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Den Haag, 6 februari 2013      

Aan:   het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland 

Betreft:  Open Planproces Natuur in Flevoland 

 

Geacht college, 

In augustus 2012 heeft u mij verzocht op te willen treden als voorzitter van een Open Planproces 

inzake Natuur in Flevoland. De afgelopen maanden heb ik mij met veel genoegen en interesse van 

deze taak gekweten. Resultaat is een rapportage die u hierbij aantreft. Deze rapportage bevat de 

neerslag van de uitgebreide informatieronde die heeft plaatsgevonden alsmede van het vele overleg 

dat over het onderwerp Natuur in Flevoland is gevoerd. Doel van het rapport is om het provinciale 

bestuur in staat te stellen te komen tot verantwoorde besluiten. In aanvulling op deze rapportage 

doe ik u hierbij mijn persoonlijk advies ten aanzien van het onderhavige onderwerp toekomen.  

Het Open Planproces Natuur in Flevoland is het gevolg geweest van het stranden van het plan-

Oostvaarderswold. Dat plan heeft de afgelopen jaren, als het om de natuur in Flevoland ging, erg veel 

aandacht getrokken en de discussie over de natuur hier volledig beheerst. Ook in politieke zin heeft 

het zijn sporen nagelaten, met onder andere een collegecrisis als gevolg. Bovendien hebben in mijn 

waarneming de planontwikkeling en het vervolg daarvan de verhoudingen in deze provincie en het 

vertrouwen in het bestuur bepaald geen goed gedaan. Ik heb veel wantrouwen en cynisme 

aangetroffen. Ook de verhoudingen tussen de provincie en het rijk, met zelfs een gang naar de 

rechter, zijn ernstig op de proef gesteld. Ik heb hier als buitenstaander met enige verbazing en ook 

wel zorg kennis van genomen. Vanzelfsprekend zijn dit waarnemingen die niet gebaseerd zijn op een 

gedegen onderzoek, die relativering past er zeker bij. Maar datgene wat ik tijdens het planproces in 

de vele, zeer uiteenlopende contacten heb opgevangen is zodanig van aard dat ik dit toch wil 

signaleren. U doet er naar mijn mening verstandig aan deze verschijnselen niet te onderschatten. Ik 

raad u (maar het betreft niet alleen het bestuur, het gaat om het politiek-bestuurlijke systeem in zijn 

geheel) aan dit mee te nemen in uw beleid.  

Wat de inhoud van mijn opdracht betreft, het vraagstuk hoe de natuur in Flevoland kan worden 

bevorderd, maak ik graag nog de volgende opmerkingen. 

De uitgangssituatie van Flevoland is wat natuur betreft heel positief. Er is sprake van grote, 

interessante natuurgebieden en eveneens van vele mogelijkheden om die nog verder te ontwikkelen. 

In het rapport wordt verwezen naar de verschillende kijkrichtingen die je kunt hanteren als het gaat 

om natuur. Het interessante van Flevoland is dat voor al die kijkrichtingen plaats is. Wat dat aangaat 

verkeert Flevoland in een tamelijk unieke positie. Natuur draagt hier ontegenzeggelijk in belangrijke 

mate bij aan de aantrekkelijkheid van de provincie voor bewoners en bedrijven. Het gaat daarbij niet 

alleen om grootschalige initiatieven maar ook om vele kleinere initiatieven op natuurgebied. Juist 

ook die kleinschalige initiatieven kunnen een belangrijke aanvulling vormen op de van oudsher zeer 

grootschalige ontwikkeling van Flevoland als geheel.  
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Mijn advies is om dit alles neer te leggen in een zeer programmatische benadering. Een programma 

onderscheidt zich van een project doordat het niet gestuurd wordt op één concreet resultaat maar 

op een doel. Daardoor bevat een programma ruimte voor veel uiteenlopende initiatieven en heeft 

een programma ook een grote flexibiliteit en faseerbaarheid. Dat is een groot verschil met de aanpak 

die gekozen is bij het Oostvaarderswold. Daar was sprake van een sterk projectmatige aanpak 

waarbij in hoog tempo gestreefd werd naar een concreet projectresultaat. Naar hun aard lenen 

projecten zich niet voor veel aanpassingen tijdens de uitvoering.  

Een programma voor de natuur in Flevoland kan de ruimte bieden voor een veelheid van initiatieven: 

grote en kleine plannen, op korte termijn uitvoerbare plannen en plannen voor een veel langere 

termijn. Ook kunnen in een programma verschillende accenten worden gezet in relatie tot de 

kijkrichtingen. Kenmerk van een programma is dat kansen gegrepen worden als ze zich voordoen en 

dat bij tegenvallers niet meteen alles tot stilstand komt.  

Mijn advies is voorts om in het programma veel aandacht te besteden aan de natuurontwikkeling 

dicht bij uw grotere stedelijke concentraties. Met name de ontwikkeling van Almere maakt het 

gewenst en mogelijk te komen tot een grote, zeer gevarieerde natuurontwikkeling (in combinatie 

met woonfuncties) die ook de afronding van de stedelijkheid markeert. Bij Lelystad vind ik de 

ontwikkeling van de Markerwadden, waar onlangs nog veel geld van onder meer het Rijk voor 

beschikbaar is gekomen, van grote waarde. Kleiner maar ook van belang is wat gebeurt ten oosten 

van Dronten waar alle kijkrichtingen eveneens in de plannen zijn opgenomen. Ook kan verder 

worden gewerkt aan het verbeteren van de bestaande natuurgebieden, zoals het Horsterwold en de 

Oostvaardersplassen, maar ook de andere grotere bossen in deze provincie. De ontwikkeling van 

natuur in Schokland heeft weer een wat andere invalshoek, omdat daar in sterke mate recreatie, 

archeologie en waterbeheer de drijvende krachten zijn. Maar juist die verschillende functies maken 

het tot een interessant plan waar ook van de kant van het rijk (en met name de Rijksdienst voor het 

Culturele Erfgoed) belangstelling voor bestaat. Tenslotte zou in het programma ruimte moeten 

worden ingebouwd voor kleinschalige initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van kleine 

natuurprojecten, akkerranden, integratie van landbouw en natuur et cetera. Die kunnen waardevolle 

accenten leggen ter bevordering van de natuurbeleving. Overigens merk ik nadrukkelijk op dat met 

deze opsomming ten behoeve van een programma niet gezegd wordt dat dus de provincie hier 

financieel voor op moet draaien of in moet participeren. In veel gevallen zijn het juist andere 

kostendragers, publieke maar ook particuliere, die een rol hebben. De waarde van een programma is 

echter dat er veel meer kansen bestaan op gezamenlijk optrekken en dus ook van ‘geld met geld 

maken’. Wellicht is het verstandig hierbij een aparte programmamanager aan te stellen die de 

voortgang kan bewaken, initiatieven kan nemen of uitlokken en voor afstemming kan zorgen. 

Centraal in de discussie - en ook de aanleiding voor het Open Planproces- is natuurlijk hoe je het 

wendt of keert de vraag of er in een dergelijke programmatische benadering ook gedacht moet 

worden aan een verbinding tussen het Horsterwold en de Oostvaardersplassen. Het oorspronkelijke 

plan-Oostvaarderswold is bij de Raad van State gesneuveld met name omdat de financiële 

uitvoerbaarheid door het wegvallen van de rijkssubsidie niet was aangetoond. Hoewel het huidige 

regeerakkoord positiever over verbindingen in het algemeen is dan het vorige, is wat de financiering 

betreft de situatie niet wezenlijk veranderd. Vandaar dat bezien is of een veel bescheidener variant 

van een verbinding wel haalbaar zou zijn. Op de achtergrond speelde daarbij ook de overweging dat 

er al veel geld geïnvesteerd is in de verbinding. 
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In de rapportage zijn alle overwegingen nog eens goed op een rij gezet. Mijn persoonlijke opvatting is 

de volgende. Voor grote, ingrijpende plannen die veel belangen raken, is mijns inziens nodig dat er 

sprake is van een wat ik zou willen noemen ‘natuurlijke overtuigingskracht’. Die maakt een ingreep 

ook goed uit te leggen, en kan zorgen voor draagvlak en win-winsituaties. Zeker als er sprake is van 

grote financiële inspanningen moet in een tijd waarin de budgetten onder druk staan de 

overtuigingskracht van een plan groot zijn en enthousiasme oproepen. Ik moet eerlijk gezegd, alles in 

ogenschouw nemend, bekennen dat ik bij de beschouwingen over een verbinding hier die natuurlijke 

overtuigingskracht mis. Dat klemt temeer daar een verbinding zelfs in een bescheiden, en daardoor 

minder aansprekende uitvoering heel kostbaar is. In de rapportage zijn de overwegingen genoemd 

die bij een verbinding een rol kunnen spelen: planologische, recreatieve en ecologische. De 

planologische functie, als demarcatie van de ontwikkeling van Almere, vind ik niet sterk. Daarvoor ligt 

de verbinding te ver van Almere. Mijns inziens zou een forse natuurontwikkeling veel dichter bij 

Almere veel beter als demarcatie kunnen fungeren. De recreatieve functie van de verbinding vind ik 

heel beperkt en krijgt alleen enige betekenis bij de aanleg van fiets- en wandelpaden, uitkijkpunten 

en dergelijke. De ecologische functie, waar natuurlijk de discussie in sterke mate om draait, is wel 

van belang. In het rapport is weergegeven welke argumenten daarbij een rol spelen. Die zijn niet uit 

de lucht gegrepen, zij het dat in de rapportage ook de tegenargumenten zijn opgenomen en 

kanttekeningen bij een verbinding geplaatst. Wat daarvan ook zij: er geldt eveneens dat kostbare 

voorzieningen nodig zijn, ook wanneer volstaan zou worden met een zeer beperkte opzet en een 

sobere uitvoering. Een minimale verbinding, zoals Staatsbosbeheer die bijvoorbeeld heeft 

voorgesteld, kan uit ecologisch oogpunt een werkbare optie zijn maar daar wordt verschillend over 

gedacht en is ook nog steeds kostbaar. Ik vraag mij af of de kosten in dat geval tegen de baten 

opwegen. De aanleg is alleen te financieren als er additionele middelen beschikbaar komen en dat 

lijkt alleen mogelijk als op grote schaal grond wordt verkocht. Dan moet bovendien nog verzekerd 

zijn dat de opbrengsten voor dat doel mogen worden gebruikt. Daarvoor is nader overleg nodig.  

De motivering voor een verbinding kent vooral argumenten die boven-provinciale belangen 

vertegenwoordigen. Dat spoort met mijn observatie ‘hoe verder van het plangebied, hoe groter de 

voorstanders’. De boven-provinciale belangen hebben indertijd ook de forse rijksbijdragen 

gerechtvaardigd. Puur afgemeten aan criteria op het niveau van de provincie, kan ik mij heel goed 

voorstellen dat men daar zijn prioriteiten elders legt.  

Er ontstaat daarmee overigens wel een groot dilemma. Zoals gezegd is er al veel geld geïnvesteerd in 

planontwikkeling en met name grondverwerving. De gronden kunnen weer verkocht worden 

natuurlijk, maar daarmee wordt ongetwijfeld een fors verlies geleden. Bovendien is het maar de 

vraag of de subsidievoorwaarden het toelaten dat de opbrengsten voor andere doelen worden 

ingezet. Zolang het geld wordt gebruikt voor een verbinding in een of andere vorm, lijkt dat nog 

bespreekbaar. Maar dan ontstaat een ander dilemma, want om de zaak sluitend te maken moet dan 

zoveel grond worden verkocht dat er eigenlijk van enige robuustheid geen sprake meer is en de 

waarde dus uit het oogpunt van natuur verder afneemt.  

Mijn advies is om op dit punt niet te snel te grote stappen te willen zetten. De verworven gronden 

hebben op dit moment nog een agrarische bestemming en die kan worden gecontinueerd. Daardoor 

kan rust ontstaan die nodig is om alles eens goed op een rij te zetten, ook en met name aan rijkskant 

waar veel financiële betrokkenheid bij het gebied bestaat.  
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In dit moratorium kan prioriteit worden gegeven aan de andere elementen in het programma zoals ik 

dat hiervoor heb aanbevolen. Wellicht blijkt dan bijvoorbeeld dat met de natuurplannen bij Almere 

ook in ecologische zin resultaten kunnen worden bereikt die de moeite waard zijn en in meer of 

mindere mate de functie van een verbinding kunnen opvangen. Na een zekere periode - en ik zou 

adviseren om eens uit te gaan van een periode van tenminste vijf jaar - kan bezien worden wat de 

resultaten zijn van het programma. Dan kan beoordeeld worden hoe een eventuele afwikkeling van 

het plan moet plaatsvinden. Maar ook ontstaat dan de kans dat op een gegeven moment wel sprake 

is van die door mij genoemde ‘natuurlijke overtuigingskracht’, bijvoorbeeld als nader overleg tussen 

belanghebbenden leidt tot overeenstemming. Ook kunnen in die periode wellicht aanvullende 

rijksmiddelen beschikbaar komen, als het belang dat op rijksniveau aan de zaak wordt gehecht 

daartoe aanleiding geeft. Een dergelijk moratorium geeft dus bestuurlijke rust. Het enige (overigens 

niet te bagatelliseren) nadeel is dat er bij de agrariërs in het gebied onzekerheid blijft bestaan. Het 

kan er immers ooit nog van komen en dan begint het feest weer van voren af aan, zo zullen zij 

begrijpelijkerwijs redeneren. Dat is een overweging natuurlijk, met wel de kanttekening dat zo’n 

situatie zich alleen voordoet als er voldoende geld is om tot een sluitend plan te komen. Bovendien: 

in juridische zin verandert er niks, de huidige bestemmingen blijven gelden en van beperkingen die 

voort zouden komen uit natuur is geen sprake.  

Aparte aandacht is nog nodig voor de compensatieverplichtingen. Die zijn via overeenkomsten in 

sterke mate de verantwoordelijkheid geworden van de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. Deze 

compensatieverplichtingen, die onderdeel waren van het plan-Oostvaarderswold, zullen hoe dan ook 

tot uitvoering moeten komen. In de businesscases is daarom uitgegaan van het realiseren van de 

compensatie met de reeds verworven gronden, al dan niet door middel van bescheiden vormen van 

kavelruil. Hiervoor zullen tijdens het moratorium aparte uitwerkingen en afspraken moeten worden 

gemaakt, teneinde te komen tot voor de natuur hoe dan ook nuttige oplossingen. Er is geen 

aanleiding voor overhaaste stappen op dit vlak.  

Samenvattend: in het algemeen raad ik u aan alert te zijn op het bestuurlijke klimaat en het 

vertrouwen in de overheid. Wat de natuur betreft raad ik u aan te kiezen voor een programma onder 

leiding van een aparte programmamanager waarin veel initiatieven een plaats kunnen krijgen 

waardoor samenhang, flexibiliteit en kansenbenutting hoge prioriteit krijgen en ook niet-provinciale 

geldstromen een goede bedding kunnen vinden. Daarbij past mijns inziens een zwaar accent op de 

natuurontwikkeling dicht bij de stedelijke kernen, en met name Almere, alsmede het verbeteren van 

de grote natuurgebieden en het stimuleren van kleinere initiatieven. Schokland is een geval apart 

met veel interessante aspecten en verdient dan ook zeker de nodige aandacht. Wat de verbinding 

aangaat, adviseer ik aan te koersen op een moratorium voor bijvoorbeeld vijf jaar. In die rustpauze 

kan dan ook het op een aantal punten noodzakelijke overleg plaatsvinden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

R. Bekker 


