hebben zicht op en contact met organisaties
die betrokken zijn bij de Oostvaardersplassen.
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Gedeputeerde Staten hebben de voorzitter en vier leden benoemd, te weten:
De heer P.J.M. Poelmann - voorzitter
Mevrouw Mr. J.M.W. Boeijen
De heer N. Dijkshoorn
De heer Dr. D.W. Laws
Mevrouw A.E.T.M. Kox.
Doel klankbordgroep
De klankbordgroep heeft tot doel om (maatschappelijke) belangen, kennis en
energie een plaats te geven in vraagstukken met betrekking tot het beleidskader
beheer Oostvaardersplassen. De klankbordgroep draagt daarmee bij aan de aansluiting van maatschappelijke (belangen)organlsaties en (betrokken) inwoners op
het beleid en beheer van de Oostvaardersplassen.
Taken klankbordgroep
De klankbordgroep is gevraagd om te adviseren over de wijze waarop de samenleving betrokken kan worden bij vraagstukken ten aanzien van het beleid en beheer van de Oostvaardersplassen. De klankbordgroep geeft advies over de onderwerpen en vraagstellingen van de bijeenkomsten en raadplegingen, de organisaties en Inwoners die worden benaderd om deel te nemen aan de bijeenkomsten
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en raadplegingen en de vorm waarin de bijeenkomsten en raadplegingen plaatsvinden.
De klankbordgroep kan eigenstandig onderwerpen voorstellen voor de bijeenkomsten en raadplegingen en daarover adviseren. De provincie kan ook onderwerpen voorleggen aan de klankbordgroep
op basis waarvan de klankbordgroep een advies geeft over een bijeenkomst of raadpleging.
Aansluiting bestaande adviesorganen Oostvaardersplassen
De klankbordgroep vormt een aanvulling op de bestaande adviesorganen rond de Oostvaardersplassen. Er bestaat al een klankbordgroep en een expertgroep Natura2000. Voor het beheer van het
Oostvaardersveld bestaat een klankbordgroep. Daarnaast werkt Staatsbosbeheer met een maatschappelijke adviesraad voor heel Flevoland met vertegenwoordigers vanuit diverse gremia (bestuur, ondernemers, zorg, jongeren etcetera) die Staatsbosbeheer adviseert over actuele thema's.
Financiële Impact
Na instelling van de klankbordgroep zijn de financiële consequenties rond de €7.000 in 2019 en
€13.000 in 2020. Deze kosten worden gedekt vanuit het budget Oostvaardersplassen.
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Provincie Flevoland stelt maatschappelijke klankbordgroep Oostvaardersplassen in
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 9 juli een maatschappelijke
klankbordgroep voor de Oostvaardersplassen ingesteld. De klankbordgroep heeft tot doel om de
provincie te adviseren over het verder vormgeven van het gesprek met de samenleving over de
Oostvaardersplassen.
De instelling van de maatschappelijke klankbordgroep komt voort uit een aanbeveling van de
commissie Van Geel en is een wens van verschillende maatschappelijke organisaties die actief zijn
rond de Oostvaardersplassen. De maatschappelijke klankbordgroep adviseert Gedeputeerde Staten
over de onderwerpen waarvoor de inbreng van maatschappelijke organisaties en inwoners wordt
gevraagd. Ook adviseert de klankbordgroep welke organisaties en personen daarbij betrokken
kunnen worden en welke vorm daarvoor geschikt is. Op basis van de adviezen van de
klankbordgroep organiseert de provincie vervolgens gesprekken met de samenleving.
Input voor provinciaal beleid
De uitkomsten van de gesprekken worden door de provincie meegenomen in de verdere realisatie
van het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen
zijn bijvoorbeeld vogels, natuur en landschap, toerisme en recreatie en de grote grazers.
Samenstelling
De klankbordgroep bestaat uit de heer P. Poelmann (voorzitter en voormalig lid van de commissie
Van Geel), mevrouw J. Boeijen (vanuit haar betrokkenheid bij de grote grazers), de heer N.
Dijkshoorn (vanuit zijn betrokkenheid bij Natura 2000 en vogeldoelsoorten), mevrouw A. Kox (vanuit
haar betrokkenheid bij recreatie en toerisme) en de heer dr. D. Laws (vanuit zijn kennis met
betrekking tot maatschappelijke participatie). De leden zijn benoemd tot en met 31 december
2020.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Daniël de Wit, woordvoerder van de
provincie Flevoland via 06-21110911.

PROVINCIE FLEVOLAND
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Overwegende dat:
door Provinciale Staten op 11 juU 2018, nummer 2236780, het Beleidskader beheer
Oostvaardersplassen is vastgesteld;
dit Beleidskader sinds 15 maart 2019 deel uitmaakt van het Omgevingsprogramma
Flevoland;
het wenseUjk is dat belangenorganisaties en inwoners worden betrokken bij
vraagstukken met betrekking tot het beleid en beheer van de Oostvaardersplassen, voor
zover die vraagstukken voortvloeien uit dit Beleidskader;
zij behoefte hebben om geadviseerd te worden over de wijze waarop belangenorganisaties
en inwoners bij deze vraagstukken kunnen worden betrokken;
daarvoor de instelUng van een Klankbordgroep geschikt wordt geacht;
BESLUITEN
vast te stellen het "Instellingsbesluit Maatschappelijke Klankbordgroep Beleidskader beheer
Oostvaardersplassen".
Artikel I.Begripsbepahngen.
In dit instellingsbesluit wordt verstaan onder:
a. Klankbordgroep : MaatschappeUjke Klankbordgroep Beleidskader beheer
Oostvaardersplassen.
b. Beleidskader
: het door Provinciale Staten bij besluit van 11 juU 2018, nummer
2236780, vastgestelde Beleidskader beheer Oostvaardersplassen dat
deel uitmaakt van het Omgevingsprogramma Flevoland.
Artikel 2. InstelUng commissie.
1. Gedeputeerde Staten stellen een Klankbordgroep in.
2. De Klankbordgroep bestaat uit maximaal zeven leden, te weten:
a. een onafhankelijk voorzitter en
b. maximaal zes leden waarvan:
een Ud goed bekend is met organisaties en stakeholders die zich gelet op hun
doelsteUing richten op het terrein van Natura2000 en de vogeldoelsoorten;
een Ud goed bekend is met organisaties en stakeholders die gelet op hun
doelsteUing betrokken zijn de grote grazers Oostvaardersplassen;
een lid goed bekend is met organisaties en stakeholders die zich gelet op hun
doelsteUing richten op het terrein van recreatie en toerisme;
een lid met deskundigheid op het gebied van communicatie, participatie enlof
governance.
Artikel 3. Instellingsperiode Klankbordgroep
De Klankbordgroep wordt ingesteld voor de periode 9 juli 2019 tot en met 31 december
2020.
Artikel 4. Taak en werkwijze Klankbordgroep
1. De Klankbordgroep heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over de wijze
waarop belangenorganisaties en inwoners kunnen worden betrokken bij vraagstukken
met betrekking tot het beleid en beheer van de Oostvaardersplassen, voor zover die
vraagstukken voortvloeien uit het Beleidskader.
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Bij haar advisering besteedt de Klankbordgroep in ieder geval aandacht aan:
a. de onderwerpen waarover raadpleging van belangenorganisaties en inwoners
wenselijk is;
b. de wijze waarop en de vorm waarin raadpleging kan worden georganiseerd;
c. de organisaties enlof inwoners die bij deze raadpleging uitgenodigd kunnen
worden.
3. De verslagen van de bijeenkomsten van de Klankbordgroep en de uitgebrachte adviezen
worden door de voorzitter ondertekend en aan Gedeputeerde Staten gezonden.
4. De Klankbordgroep kan de bijeenkomsten of raadplegingen bijwonen die worden
georganiseerd op basis van het advies van de klankbordgroep.
Artikel 5. AmbteUjke ondersteuning
1. De Klankbordgroep wordt ondersteund door een medewerker van de provincie.
2. De medewerker van de provincie is geen lid van de Klankbordgroep.
3. De medewerker van de provincie verzorgt de verslaglegging van de Klankbordgroep.
Artikel 6. Faciliteiten
De provincie stelt vergaderfaciliteiten ter beschikking.
Artikel 7. Terugkoppeling over uitgebrachte adviezen
Gedeputeerde Staten geven aan de voorzitter een terugkoppeUng over de wijze waarop zij
met het door de Klankbordgroep uitgebrachte advies zijn omgegaan.
Artikel 8. Openbaarheid.
De bijeenkomsten van de Klankbordgroep zijn niet openbaar.
Artikel 9. Vergoeding.
De voorzitter en leden van de Klankbordgroep ontvangen een vergoeding van Gedeputeerde
Staten overeenkomstig de RegeUng rechtspositie decentrale poUtieke ambtsdragers en de
tot nu toe gevolgde beleidsUjn van €112,25 per vergadering, waarvan de voorzitter 300% en
de leden 250% van dit bedrag ontvangen. Dit bedrag wordt jaarUjks geïndexeerd.
Artikel 10. Inwerkingtreding.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juU 2019.
Artikel 11. Citeertitel.
Dit besluit wordt aangehaald als 'InstelUngsbesluit maatschappeUjke klankbordgroep
Beleidskader beheer Oostvaardersplassen'.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 9 juU 2019.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,^

drs T. van der Wal
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