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1. Inleiding  

 

1.1 De opdracht 

De provincie Flevoland heeft, naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten van 30 mei 2012, 

opdracht gegeven tot het organiseren van een ‘Open Planproces Natuur in Flevoland’, onder leiding 

van een onafhankelijk voorzitter. Aanleiding voor de motie was de uitspraak van de Raad van State  

inzake de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Oostvaarderswold en de uitspraak van 

de rechtbank inzake de ILG-beschikking 2010
1
. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten 

daarop verzocht om binnen een zo kort mogelijke termijn te starten met een Open Planproces, mede 

ingegeven door de wens om de ontstane onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren. Deze motie 

vindt u als bijlage 1 van dit rapport. 

 

Het Open Planproces Natuur in Flevoland zet in op een nieuw plan voor de Flevolandse 

natuuropgave, gecombineerd met kansen voor landbouw, economie, recreatie en ecologische 

ontwikkeling. Hierbij worden samen met de betrokken partijen de belangen en opgaven in beeld 

gebracht, om vervolgens tot voorstellen te komen voor goede keuzes. Medio augustus 2012 is prof. 

mr. Roel Bekker gestart in de rol van onafhankelijk voorzitter van het Open Planproces Natuur in 

Flevoland. 

1.2 De context 

Het project Oostvaarderswold  

In de Nota Ruimte heeft het Rijk gesteld dat er een ecologische verbinding tussen de 

Oostvaardersplassen-Veluwe-Duitsland moest komen. De regie hierover werd bij de betreffende 

provincies gelegd. Het Oostvaarderswold moest een verbinding van formaat worden tussen de 

Oostvaardersplassen en het Horsterwold. De verbinding maakte onderdeel uit de van de ecologische 

hoofdstructuur (EHS) en was bedoeld om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden 

mogelijk te maken en het voortbestaan van soorten te bevorderen. In 2004 werden er eerste 

verkenningen naar een mogelijke verbinding uitgevoerd. In 2009 werd de structuurvisie voor het 

gebied afgerond, waarin de omvorming van circa 1.800 ha landbouwgrond tot natuur was voorzien. 

Ook heeft er een bijstelling van de begrenzing van de EHS plaatsgevonden, uitgaande van de Grote 

Trap, de compensatie en de 1.125 hectare die met het Rijk was overeengekomen. Het PIP, het 

planologisch kader voor de ontwikkeling, werd vervolgens in december 2010 door Provinciale Staten 

van Flevoland vastgesteld. In totaal hebben 21 personen of organisaties beroep ingesteld tegen het 

PIP bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Inpassingsplan Oostvaarderswold 

is door de Raad van State op 7 maart 2012 vernietigd. Vervolgens heeft verantwoordelijk 

gedeputeerde Witteman een analyse laten opstellen waarin verschillende scenario’s voor het 

Oostvaarderswold zijn uitgewerkt. Provinciale Staten gaven via een motie aan behoefte te hebben 

aan een Open Planproces, dat moet leiden tot een definitief voorstel aan Provinciale Staten. 

 

Kort geleden heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de procesgang rond het 

Oostvaarderswold. Dat heeft geresulteerd in een rapport van een onderzoekscommissie uit de 

Staten, dat eind september 2012 is verschenen. Op donderdag 3 oktober 2012 is het 

onderzoeksrapport behandeld in Provinciale Staten. Tijdens de vergadering hebben Gedeputeerde 

Staten verklaard collectief en collegiaal hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gebeurtenissen 

rond het dossier Oostvaarderswold. Het college is afgetreden. In het nieuwe college heeft 

gedeputeerde Appelman de verantwoordelijkheid voor het Open Planproces Natuur in Flevoland 

gekregen.  

                                                           
1 Het Investeringsbudget Landelijk Gebied is een overkoepelende subsidieregeling voor de inrichting van het landelijk  

   gebied. 
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Natuur in Flevoland 

Het Open Planproces is heel anders van opzet dan het voormalige project Oostvaarderswold.  

In paragraaf 2.1. wordt nader uiteengezet wat onder het Open Planproces Natuur in Flevoland wordt 

verstaan. Belangrijk zijn het open karakter en de procesmatige aanpak. Voorts is het van belang dat 

de genoemde motie randvoorwaarden formuleert als het gaat om natuurprojecten. Onder Natuur in 

Flevoland verstaat men projecten die: 

- aansprekend en betekenisvol zijn, door aansluiting bij de stad en door verwevenheid met 

bestaande natuur en landbouw en daardoor verschillende typen natuur kunnen creëren; 

- natuur opleveren waar gerecreëerd kan worden, die goed bereikbaar is en maximaal 

toegankelijk voor stedelingen; 

- voldoen aan de bestaande, contractueel afgesproken natuurcompensatie verplichtingen. 

Daarbinnen wordt ook de locatiegebonden (kiekendief) compensatie meegenomen, waarbij 

een keuze gemaakt kan worden uit meerdere locaties en vormen van beheer. Er worden 

geen nieuwe compensatieverplichtingen overgenomen van derden; 

- optimaal inspelen op de nieuwe verantwoordelijkheid van de provincie vanuit het 

natuurakkoord; 

- relatief snel in uitvoering kunnen komen (binnen vijf jaar); 

- bij voorkeur aansluiten op bestaande natuurgebieden.  

1.3  Opbouw rapport 

In het Open Planproces is gedurende zes maanden een groot aantal partijen actief geweest.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende fasen in de aanpak en geeft verdere duiding aan begrippen 

als ‘Open Planproces’ en ‘Natuur in Flevoland’. Hoofdstuk 3 geeft een nadere beschrijving van de 

context. In hoofdstuk 4 wordt de bestaande situatie toegelicht, inclusief actuele initiatieven in de 

provincie. In hoofdstuk 5 wordt een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold 

als één van deze initiatieven verder uitgewerkt. Hoofdstuk 6 vervolgens, geeft meer inzicht in de 

mate waarin de verschillende initiatieven bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van natuur, 

uitgaande van een meer programmatische aanpak. Hoofdstuk 7 gaat gericht in op enkele 

aandachtspunten zoals de compensatieverplichtingen en de relatie met het Rijk.  

Hoofdstuk 8, tenslotte, geeft aan hoe het verder moet gaan.  
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2. De aanpak 
 

2.1   Wat verstaan we onder een Open Planproces? 
Er bestaat geen wettelijke definitie voor het begrip Open Planproces. Het is niet een vaststaande, 

juridische procedure maar veeleer een begrip dat in de praktijk van de (ruimtelijke) planontwikkeling 

wordt gebruikt. Het accent in het begrip ligt op het woord ‘open’. Dat is zo verstaan dat niet van te 

voren is afgegrensd wie wat mag inbrengen. En evenmin dat van tevoren vaststaat of aangegeven is 

wat ongeveer het resultaat moet zijn. Het woord ‘open’ geeft ook aan dat er ruimte is voor nieuwe 

ideeën en opvattingen, dat mensen en instanties die opvattingen hebben, ook de gelegenheid 

hebben die in te brengen. Het woord ‘plan’ geeft aan dat er sprake moet zijn van een uitvoerbaar 

voornemen. Dat kan heel globaal zijn of al heel concreet, maar het is een voornemen. In het plan 

moet duidelijk worden gemaakt wat het doel is en hoe dat bereikt moet worden. Bij dat laatste gaat 

het ook om het krijgen van zicht op de uitvoerbaarheid. Die uitvoerbaarheid heeft een aantal 

aspecten: feitelijke uitvoerbaarheid, financiële uitvoerbaarheid, juridische uitvoerbaarheid maar ook 

maatschappelijke uitvoerbaarheid. Te vaak gebeurt het dat plannen worden gemaakt die niet 

behoorlijk zijn getoetst op hun uitvoerbaarheid. Dat kunnen dan aardige en interessante studies zijn, 

maar ook niet meer dan dat en zeker geen plan. Ten slotte het woord ‘proces’. Dat geeft aan dat er 

geen sprake is van een blauwdruk waar ja of nee tegen gezegd kan worden. Het gaat om een aanpak 

die flexibel is en waarin sprake is van een geleidelijke ontwikkeling. Vanzelfsprekend moet het Open 

Planproces wel leiden tot een afronding, omdat er nu eenmaal vanuit is gegaan dat er na zes 

maanden een rapport ligt. Het gaat hier dus om een proces dat tot dat rapport moet leiden. Maar 

het proceskarakter zal ook daarna hoog in het vaandel blijven, het is bij uitstek een term die goed 

aangeeft op welke wijze de ontwikkeling van natuur in relatie met andere aspecten vorm moet 

krijgen.  

Al deze elementen zijn meegenomen in wat in dit rapport onder Open Planproces is verstaan.  

In dat Open Planproces is heel belangrijk geweest dat er veel aandacht was voor dialoog en voor 

gedachtenwisselingen. Getracht is te komen tot een aanpak waarbij iedereen die een opvatting had 

de gelegenheid kreeg die naar voren te brengen en daarbij ook serieus werd genomen. In dit rapport 

zullen die opvattingen zichtbaar worden en zal ook te zien zijn hoe die na afweging in de uiteindelijke 

voorstellen een plaats hebben gekregen. Die open communicatie, waarbij geen heilige huisjes 

bestonden en voor onwrikbare standpunten geen plaats was, was ook wel nodig na de 

voorgeschiedenis van het Oostvaarderswold. Die heeft de verhoudingen in Flevoland geen goed 

gedaan. Dat geldt voor de relatie tussen de politieke bestuurders onderling maar ook -wat nog erger 

is- voor de relatie tussen het bestuur en de bevolking. Er is veel wantrouwen en cynisme ontstaan. 

Hopelijk vormen het Open Planproces en dit rapport een nuttige bijdrage aan het verbeteren van die 

verhoudingen.  

Het bestuur is nu, na de time out van het Open Planproces, weer aan zet. Uiteindelijk moeten op dat 

niveau de keuzes worden gemaakt en de beslissingen worden genomen als het gaat om de plannen. 

Waar duidelijk is dat plannen op dit terrein, welke dan ook, alleen uitvoerbaar zijn met behulp van 

vele private en publieke instanties buiten de provincie, is het essentieel dat de verhoudingen en 

vooral het vertrouwen onderling optimaal zijn.  

2.2   Wat verstaan we onder Natuur in Flevoland? 
Hoofdthema van het Open Planproces is het begrip ‘Natuur in Flevoland’. Ook volgens de 

eerdergenoemde motie moet het gaan om een brede verkenning inzake de natuur in deze provincie. 

En dan wordt dat begrip nog breder als we ons realiseren dat natuur niet iets is wat los van andere 

zaken staat. Natuur is onderdeel van een veel bredere serie maatschappelijke en ruimtelijke 

begrippen. Je hebt natuur in relatie tot stedelijke ontwikkelingen.  
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Je hebt natuur in relatie met ontwikkelingen op het platteland, zowel op het gebied van landbouw als 

in ander opzicht. Natuur hangt samen met economische ontwikkelingen, natuur hangt samen met 

vrije tijd en recreatie.  

Bovendien: wat verstaan we precies onder natuur? De een vindt een klein bosje in de buurt al een 

mooi voorbeeld van natuur en in ieder geval natuur waar hij in geïnteresseerd is. Voor de ander kun 

je pas over natuur praten als je echt grootschalige natuurbeleving meemaakt, in oerwouden, in de 

outback van Australië of op safari in Afrika.  

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op 26 januari 2012 een interessante studie gepubliceerd 

waarin onder meer werd uiteengezet dat er verschillende invalshoeken kunnen zijn als het gaat om 

natuur
2
. Het Planbureau onderscheidt daarbij: 

1. Vitale natuur: hierbij staat het herstel en behoud van biodiversiteit voorop.  

Het aanleggen van grote, onderling verbonden en grensoverschrijdende natuurgebieden is 

daarvoor een belangrijk middel. Die grensoverschrijdende gebieden maken de natuur ook 

klimaatrobuust. 

2. Beleefbare natuur: hierbij biedt de natuur bovenal een mooie en fijne leefomgeving. 

Mensen kunnen zich ontspannen in de vele natuurgebieden in en om de stad. De natuur is 

goed bereikbaar, vrij toegankelijk en biedt de mogelijkheid voor allerlei vormen van 

recreatie.  

3. Functionele natuur: hierbij gaat het om productieve en regulerende ecosysteemdiensten 

met concrete economische en maatschappelijke waarde. Functionele natuur laat zien wat de 

gevolgen kunnen zijn als we de diensten die de natuur levert duurzamer gebruiken. 

4. Inpasbare natuur: hierbij krijgen mensen veel ruimte om in de natuur te wonen, te werken 

en te recreëren. Inpasbare natuur toont de gevolgen van het versterken van de economische 

lusten van natuur en de vermindering van lasten van wet- en regelgeving.  

 

Deze zogenaamde kijkrichtingen bieden een mooi kader om een nieuwe visie op de 

natuurontwikkeling in Flevoland vorm te geven. Zij geven ook inzicht in de mogelijkheden om 

verschillende sturingsstijlen (primaat bij overheden of bij de markt) of beleidsarrangementen (zoals 

gebiedsfondsen en ontwikkelingsmaatschappijen) te combineren. Het maakt nogal wat uit welke 

kijkrichting men neemt. Veel van de discussies over natuur, ook in Flevoland, komen voort uit het feit 

dat men weliswaar in alle gevallen over natuur praat maar vanuit soms geheel verschillende 

kijkrichtingen. Dat wordt in een aantal gevallen van te voren wel duidelijk, maar ook heel vaak niet. 

In met name dat laatste geval ontstaan dan snel spraakverwarring of zelfs spanningen.  

Het interessante van Flevoland als gebied is dat alle vier de kijkrichtingen een plaats kunnen krijgen 

als het gaat om natuur. Dat is voor ons land betrekkelijk uniek. In de aanpak van het Open Planproces 

is uitdrukkelijk gewerkt met deze verschillende kijkrichtingen en is ook getracht die recht te doen. 

Vanzelfsprekend zullen de voorstanders van één specifieke kijkrichting dat betreuren, maar het is de 

enige verantwoorde manier om een breed onderwerp het recht te doen dat het verdient. Op die 

manier komen ook de relaties met andere aspecten van het maatschappelijk leven goed aan de orde 

en wordt voorkomen dat natuur als een geïsoleerd vraagstuk wordt gezien.  

Uitdrukkelijk zij opgemerkt -en het volgt ook uit de vorenstaande uiteenzetting- dat in het Open 

Planproces naar meer wordt gekeken dan het Oostvaarderswold. Een enkele keer viel te horen dat 

het Open Planproces een slimme, ultieme poging zou zijn om het Oostvaarderswold alsnog in beeld 

te brengen. Niets is minder waar. Vanzelfsprekend komt een mogelijke verbinding tussen het 

Horsterwold en de Oostvaardersplassen in het planproces aan de orde, al is het maar omdat daar al 

veel in is geïnvesteerd.  

                                                           
2
 Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap. 
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Maar dan als één van de mogelijkheden om de natuurontwikkeling in deze provincie te bevorderen, 

niet als dé mogelijkheid of zelfs de belangrijkste mogelijkheid.  

Een ander gevolg van de benadering is ook dat gekeken wordt naar het totaal van de natuur in 

Flevoland, ja zelfs het totaal van de ontwikkeling hier, met daarbij als uitgangspunt om niet te snel 

gericht te raken op een specifiek project. Wat dat aangaat is het een benadering die diametraal 

anders is dan de projectgerichte benadering die gekozen is bij het Oostvaarderswold.  

Het projectmatige karakter van de aanpak van het Oostvaarderswold heeft er toe geleid dat alle 

aandacht daar naar uit ging en de voortgang daarvan ook de hoogste prioriteit kreeg. Zoals dat bij 

projecten vaak gaat, wordt daarbij de blik vooral op die voortgang gericht, met weinig ruimte voor 

nieuwe gezichtspunten of afwijkende opvattingen. Dat is de kracht van projecten maar soms ook de 

kwetsbaarheid. In de onderhavige aanpak van het Open Planproces is mede hierom voor juist een 

geheel andere, veel meer programmatische aanpak gekozen. Projecten worden gestuurd op een 

concreet op te leveren resultaat, terwijl programma’s veel meer gestuurd worden op een doel dat 

met een variëteit aan middelen flexibel en gefaseerd wordt nagestreefd. Zo’n benadering lijkt, als  

het gaat om natuur in Flevoland, op dit moment het meest vruchtbaar.  

2.3   Gekozen aanpak 
Het Open Planproces Natuur in Flevoland is gestart in augustus 2012 en had een doorlooptijd van  

zes maanden. Globaal bestond het proces uit drie fasen: een inventarisatie, een informerende 

gespreksronde en de fase van ideeënvorming.  

 

Inventarisatie 

Gestart is met het inventariseren van de beschikbare informatie. Het project én het proces zijn 

gedurende de looptijd goed gedocumenteerd. Wat opvalt, is het detailniveau waarop de plannen 

voor het project Oostvaarderswold zijn uitgewerkt. Tevens is in deze fase gezocht naar relevante 

bijdragen van experts en is documentatie bestudeerd die buiten het project Oostvaarderswold valt, 

maar wel relevant is voor ‘Natuur in Flevoland’.  

 

Informerende gespreksronde 

In deze ronde zijn allereerst de direct belanghebbenden bij Oostvaarderswold benaderd voor een 

gesprek. Daarnaast is op diverse plekken (website, voortgangsberichten et cetera) de oproep gedaan 

aan andere belanghebbenden en geïnteresseerden om zich te melden voor een gesprek.  

Hier hebben velen gehoor aan gegeven. In totaal hebben er zo’n 50 gesprekken plaatsgevonden  

in deze fase. Het valt op dat de drijfveren van vele belanghebbenden nogal eens uiteenlopen en 

daardoor ook hun inbreng. Bij natuur speelt dat sterk, het is hiervoor ook al gesignaleerd bij de 

kijkrichtingen. Agrariërs hebben hun landbouwbelangen op het oog. Maar ook binnen die groep 

bestaan nog weer geheel uiteenlopende visies. In de kring van natuurbeschermers of 

natuurliefhebbers is hetzelfde te zien. In de ronde met informerende gesprekken kwam dit alles  

goed naar voren. Daarbij viel vast te stellen dat iedereen op zichzelf positief staat tegenover natuur, 

maar dat de belangentegenstellingen verscherpen naarmate het concreter wordt.  

 

Ideeënvorming 

Na bestudering van de documenten en het voeren van vele informerende gesprekken is de fase 

begonnen van het vormen van ideeën. Daarbij zijn niet al te veel beperkingen opgelegd. Men mocht 

ideeën schriftelijk inzenden, met al dan niet een toelichting. Maar ook voor alleen maar een 

mondelinge inbreng bestond ruimte. Heel vruchtbaar was een sessie met een aantal experts uit zeer 

verschillende richtingen, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving maar ook Stichting Ark, LTO, 

Landschapsbeheer Flevoland, ANWB, Alterra, BoerenNatuur en diverse adviesbureaus. Door de 

uiteenlopende achtergronden van die experts was vanzelfsprekend ook hun inbreng geheel 

verschillend en soms zelfs tegenovergesteld aan elkaar.  
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Maar het sprong in het oog dat er ook veel begrip voor elkaars standpunten en voldoende ruimte 

was in de opvattingen voor een constructieve gedachtewisseling. Waar vanuit de eigen achtergrond 

verschillende accenten werden gezet en prioriteiten aangegeven, was er toch een grote consensus 

over de voorkeur voor een aanpak waarin flexibiliteit en fasering een belangrijke plaats zouden 

innemen. Dat heeft dan ook in niet geringe mate bijgedragen aan de lijn die is ingezet. Diezelfde lijn 

kwam ook voort uit de bijeenkomst met vertegenwoordigers van de diverse betrokken 

overheidsinstanties (inclusief Het Flevo-landschap, in verband met zijn publieke taak). Belangrijk 

thema in die bijeenkomst was natuurlijk ook de zorg omtrent het bestuurlijk, juridisch en financieel 

haalbare, alsmede ook de aandacht voor consistentie in de aanpak. 

 

Op basis van alle informatie en van alle inbreng, alsmede van de diverse sessies die hebben 

plaatsgevonden, is vervolgens een conceptrapport opgesteld. Dat rapport is medio januari 2013 om 

commentaar voorgelegd aan al degenen die actief aan het Open Planproces hebben meegedaan. 

Bovendien is het als concept beschikbaar gesteld aan iedereen die er in geïnteresseerd was, met het 

verzoek om de opvattingen daarover kenbaar te maken. Op basis van alle reacties is vervolgens een 

definitieve versie gemaakt die nu voorligt, vergezeld van een advies.  

2.4   Keuzes zijn noodzakelijk 

Zoals hieronder nader wordt uiteengezet, komt als lijn uit het Open Planproces Natuur in Flevoland 

naar voren dat het beste kan worden ingezet op een programma, op een serie activiteiten die alle als 

kenmerk hebben dat ze gericht zijn op natuurontwikkeling en bijdragen aan de vooraf bepaalde 

doelen, maar ook geheel verschillend van aard, opzet, karakter en eigenaar zijn. Soms gaat het om 

het versterken van wat er al is, dan weer gaat het om een geheel nieuwe ontwikkeling of het tot 

stand komen van natuur in samenhang met een geheel andere ontwikkeling. Voordeel van een 

dergelijke benadering is dat er een veel grotere schakering aan activiteiten tot stand komt. 

Bovendien is de flexibiliteit veel groter. Alles hoeft niet op een bepaald tijdstip ‘klaar’ te zijn, soms 

gaan bepaalde ontwikkelingen sneller dan gedacht, dan weer wat langzamer. Soms komen er ineens 

geheel nieuwe opties die snel verzilverd moeten en kunnen worden. Dan weer blijkt dat iets toch niet 

levensvatbaar is of slechts gefaseerd of getemporiseerd vorm kan krijgen.  

 

Het nadeel evenwel van een dergelijke benadering is dat er versnippering kan ontstaan. Dat klemt 

temeer als probleem wanneer de ontwikkelingen alleen met financiële steun van de overheid tot 

stand kunnen komen. Bij natuur is dat vaak onvermijdelijk. Geld kun je maar één keer uitgeven, dus 

zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Bovendien moet worden vermeden dat men zich richt op 

een bepaalde ontwikkeling of daar zelfs grote voorkeur voor uitspreekt zonder dat er maar in de 

verste verte zicht is op financiële uitvoerbaarheid. Te vaak zien we in het openbaar bestuur 

voorbeelden van visies en vergezichten waar men zich weliswaar sterk voor uitspreekt maar waarvan 

men de rekening bij een ander wil deponeren. Of men speelt ‘op zien komen’, in de hoop dat de 

aantrekkelijkheid van het plan tot spontane publieke of zelfs private geldschieters zal leiden. Dat leidt 

uiteindelijk vaak tot teleurstelling en kan ook een negatieve invloed hebben op het vertrouwen van 

de burger in de overheid. Om die reden is in het Open Planproces dan ook gewerkt met scherpe 

criteria om te voorkomen dat men in luchtkastelen terecht komt. Deze criteria worden in paragraaf 

6.2 uitgewerkt.  
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2.5   Informatie gedurende het proces 

Gedurende het proces zijn de belanghebbenden op verschillende manier geïnformeerd over de 

voortgang. Onderstaand een overzicht. 

1. Er is een persbericht verspreid waarin de start van het Open Planproces en de benoeming 

van de heer Bekker als onafhankelijk voorzitter zijn aangekondigd. 

2. Er zijn vijf voortgangsberichten verschenen: op 8 oktober, 2 november, 26 november,  

21 december 2012 en 25 januari 2013. Deze berichten zijn digitaal verspreid aan iedereen die 

aangaf daarin geïnteresseerd te zijn. Aan partijen waarvan geen e-mailadres beschikbaar was 

zijn de berichten per post verstuurd. 

3. De partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de scenarioanalyse van de provincie van 

mei 2012 zijn persoonlijk benaderd voor een gesprek, zowel schriftelijk als telefonisch. 

4. Met partijen die zich via andere wegen hebben gemeld zijn afspraken gemaakt, indien 

mogelijk persoonlijk en soms telefonisch. Een lijst met gesprekspartners is als bijlage 2 

toegevoegd. 

5. Er is een website gemaakt, waarop alle relevante informatie met betrekking tot het  

Open Planproces is vermeld. 

6. Er heeft een aantal sessies plaatsgevonden in het kader van de ideevorming.  

De aanwezigen hebben hiervan het verslag ontvangen. 

7. Er heeft een presentatie in Provinciale Staten plaatsgevonden, te weten op  

16 december 2012.  

8. Door middel van twee advertenties in de Almere Deze Week en Flevo Post op  

15 januari 2013, zijn geïnteresseerden opgeroepen om te reageren op het concept-rapport. 

9. Op 22 januari 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij iedereen die zich 

daarvoor had opgegeven zijn commentaar op het concept-rapport kon geven en/of  

toelichten.  

10. Tot en met 27 januari 2013 kon iedereen nog schriftelijk op of naar aanleiding van het 

concept-rapport reageren. Daar is ook intensief gebruik van gemaakt.  
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3 De context 

 

3.1   Provincie Flevoland 

Hiervoor is al uiteengezet dat de ontwikkeling van natuur in Flevoland niet los te zien is van de 

ontwikkeling van de provincie als geheel. Of zelfs nog verdergaand: de ontwikkeling van dit deel van 

het land. Flevoland is een bijzondere provincie. Zij bestaat uit een aantal grote polders, de 

Noordoostpolder van 1940 en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland van 1957 en 1967. Het is nieuw land, 

ingepolderd met het oogmerk nieuwe ruimte te verkrijgen voor met name landbouw. Daar kwamen 

gaandeweg nieuwe bestemmingen bij. Vooral in Zuidelijk Flevoland werd gedacht aan nieuwe 

stedelijke en economische ontwikkelingen, met aanvankelijk een zwaar accent op Lelystad en later 

op Almere. Ook zijn er een aantal bos- en natuurgebieden aangelegd, waarmee een groenblauw 

raamwerk is gecreëerd.  

 

Als we naar die laatste polder kijken, dan valt op dat er sprake is geweest en nog steeds is van een 

zeer grote dynamiek. Maar tevens valt op dat die dynamiek iets heeft opgeleverd wat er anders 

uitziet dan indertijd bij de start was gedacht. Lelystad is niet de centrale, grote kern geworden van 

een nog veel groter gebied, waar ook een ingepolderde Markerwaard deel van uit zou maken.  

Het accent is geheel komen te liggen op Almere, dat ook niet een met bijvoorbeeld Purmerend 

vergelijkbare overloopgroeikern van Amsterdam is geworden maar een zelfstandige, grote stad  

waar veel van de expansie in het westen des lands zijn ruimte krijgt voor de opvang van bevolking  

en werkgelegenheid.  

 

Er zijn meer van dergelijke ontwikkelingen die geheel anders zijn verlopen dan ooit gedacht.  

De Oostvaardersplassen vormen daarvan een prachtig voorbeeld. Dit gebied was ooit voorzien als 

industriegebied. Maar die industrie liet op zich wachten en door de waterstand daar groeide het min 

of meer bij toeval in hoog tempo uit tot een zelfs internationaal vermaard vogelgebied. Daar kwam 

later nog bij dat het domein werd van een unieke serie van wat genoemd werd ‘grote grazers’, 

edelherten als wild en heckrunderen en konikpaarden als andere grote in het wild levende dieren.  

Derde ontwikkeling die niet was voorzien maar die een groot effect heeft op het aanzicht van 

Flevoland, is de opkomst van windenergie, opgewekt door nog steeds in snel tempo overal 

verschijnende windmolens.  

 

Het zijn voorbeelden van wat er allemaal in dit gebied mogelijk is. Maar ook voorbeelden die 

aantonen dat ontwikkelingen vaak anders gaan dan gedacht of gepland. Het gebied heeft grote 

mogelijkheden, maar wil het gebied aantrekkelijk zijn voor vooral de opvang van expansie uit de 

Randstad en voor het opvangen van bewoners en van werkgelegenheid, dan zal veel aandacht nodig 

zijn voor de aantrekkelijkheid van het gebied. Daarvoor moet men blijven investeren in het groen-

blauwe casco, dat een belangrijke vestigingsvoorwaarde is voor de Metropoolregio. Want op zichzelf 

is een nieuwe polder, afgezien van de indruk die de wijdheid maakt, niet het meest aantrekkelijke 

vestigingsgebied voor andere functies dan landbouw, energievoorziening, logistiek en industrie. 

Natuur speelt in dat verband een grote rol. Zoals ook uit de natuurverkenningen van het Planbureau 

voor de Leefomgeving blijkt, scoort natuur hoog als factor die vestigingen bevordert. Mensen 

waarderen natuur waarin ze kunnen rondwandelen of fietsen, waar ze flora en fauna kunnen 

bewonderen en waar ze kunnen recreëren. 

 

Flevoland is wat dat aangaat, ondanks zijn nog maar korte geschiedenis, gezegend met een aantal 

goede en soms zelfs heel bijzondere natuurontwikkelingen van geheel uiteenlopende aard en 

omvang. Er is al van oudsher voorzien in bosontwikkelingen, vooral daar waar de grondslag voor 

agrarische ontwikkelingen minder was. Genoemd is verder al het inmiddels beroemde gebied 

Oostvaardersplassen.  
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Evenzeer indrukwekkend, zij het veel minder bekend, is het Horsterwold, een loofbosgebied van voor 

Nederlandse begrippen ongekende omvang. Voorts is sprake van tal van middelgrote 

natuurontwikkelingen, verspreid over de hele provincie. En van heel kleinschalige natuur die op 

allerlei plekken door lokale activiteiten tot stand komen, bijvoorbeeld in de vorm van natuurstroken 

bij landbouwgebieden. Ook bij de stedelijke ontwikkelingen krijgt natuur een hoge prioriteit, met nu 

ook een Floriade die niet toevallig in Almere tot stand zal komen. De Randmeren en het Markermeer 

vormen verder watergebieden die uit het oogpunt van natuur ook hun eigen betekenis en eigen 

mogelijkheden hebben. Kortom: qua natuur heeft Flevoland veel te bieden, het is onmiskenbaar dat 

natuur in belangrijke mate bijdraagt en ook nog verder kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid en 

wervingskracht van het hele gebied.  

3.2   Betekenis op een hoger schaalniveau 

Natuur in Flevoland is, zoals uit het vorenstaande blijkt, in sterke mate iets dat lokaal en provinciaal 

leeft, maar ook bovenprovinciale aspecten heeft. Gewezen is al op de rol die natuur speelt uit het 

oogpunt van wervingskracht voor ontwikkelingen die hun oorsprong in de rest van  

(het noordelijke deel van) de Randstad vinden. Maar ook heeft de grootschaligheid van sommige 

natuurgebieden tot gevolg gehad dat er sprake is van natuur met een nationale, ja zelfs 

internationale allure. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook buiten de provincie en vooral op 

rijksniveau grote belangstelling ontstond voor de natuur in dit gebied. Daarbij speelde overigens op 

de achtergrond wellicht ook een rol dat de polders, inclusief de natuurontwikkeling daar, ooit zijn 

ontstaan als rijksproject. Het was ook een rijksdienst die de planvorming en inrichting voor zijn 

rekening heeft genomen.  

 

De Oostvaardersplassen zijn daarvan een mooi voorbeeld. Het is één van de grote pronkjuwelen van 

Staatsbosbeheer. De zeer beperkte toegankelijkheid reduceert het nut van de Oostvaardersplassen 

voor de directe natuurbeleving van de bevolking hier. Voor hen heeft het gebied niet veel meer 

betekenis dan voor mensen van buiten Flevoland. Maar dat het een uniek natuurgebied is en dat de 

geringe toegankelijkheid daarbij een rol speelt, zal niemand ontkennen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het plan -het Oostvaarderswold- om de twee grote natuurgebieden, het 

Horsterwold en de Oostvaardersplassen, met elkaar te verbinden en zo te komen tot een groot 

aaneengesloten natuurgebied als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur in het begin van deze 

eeuw vooral ook op rijksniveau leefde. Ook provinciaal waren er voorstanders natuurlijk, wellicht ook 

in verband met de wens te komen tot een duidelijke markering van de stedelijke ontwikkeling van 

Almere. Op rijksniveau vertaalde de belangstelling zich in de aanvankelijke bereidheid tot grote 

financiële steun. Door die steun werd het ook voor de provincie mogelijk en aantrekkelijk te komen 

tot een eigen financiering. Totdat op rijksniveau besloten werd de verdere financiering stop te zetten 

waardoor uiteindelijk het plan strandde bij de Raad van State.  

 

Op alle verwikkelingen ter zake en de gevolgen die het heeft gehad voor de provinciale politiek, zal 

hier verder niet worden ingegaan. Volstaan zal worden met de constatering dat het wegvallen van de 

rijkssteun de uitvoering van het plan in zijn oorspronkelijke vorm (een verbindingszone van een 

kleine 2.000 hectare) onmogelijk heeft gemaakt. Nagegaan is of het denkbaar is dat het Rijk weer tot 

een beleidswijziging komt en alsnog de ooit voorgespiegelde financiering weer zal oppakken. 

Sommigen hadden de hoop daarop doordat in de aanloop naar de laatste Tweede 

Kamerverkiezingen sommige partijen zich zeer positief over het Oostvaarderswold hadden 

uitgelaten. Het Regeerakkoord van Rutte 2 zelf is onmiskenbaar positiever ten opzichte van de 

ecologische hoofdstructuur en robuuste verbindingen dan het Regeerakkoord Rutte 1. Het bevat in 

ieder geval geen passage die net als het Regeerakkoord Rutte 1 het plan Oostvaarderswold 

onmogelijk maakt.  
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Maar ook niet een passage waaruit men zou mogen afleiden dat dit plan weer in zijn oorspronkelijke 

of iets aangepaste vorm in beeld is gekomen. De budgettaire problemen van nu spelen daarbij naast 

wellicht andere overwegingen een belangrijke rol.  

Het zal overigens ook impliceren dat naar verwachting het Rijk zich minder dan in het verleden 

gebeurd is, inhoudelijk zal bemoeien met de vraag naar natuur in Flevoland c.q. het realiseren van 

een verbinding in welke vorm dan ook. Ook dat valt uit het regeerakkoord op te maken waar expliciet 

de primaire verantwoordelijkheid voor natuurontwikkeling bij de provincie wordt gelegd.  

3.3   De status quo na de beslissing over het Oostvaarderswold 

Voordat ingegaan wordt op alle mogelijkheden en initiatieven, wordt in dit hoofdstuk kort geschetst 

wat de juridische en financiële vertreksituatie is voor natuur in Flevoland, zoals die is ontstaan naar 

aanleiding van het project Oostvaarderswold. In de periode 2009 tot 2012 is de uitvoering van het 

project Oostvaarderswold voorbereid. Hiertoe zijn plannen gemaakt en gronden verworven.  

Tevens zijn er contracten gesloten waarmee verplichtingen tot het realiseren van compensatie voor 

projecten elders zijn aangegaan. 

 

Het Provinciaal Inpassingsplan is vernietigd. De herziene begrenzing van de ecologische 

hoofdstructuur (strook van een kleine 2000 ha tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold) 

blijft van kracht. De gronden hebben grotendeels een agrarische bestemming. Alleen de Grote Trap 

heeft de bestemming natuur. Wel is een aantal agrarische percelen ingericht als 

kiekendieffoerageergebied. Voor het gebied geldt een provinciale verordening (uit december 2008), 

waaraan bouwaanvragen worden getoetst. De provincie volgt sinds de vernietiging van het 

Inpassingsplan daarbij de lijn van het Bestemmingsplan voor het buitengebied van Zeewolde en 

verleent ontheffingen indien een aanvraag daar rechtstreeks binnen past.  

 

In de motie van 30 mei 2012 geven Provinciale Staten in hun kaders voor het Open Planproces  

aan dat: 

- er moet worden gekomen tot een sluitende businesscase binnen de huidige financiële kaders; 

- bestaande grondposities en gronden binnen en buiten het Oostvaarderswoldgebied worden 

ingezet ten behoeve van een nieuw plan; 

- er moet worden voldaan aan de bestaande, contractueel afgesproken natuurcompensatie 

verplichtingen.  

 

In het door de provincie Flevoland opgestelde rapport ‘Analyse en scenario’s Oostvaarderswold’  

van mei 2012, wordt de stand van zaken begin 2012, en daarmee het vertrekpunt voor het Open 

Planproces Natuur in Flevoland, nauwkeurig beschreven. Onderstaand worden de uitgangspunten 

die voor het Open Planproces van belang zijn toegelicht.  

 

1. Aan hard toegezegde financiering is er circa € 147,5 mln. beschikbaar. 

 

Partij Bedrag 

Bijdrage EL&I €   61.400.000 

Bijdrage RWS €   23.300.000 

Bijdrage RWS 2 €     1.400.000 

Bijdrage Staatsbosbeheer €   27.500.000 

Bijdrage provincie Flevoland €   33.900.000 

Totaal € 147.500.000 

 

  



Eindrapport Natuur in Flevoland 2013 

 

13 
 

2. Van de beschikbare € 147,5 mln. is inmiddels een substantieel deel van € 128 mln. 

uitgegeven en voor het resterende deel zijn verplichtingen aangegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) De onder 4 genoemde bedragen zijn nog niet uitgegeven 

3. Het grootste deel is vastgelegd in verworven grond (circa 900 hectare) 

 

Er is een grondpositie van circa 900 hectare verworven. 780 hectare hiervan bevindt zich in de zone 

tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold en 116 hectare daarbuiten (ruilgronden). 

Uitgangspunt is dat ruilgronden worden verkocht. Samen met de 168 hectare grond die reeds 

eigendom was van Staatsbosbeheer, de zogenaamde Grote Trap, was er in de zone 948 ha 

beschikbaar ten behoeve van Natuur in Flevoland. De gronden zijn op vrijwillige basis, maar wel 

gebaseerd op volledige schadeloosstelling verworven, waarmee vooruit werd gelopen op een 

onherroepelijk inpassingsplan.  

 

Hectares Basis ruimtegebruik 

780 Verworven 

168 Grote Trap 

948 Totaal beschikbaar ten behoeve van Natuur in Flevoland 

 

  

116 Te verkopen ruilgronden  

 

 

  

 Inmiddels uitgegeven danwel onvermijdelijk     

1 Plankosten  €      6.500.000  

 

  

  historisch (tot 31 december 2011)    €      6.140.000    

  begroot 2012    €         360.000    

      

 

  

2 Verwervingskosten  €  109.300.000  

 

ha 

  verworven gronden    €    96.400.000  780 

  ruilgronden    €    11.100.000  116 

  rente voorfinanciering    €      1.800.000    

      

 

  

3 Inrichtingskosten  €    15.300.000  

 

  

  Horsterwold/Kotterbos     €      9.300.000    

  fietsbrug A6    €      2.200.000    

  natuurvriendelijke oevers    €         800.000    

 

afkoop beheer SBB 

 

€       3.000.000 

 

     4 Raming onvermijdelijke uitgaven *)  €    16.400.000  

  

 

plankosten (incl. kosten Open Planproces) 

 

 €      1.500.000  

 

 

verrekeningen boeren 

 

 €      2.400.000  

 

 

schadeclaims 

 

 €    12.500.000  

 

       Totaal  €  147.500.000  

 

  

  Basis stand op 1-1-2012       
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4. De huidige eigenaren zijn Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en Provincie Flevoland 

 

Bijlage 3 bevat een kaart waarin de huidige grondposities zijn weergegeven. De onderstaande tabel 

geeft per eigenaar het aantal hectare weer.  

 

 

 

 

 

 

5. 365 hectare grond van deze grond is aangekocht als compensatieverplichting 

 

Een belangrijke randvoorwaarde voor de planvorming zijn de verplichtingen voortvloeiend uit 

contracten van de provincie Flevoland met RWS en Staatsbosbeheer. De bijdragen van RWS en 

Staatsbosbeheer op basis hiervan bedragen circa € 52,2 mln. Voor dit bedrag bestaan er 

verplichtingen voor natuurcompensatie die in een nieuw plan moeten worden meegenomen.  

- De provincie heeft € 23,3 mln. ontvangen en deels geïnvesteerd in de aankoop van 133 

hectare grond t.b.v. EHS compensatie t.b.v. de verbreding van de A6 in het Oostvaarderswold 

(72 hectare bos en 61 hectare moeras compensatie); 

- De provincie heeft € 1,4 mln. ontvangen en deels geïnvesteerd in de aankoop van 7,5 hectare 

EHS compensatie t.b.v. de verbreding van de A6 in het Oostvaarderswold in de vorm van 

moeras aan te leggen na 2012; 

- Staatbosbeheer heeft privaatrechtelijke afspraken met Almere gemaakt over de realisatie 

van 75 hectare bos t.b.v. uitbreiding Almere en 115 hectare kiekendiefcompensatie t.b.v. 

uitbreiding Almere). De boscompensatie is tot op heden niet gerealiseerd. Een deel van de 

kiekendieffoerageergebieden is inmiddels ingericht. De kiekendiefcompensatie moet zich 

contractueel binnen een straal van 5 tot 8 kilometer vanaf broedgebied vogels in de 

Oostvaardersplassen bevinden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 6 kilometer de 

maximaal gewenste afstand is; 

- Daarnaast is onderdeel van de overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de provincie, de 

compensatie van 35 ha bos t.b.v. de aanleg Hanzelijn volgens afspraak tussen 

Staatbosbeheer en Prorail. 

Van de beschikbare €52,2 mln. is € 37 mln. inmiddels geïnvesteerd in de aankoop van circa 365 

hectare grond. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer een bijdrage geleverd in de vorm van 

ontwikkelingen in het Kotterbos en Horsterwold. Hieraan is € 1 mln. besteed. Staatbosbeheer heeft 

voorts € 3 mln. gereserveerd voor tijdelijk beheer van de kiekendieffoerageergebieden. Het restant 

dient gereserveerd te worden voor het inrichten van deze 365 hectare grond als natuurgebied en 

mogelijk voor de afkoop van het beheer en onderhoud ervan (zie onderstaande tabel). 

 

Door de provincie ontvangen bijdragen 

Bijdrage RWS  €         23.300.000  

Bijdrage RWS 2  €           1.400.000  

Bijdrage Staatsbosbeheer  €         23.500.000  

Totaal  €         48.200.000  

Hectares Eigenaar 

132 Provincie Flevoland 

171 + 168 Staatsbosbeheer  

477 Het Flevo-landschap  
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Nog openstaande verplichtingen 

Inrichting RWS  €        3.300.000  

Afkoop beheer RWS  €        1.900.000  

Inrichting RWS 2  €           200.000  

Afkoop beheer RWS 2  €           100.000  

Inrichting Staatsbosbeheer  €        6.700.000  

Totaal  €      12.200.000  

 

Voor alle duidelijkheid zij nog het volgende opgemerkt. De genoemde, aangekochte gronden zijn 

verworven met een duidelijk oogmerk: compensatie en/of uitvoering van het Oostvaarderswold. Als 

dat oogmerk niet wordt gerealiseerd, kan vanzelfsprekend niet vrij over die gronden worden 

beschikt. In zijn brief van 1 december 2010 aan de provincie Flevoland geeft voormalig 

Staatsecretaris Bleker wel aan dat gronden verworven voor de robuuste verbinding in de optiek van 

het Ministerie van ELI verkocht kunnen worden. In de contracten zijn de condities opgenomen 

waaronder de compensatieverplichtingen moeten worden gerealiseerd en zijn ook onvoorziene 

omstandigheden benoemd zoals bijvoorbeeld het niet doorgaan van het Oostvaarderswold.  

 

Samengevat betekent dit dat er sprake is van een gebied van een kleine 2.000 hectare dat is 

begrensd als ecologische hoofdstructuur en waarvoor een verordening van kracht is. Daarbinnen 

heeft alleen de Grote Trap een natuurbestemming. Voor de volledige € 147,5 mln. die beschikbaar is 

gesteld zijn plannen gemaakt, is circa 900 hectare grond verworven en zijn verplichtingen aangegaan. 

Dat er sprake is van een juridisch en financieel gecompliceerde situatie die nog nader overleg vereist, 

moge duidelijk zijn.  
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4 Bestaande natuur in Flevoland 

 

4.1   De bestaande Flevolandse natuur 

De Flevolandse natuur wordt gekenmerkt door natte natuur met bossen, moerassen, natte 

graslanden en wateren.  

 

Er is een aantal grote gebieden, zoals de Oostvaardersplassen en de Randmeerbossen, stedelijke 

bossen zoals het Almeerderhout en recreatieve gebieden zoals het natuurpark Lelystad.  

Wat opvalt, is dat de inrichting vrij monofunctioneel is. Een multifunctionele inrichting (combinaties 

van ecologie, economie, recreatie) en een benadering van natuur als vestigingsvoorwaarde biedt 

meer kansen. De in hoofdstuk 2.2. geïntroduceerde kijkrichtingen, bieden een analysekader om de 

bestaande Flevolandse natuur mee in te delen.  

 

Vitale natuur: herstel en behoud van biodiversiteit staan voorop. De aandacht gaat vooral uit naar 

natuur die buiten de landsgrenzen schaars is. De combinatie met recreatie is in dit type natuur 

beperkt, omdat de kwetsbaarheid, schaal en omvang van de natuur het niet toelaten dat recreanten 

op eigen houtje het gebied betreden. De Oostvaardersplassen zijn een goed voorbeeld van dergelijke 

‘kijknatuur’: het Natura 2000 gebied is niet vrij toegankelijk, maar slechts onder begeleiding te 

betreden. Naast veel bijzondere vogels komt men op verschillende in Flevoland beschermde 

diersoorten zoals de rugstreeppad tegen, die elders niet zo algemeen voorkomen.  

 

 
Figuur 1: Provincie Flevoland Interactieve EHS kaart, januari 2013 

 

Beleefbare natuur: hierbij biedt de natuur bovenal een mooie en fijne leefomgeving. In Flevoland 

onderscheidt men hierbinnen nog de zogenaamde ‘zwerfnatuur’ (toegankelijk voor de recreant, 

maar heeft geen duidelijke paden of bewegwijzering) en de ‘doenatuur’ (ruimte voor allerlei 

activiteiten, van actief en sportief tot en met relaxed en ontspannen). De zwerfnatuur vindt men 

terug in de Randmeerbossen, een lang groen lint langs de zuidoostelijke rand van Flevoland. Het 

Horsterwold is, met zijn Stille kern, daar het meest bijzondere van. Ook het oerbos Rotterdamse 

Hoek is een voorbeeld van zwerfnatuur.  
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De doe-natuur vindt men in Flevoland bijvoorbeeld in de stadsbossen van Almere (Almeerderhout)  

en Lelystad en in het Natuurpark Lelystad. Andere voorbeelden zijn het Knarbos, het Larserbos en de 

rand van het Horsterwold die gezien hun ligging minder als ‘stedelijke natuur’ zullen fungeren. Het 

zelfde geldt voor het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder, het Kuinderbos, dat is 

ontstaan op de arme veengrond. Ook kent de provincie de nodige watersport- en recreatie- 

mogelijkheden. De Casteleijnsplas is populair bij duikers, terwijl de Wellerwaard wordt gebruikt als 

zwem- en recreatieplas. Ook zijn er kleinere initiatieven waarbij partijen als Landschapsbeheer 

Flevoland samen met bewoners optrekken in projecten gericht op doe-natuur. 

 

Functionele natuur: in een gebied komen dikwijls meerdere ecosysteemdiensten tegelijk voor.  

In landbouwgebieden wordt bijvoorbeeld voedsel geproduceerd, maar ook water vastgehouden. 

Onderdeel van de opgave van deze kijkrichting is om aandacht te schenken aan de optimalisatie van 

het geheel van diensten en niet te focussen op maximalisatie van een afzonderlijke dienst. 

In Flevoland zijn er verschillende agrarische natuurverenigingen die zich inzetten voor agrarisch 

natuurbeheer. Organisaties die daarbij ondersteunen zijn onder andere: BoerenNatuur en 

Landschapsbeheer Flevoland. Zij streven er op talloze locaties naar een betere relatie tot stand te 

brengen tussen natuurgebied en het omliggend landelijk gebied. Het natuurlijk inrichten van 

akkerranden draagt bijvoorbeeld bij aan de waterzuivering.  

  

Inpasbare natuur: De drijfveer achter deze kijkrichting is dat natuur mooi en ook belangrijk is, maar 

goed kan worden gecombineerd met andere functies. Kansen om geld te verdienen met natuur 

worden zo veel mogelijk benut. Voorbeelden hiervan zijn het Stadslandgoed de Kemphaan in Almere.  

4.2  Naar een strategie voor natuurontwikkeling. 

De verschillende ontwikkelingsrichtingen voor Natuur in Flevoland kunnen in grote lijnen in twee 

groepen worden ingedeeld. In de eerste groep gaat het om min of meer autonome natuurplannen of 

plannen waarin natuur een belangrijke plaats inneemt. In de tweede groep gaat het om het 

aanleggen van verbindingen tussen natuurgebieden, en dan met name de Oostvaardersplassen en 

het Horsterwold. 

 

In de eerste groep kan weer een nadere onderverdeling worden gemaakt: behoud, uitbreiding en 

nadere ontwikkeling van bestaande natuurgebieden, aanhaken aan stedelijke ontwikkelingen of 

nieuwe natuurgebieden. Bovendien zijn allerlei variaties mogelijk in omvang en tijdfasering. Bij de 

verbindingen zijn de varianten, voor zover hier onderzocht: de verbinding in de buurt van de Grote 

Trap en de verbinding in de buurt van de Knardijk. Ook daarbij zijn variaties mogelijk in omvang en 

tijdfasering. Als randvoorwaarde in het kader van het Open Planproces is aangehouden dat een 

verbinding in ieder geval een behoorlijke migratie van met name edelherten mogelijk moet maken.  

 

Bedacht moet overigens worden dat het ontwikkelen van natuur vaak leidt tot positieve gevolgen 

maar ook gepaard gaat met het verdringen of bemoeilijken van andere functies. Dat punt speelt 

zeker in Flevoland waar de natuur veelal de plaats inneemt van landbouwgebied, landbouwgebied 

dat bovendien behoort tot de beste in zijn soort. Dat stelt extra hoge eisen aan de rechtvaardiging 

van natuurprojecten. Het is overigens iets dat ook bij stedelijke ontwikkelingen in Flevoland te zien is. 

Ook die hebben vaak de landbouwfunctie verdrongen en doen dat nog steeds. 
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4.3   De eerste groep: natuurprojecten, niet zijnde een verbinding  

Er is een groot aantal initiatieven in de provincie tot het realiseren van natuurprojecten.  

Enerzijds betreft het de ontwikkeling van nieuwe natuur, vaak in combinatie met andere functies, 

anderzijds betreft het de uitbreiding van de bestaande gebieden of het vergroten van de kwaliteit en 

beleefbaarheid hiervan. In het onderstaande overzicht is een (niet uitputtend) overzicht opgenomen 

van de grotere en meeromvattende initiatieven of plannen die aan de voorzitter van het Open 

Planproces kenbaar zijn gemaakt. Een aantal van deze initiatieven wordt in bijlage 4 nader toegelicht.  

 Initiatief Locatie Korte omschrijving Middelen Partijen 

 

1 Markerwadden Markermeer, langs 

de Houtribdijk 

tussen Lelystad en 

Enkhuizen 

Aanleg van natuureilanden 

t.b.v. het oplossen van 

slibproblemen en het 

verrijken van natuuroevers 

Kosten 

bedragen bij 

aanvang 75 

mln., waarvan 

45 reeds 

beschikbaar 

Natuurmonumenten is 

initiatiefnemer, binnen 

rijksverantwoordelijkheid 

Gemeente Lelystad 

ondersteunt het initiatief 

2 Oosterwold  Oostelijk deel 

Almere/gemeente 

Zeewolde 

Ontwikkelstrategie voor een 

organische ontwikkeling, met 

de uitnodiging aan 

initiatiefnemers om het 

gebied zelf in te richten met 

groen, landbouw en wegen,  

inclusief landschapspark 

Eemvallei  

- Gemeente Almere 

3 Ontwikkelen en 

uitbreiden van 

bestaande natuur 

Dronten  

Oostrand Dronten Stille natuur in het 

Roggebotzand. Vergroting van 

het Revebos en De Abbert ten 

zuiden van de N307 

Versterken recreatie  

- Gemeente Dronten, 

Staatsbosbeheer, Het Flevo-

landschap 

4 Voormalig eiland 

Schokland  

Noordoostpolder Natuurontwikkeling, 

wateropgave en vergroten 

recreatieve functie 

16 mln. Gemeente, provincie en 

Rijk, Het Flevo-landschap en  

Waterschap Zuiderzeeland 

5 Voorsterbos Noordoostpolder, 

tussen Kraggenburg 

en Vollenhove 

Realisatie van het 

‘Toekomstbeeld’, met de 

Waterloopbos experience en 

het Stille Wendelbos 

- Natuurmonumenten 

6 Agrarisch 

natuurbeheer/ 

natuurboeren 

Provinciebreed Bevorderen agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer/ 

combinaties 

natuurdoelstellingen en 

voedselproductie 

- BoerenNatuur 

(samenwerkingsverband van 

agrarische 

natuurverenigingen)/ 

Beroepsvereniging 

natuurboeren 

7 Harderbos Dronten, aan het 

Veluwemeer bij 

Harderwijk 

Oudste bos van Oostelijk 

Flevoland, oerwoud in 

wording 

Reeds in fase 

van inrichting 

Natuurmonumenten 

8 Natuur en 

landschap buiten 

de natuurgebieden 

Provinciebreed Behoud, beheer en 

ontwikkeling van natuur en 

landschap buiten de 

natuurgebieden 

 

Worden per 

project bepaald 

en gegenereerd 

Stichting Landschapsbeheer 

Flevoland 
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4.4   De tweede groep: een verbinding  

Een van de ontwikkelingen die als het om natuur gaat ook denkbaar is, is het aanleggen van een 

verbinding tussen twee natuurgebieden. Dat is waar ook het Oostvaarderswold om draaide: een 

verbinding tussen het Horsterwold en de Oostvaardersplassen. Een dergelijke verbinding kan passen 

in het systeem van de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. Het zou te ver voeren hier nog eens 

alle argumenten op te voeren voor een dergelijke verbinding. Bij het presenteren van de plannen 

voor het Oostvaarderswold zijn die genoegzaam gewisseld. Ten behoeve het plan-Oostvaarderswold 

is inmiddels 780 hectare grond verworven, zie hoofdstuk 3. 

 

De meest in het oog springende en in ieder geval meest besproken verbinding is die langs de Grote 

Trap. Daarvoor zijn nog allerlei varianten denkbaar die in de volgende paragraaf zullen worden 

besproken. Als alternatief voor een verbinding langs de Grote Trap is een verbinding via bestaande 

natuurgebieden langs de Knardijk en de Larserweg voorgesteld.  

 

Het Bureau Maris heeft een korte studie hiernaar gepresenteerd die enige indicatie geeft van waar 

we dan aan moeten en kunnen denken. Dit zijn volwassen stapstenen waarlangs verbindingen te 

realiseren zijn voor de migratie van het edelhert tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Als 

onderdeel van de natuurontwikkeling Hierdense Poort is recentelijk een ecoduct over de snelweg 

A28 gerealiseerd. Dit maakt de Hierdense Poort tot een mogelijke oversteekplaats voor het edelhert 

tussen de Flevoland en de Veluwe. Duidelijk is dat deze verbinding alleen kan als in dat gebied grond 

wordt verworven, door middel van aankoop of ruil. Voor de verbinding tussen de Oostvaarders-

plassen en de Randmeren zijn door de provincie Flevoland in 2007 eerste instantie drie hoofdkeuzes 

beschouwd. De Knardijk is daarbij afgevallen, omdat via het Adelaarstracé een goede aansluiting op 

het Nuldernauw gemaakt kon worden, waarbij het Horsterwold als leefgebied bij de verbinding kon 

worden betrokken. Een tweede reden was gelegen in de doeltypen natuur die langs de Knardijk 

gerealiseerd konden worden. Ook de nabijheid van het vliegveld speelde een rol en tenslotte heeft 

de integraliteit van opgaven een belangrijke rol gespeeld bij de locatiekeuze. Water, natuur en 

recreatie liggen in het voormalige plan-Oostvaarderswold niet naast elkaar, maar zijn gecombineerd 

tot één in elkaar grijpend systeem. De locatie Knardijk lijkt ondanks een aantal positieve kanten een 

gepasseerd station als het om een verbinding gaat. De kosten zijn bovendien onzeker.  

 

Van een andere orde, maar ook een verbinding is het meerjarenproject om een Corridor te realiseren 

in de Noordoostpolder; een recreatieve natuurlijke verbinding tussen Emmeloord en het Kuinderbos. 

De eerste fase daarvan (Wellerwaard) is momenteel in ontwikkeling. In de volgende fase zal ook een 

verbinding (met watergang) gepland worden tussen de Wellerwaard en het Kuinderbos. Dat vormt 

de laatste schakel in de Corridor.  
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5  Een verbinding nader bekeken 

 

Omdat de verbinding zo’n belangrijke rol heeft gespeeld en nog speelt in de discussie, zal in deze 

paragraaf apart ingegaan worden op dat onderwerp. Bij een verbinding hebben we het over het met 

elkaar verbinden van grote natuurgebieden. Dat kan onderdeel zijn van de zogenaamde ecologische 

hoofdstructuur. Door een verbinding ontstaan migratiemogelijkheden voor flora en fauna die de 

ontwikkeling daarvan bevorderen. Voor een verbinding kunnen verschillende overwegingen bestaan: 

- ecologische overwegingen 

- planologische overwegingen 

- recreatieve overwegingen. 

 

Bij elke overweging horen eigen uitgangspunten en belangen die ook vervolgens zichtbaar worden in 

de vormgeving. Wat dat betreft stellen de diverse overwegingen soms geheel verschillende eisen. 

Een planologische verbinding als buffer belemmert op lange termijn stadsuitbreiding, en zal dus veel 

bos kennen, wat bij een ecologische verbinding niet hoeft. Een recreatieve verbinding heeft nog weer 

een andere vorm. Hieronder komen de genoemde overwegingen achtereenvolgens aan de orde 

waarbij die verschillen ook goed zichtbaar worden.  

 

De verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold moest zorgen voor een versterking 

van de samenhang en kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur. Het gebied bood nieuwe 

recreatiemogelijkheden voor de Noordvleugel van de Randstad en gaf een oplossing voor 

toenemende kans op wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering en bodemdaling. De aanleg 

van een natuurgebied van dergelijke omvang vergroot de kwaliteit van leven in een gebied dat onder 

grote verstedelijkingsdruk staat en versterkt de concurrentiepositie van de regio en heeft daarmee 

ook een economisch meerwaarde, zo was de redenering. Het voormalige plan-Oostvaarderswold 

combineerde doelstellingen vanuit rijks,- en provinciaal en gemeentelijk beleid. In de 

hoofddoelstelling wordt het edelhert als doelsoort genoemd. Dat betekent niet dat alle inspanningen 

alleen op het edelhert gericht zijn: het edelhert is kieskeurig, wanneer deze soort kan migreren, geldt 

dat ook voor soorten die minder hoge eisen aan hun omgeving stellen.  

 

Bij een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold wordt vaak als argument 

gewezen op de mogelijkheid dat grote grazers (waaronder worden verstaan edelherten, 

konikpaarden en heckrunderen, alle voorkomend in de Oostvaardersplassen) migratiemogelijkheden 

krijgen. Deze vrij in de natuur levende dieren kunnen bijvoorbeeld in de winter het relatief 

voedselarme gebied van de Oostvaardersplassen verlaten en naar het voedselrijke Horsterwold gaan. 

Een optie op nog langere termijn is dat ze ook zich verplaatsen naar de Veluwe en vandaar verder 

uitzwerven, Duitsland in. De omgekeerde bewegingen zijn dan vanzelfsprekend ook mogelijk. 

Gepaard aan de bewegingen van de dieren zijn dan ook bewegingen van planten en insecten te zien, 

die verspreid worden over een groter gebied. Het geheel draagt, in deze argumentatie, bij aan een 

rijk geschakeerde fauna en flora waarbij ruimte wordt geboden voor natuurlijke migratiepatronen.  

 

De voorstanders van verbindingen wijzen er ook op dat op deze wijze grotere, aaneengesloten 

natuurgebieden ontstaan die zowel voor de natuurontwikkeling als voor de natuurbeleving extra 

kansen geven. De verbinding is in het specifieke geval van de Oostvaardersplassen ook aanbevolen 

door de zogenaamde ICMO, die advies heeft uitgebracht over het beheer van de grote grazers in de 

Oostvaardersplassen. Hun advies kwam er in het kort op neer dat door een verbinding (in casu het 

Oostvaarderswold) er sprake zou zijn van een natuurlijke manier om te komen tot goed beheer van 

de dieren in de Oostvaardersplassen, wat weliswaar een uniek natuurgebied is maar ook een 

afgesloten natuurgebied. Bij overbevolking van dat gebied zou via een verbinding ook sprake kunnen 

zijn van natuurlijke regulering van die overbevolking.  
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Hiertegen is volgens anderen wel het nodige in te brengen. In de eerste plaats kunnen niet alle grote 

grazers over één kam worden geschoren. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden 

tussen de edelherten aan de ene kant en de heckrunderen en konikpaarden aan de andere.  

De eerste zijn aan te merken als wild, wat onder meer impliceert dat ze in beginsel niet terugvallen 

op menselijke verzorging en ook niet (hoeven te) voldoen aan veterinaire regels. De tweede 

categorie is tot op zekere hoogte aan te duiden als min of meer loslopend vee waarvoor een ander 

regime geldt. Waar bij de eerste categorie het niet in de rede ligt tot afgrenzing van hun leefgebied 

te komen, is dat bij de tweede tamelijk voor de hand liggend. Daarbij komt nog dat de herten uit de 

schuwheid die wild nu eenmaal eigen is, ook niet zorgen voor contactrisico’s met de mens, iets dat 

bij de tweede categorie wezenlijk anders ligt. Als er derhalve al sprake zou zijn van een verbinding 

voor grote grazers, dan lijkt die toch alleen relevant voor de edelherten.  

 

Men kan zich vervolgens afvragen of er de facto wel veel migratie van die edelherten zal 

plaatsvinden. Het lijkt wel aannemelijk dat die edelherten bij een redelijk toegankelijke verbinding 

het Horsterwold zullen weten te vinden. Dat bos is uit het oogpunt van voedselvoorziening 

aantrekkelijk, zeker in de winter. Maar verdere migratie zal alleen plaatsvinden als de barrière van 

het Veluwemeer wordt genomen, en dat zal niet veel voorkomen. Dat geldt temeer omdat de 

Veluwe als zodanig al eerder teveel herten kent dan te weinig.  

 

De betekenis van een verbinding voor het beheer van de grote grazers lijkt dan ook te moeten 

worden gerelativeerd. Zeker lijkt het dat het niet een doorslaggevend argument kan zijn voor zeer 

kostbare voorzieningen. Dan zijn er wel goedkopere manieren te vinden om tegemoet te komen aan 

de beheerseisen. Mede in verband hiermee hebben voorstanders van een verbinding gewezen op de 

migratie van andere dierensoorten, van kleine rupsen en reptielen tot wat groter wild, zoals hazen en 

vossen. Daarvoor geldt echter ook dat een dergelijke migratie, zo die al realistisch is, dan toch niet de 

rechtvaardiging kan bieden voor zeer kostbare voorzieningen. 

 

Een andere overweging voor een verbinding is dat er deze wijze een ‘natuurlijke’ begrenzing van 

Almere ontstaat. De verbinding markeert het einde van de stedelijke groei respectievelijk de 

overgang naar het landelijke gebied c.q. het landbouwgebied. De verbinding draagt bij aan de 

recreatiemogelijkheden van de bevolking van Almere. Maar hierbij past wel de kanttekening dat die 

markering of overgang dichter bij Almere had moeten liggen om die functie voor de gehele stad te 

vervullen. Almere Buiten (bijna 60.000 inwoners) ligt in de invloedsfeer van het voormalige plan-

Oostvaarderswold, maar nog steeds op afstand. De Grote Trap is zeker voor wandelaars maar ook 

voor fietsers uit Almere eigenlijk te ver weg om in aanmerking te komen voor een relatief korte tocht 

op de fiets of te voet. De natuur- en groenvoorzieningen zoals die bijvoorbeeld voorkomen in de 

plannen van Almere (zie het groenblauwe raamwerk van Almere 2.0) hebben in dat opzicht meer te 

bieden.  

 

Een laatste overweging voor een verbinding is dat op die wijze mogelijkheden ontstaan voor 

fietsverbindingen die via de natuur door geheel Flevoland gaan. Dat is zeker een argument, hoewel 

ook erkend moet worden dat Flevoland (los van de bossen) door zijn open en weinig gevarieerde 

landschap voor de gewone, recreatieve fietsers niet de meest aantrekkelijke omgeving is. Dat wordt 

dan wel beter door bijvoorbeeld de Grote Trap ook als fietspad te gebruiken maar het aantal fietsers 

zal relatief beperkt zijn. Maar ongetwijfeld zullen de recreatiebezoekers van bijvoorbeeld De Eemhof 

deze toevoeging aan hun fietsmogelijkheden op prijs stellen.  

 

Het interessante van het gebied waar we het in deze paragraaf over hebben is wel dat -als het om 

het principe van een verbinding gaat- er al een verbinding ligt. Een bescheiden verbinding weliswaar, 

maar niettemin een verbinding, te weten de al meer genoemde zogenaamde Grote Trap.  
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De Grote Trap, ook wel Adelaarstracé geheten, is een stuk grond dat ooit bestemd was als wegtracé, 

een verbinding tussen de A6 en de A28. Die weg is inmiddels uit de plannen verdwenen, heeft de 

bestemming natuur gekregen en is als zodanig ingericht. Het functioneert momenteel als een beetje 

rommelig natuurstrookje, gelegen tussen agrarische percelen. Het is circa 120 meter breed en 10 

kilometer lang. Op het ogenblik is het voor dieren niet verbonden met de beide grote 

natuurgebieden. Dat kan alleen door aanleg van ecoducten, over de A6 en de Gooiseweg en 

voorzieningen ter plaatste van kruisende (water)wegen, wat kostbare investeringen zijn. De kosten 

van dergelijke voorzieningen worden in een al versoberde uitvoering geschat op € 20 mln.  

 

Grenzend aan deze Grote Trap is een aantal percelen verworven (zie bijlage 3). Het feit dat hier 

grond verworven is, geeft zoals gezegd aanleiding om nader na te gaan of niet tegen relatief 

bescheiden kosten toch een vorm van een verbinding kan worden gerealiseerd. Het is indertijd ook 

beschreven in een van de scenario’s die het college van Gedeputeerde Staten heeft opgesteld.  

 

Ook Staatsbosbeheer heeft een studie hiernaar gemaakt, door een ontwerper de opdracht te geven 

een schets te maken van een mogelijk gebruik van de verworven gronden ten behoeve van een 

verbinding. Uitgangspunt daarbij is dat men start met wat er verworven is en eventuele 

optimalisering daarvan realiseert door middel van (vrijwillige) kavelruil. Het ruimtegebruik van een 

dergelijke verbinding zal circa 750 hectare bedragen. De kern hiervan is de bestaande Grote Trap met 

een oppervlak van 168 hectare. Op basis hiervan kan circa 300 hectare inmiddels verworven grond 

worden verkocht. Een gefaseerde uitvoering, waarbij in een later stadium de dure ecoducten worden 

gerealiseerd, is hierbij volgens Staatsbosbeheer mogelijk.  
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6 Het afwegingskader 

 

6.1   De afweging van de verschillende opties 
Een van de problemen bij de ontwikkeling en besluitvorming over het Oostvaarderswold is geweest 

dat de sterk projectmatige opzet van dat plan het zicht op alternatieve opties voor natuur heeft 

weggenomen. Het plan heeft in zekere zin de discussie over natuur beheerst, waardoor geen ruimte 

aanwezig leek om tot herbezinning te komen of tot overweging van varianten en andere opties.  

De fixatie op een bepaald resultaat is in het algemeen altijd een sterk punt van projectmatig werken 

maar ook een zwak punt. Het zou beter zijn om te komen tot een bredere, meer strategische 

afweging die duidelijk laat zien waar men keuzen maakt en welke richting het dan ingaat. Men heeft 

daarvoor op dit moment, nu het plan-Oostvaarderswold van de baan is, ook weer de ruimte. 

Daarvoor is in het kader van het Open Planproces een model ontwikkeld dat er schematisch als volgt 

uitziet: 

 

 

 
 

De eerste vraag die aan de orde komt is of er bij de overheid en in het bijzonder de provincie 

bereidheid bestaat om te investeren als het gaat om natuur. Velen zullen dat een overbodige vraag 

vinden maar dat is het niet. Er is immers al veel natuur en het beheer daarvan kost al veel geld.  

Dus waarom zou men in een budgettair zwakke situatie overgaan tot extra investeringen? Volstaan 

zou kunnen worden met het optimaliseren van wat er is en het toestaan dat anderen, bijvoorbeeld 

particulieren maar ook organisaties als Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer, initiatieven 

ontplooien. Ook zou men ervan uit kunnen gaan dat ter gelegenheid van verdere stedelijke 

ontwikkelingen ook voor natuur een plaats wordt ingeruimd. Goed voorbeeld daarvan is de verdere 

ontwikkeling van Almere, waarbij in de overgang van stad naar platteland voorzien is in een 

grootschalige ontwikkeling van natuur met stedelijke functies, stedelijke functies die geleidelijk uit 

minder bebouwing bestaan en het karakter krijgen van een soort landgoederen. Er zijn meer van 

dergelijke plannen, ook bij andere steden zoals Lelystad die ongetwijfeld gedijen bij een positieve 

opstelling van provinciale zijde maar die niet staan of vallen met een provinciale financiële bijdrage.  

 

Wanneer wèl gedacht wordt aan een financiële committering van de provincie komen weer andere 

opties in beeld. Als het gaat om op soorten en gebieden gericht natuurbeleid, dan bestaat er een vrij 

algemeen geaccepteerd afwegingskader van prioriteiten.  

Investeren in 

natuur in Flevoland
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Daarbij wordt begonnen met het verbeteren of vergroten van bestaande natuurgebieden, vervolgens 

dan het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden en daarna uitwisselingsmogelijkheden van soorten 

tussen natuurgebieden. Met dat in het achterhoofd kan men denken aan het geleidelijk uitbouwen 

van bestaande natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen, maar ook de andere grote 

natuurgebieden in de provincie. Maar men kan ook kiezen voor nieuwe natuurgebieden. Dat kan een 

beperkt aantal wat grotere gebieden zijn maar ook een serie veel kleinere. In dat verband is het 

interessant te kijken naar de mogelijkheid van kleinschalige projecten waarbij bijvoorbeeld natuur en 

landbouw worden gecombineerd. Agrarische natuur (of natuurlijke landbouw, om het eens om te 

draaien) geeft interessante mogelijkheden, zij het dat de bereidheid om daartoe over te gaan niet 

moet worden overschat. Maar die kan groeien, bijvoorbeeld ook in het kader van een nieuw 

Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. Probleem is vaak dat de compensatievoorwaarden 

beperkingen opleggen. 

 

Men kan tevens kiezen voor een verbinding. De verbindingsoptie staat sterk in het teken van de 

ecologische hoofdstructuur. Dat verklaart ook waarom de voorstanders van een verbinding vaak 

wijzen op de provincieoverschrijdende betekenis van dergelijke verbindingen. Voor een verbinding 

zijn verschillende varianten denkbaar, variërend van een kleine, bescheiden verbinding zoals 

geschetst in het plan van Staatsbosbeheer tot een grote, forse verbinding zoals vervat in het 

oorspronkelijke plan-Oostvaarderswold. De voorstanders van het bevorderen van de ecologische 

hoofdstructuur bepleiten daarbij te kiezen voor een ‘robuuste’ verbinding en zullen met een 

minimale variant niet snel tevreden zijn. Voor het maken van een verantwoorde keuze uit de 

verschillende strategische opties die hieruit voortkomen, zijn criteria nodig. In alle gevallen geldt 

overigens dat de keuzes moeten passen in een financieel kader dat tevoren duidelijk moet zijn. 

6.2   De criteria 
Zoals reeds aangegeven kan een meer programmatische benadering van de opgaven in het kader van 

Natuur in Flevoland zorgen voor de gewenste flexibiliteit. Een programma bestaat uit doelen die de 

gewenste toestand aangeven en de inspanningen die eraan bijdragen dat deze doelen behaald 

worden. Een programma bestaat vaak uit meerdere projecten van verschillende eigenaren. Om een 

programma op een overzichtelijke wijze vorm te geven kan een zogenaamde DIN (doelen-

inspanningen-netwerk) uitkomst bieden waarin de relaties tussen doelen en inspanningen zichtbaar 

worden gemaakt. Bovenaan de DIN vindt men de missie: ‘In 2040 kent Flevoland een aantrekkelijk 

leefklimaat waarbij een goede balans bestaat tussen natuur en andere functies en deze elkaar 

versterken’. Vervolgens worden de doelen benoemd. Hier komen we terug op de eerder genoemde 

kijkrichtingen: 

- vitale natuur: bevorderen biodiversiteit 

- beleefbare natuur: bevorderen recreatie en toegankelijkheid 

- functionele natuur: bevorderen ecodiensten 

- inpasbare natuur: bevorderen combinaties en opbrengsten. 

 

De doelen worden specifiek gemaakt voor de Flevolandse praktijk. Hierbij zijn de randvoorwaarden 

zoals beschreven in de motie van 12 mei 2012 van belang. Zoals reeds beschreven in de inleiding gaat 

Natuur in Flevoland om projecten die:  

- aansprekend en betekenisvol zijn, door aansluiting bij de stad en door verwevenheid met 

bestaande natuur en landbouw en daardoor verschillende typen natuur kunnen creëren 

- natuur opleveren waar gerecreëerd kan worden, goed bereikbaar is en maximaal 

toegankelijk voor stedelingen; 

- voldoen aan de bestaande, contractueel afgesproken natuurcompensatie verplichtingen. 

Daarbinnen wordt ook de locatie gebonden (kiekendief) compensatie meegenomen, waarbij 

een keuze gemaakt kan worden uit meerdere locaties en vormen van beheer. Er worden 

geen nieuwe compensatieverplichtingen overgenomen van derden; 
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- optimaal inspelen op de nieuwe verantwoordelijkheid van de provincie vanuit het 

natuurakkoord; 

- relatief snel in uitvoering kunnen komen (binnen vijf jaar); 

- bij voorkeur aansluiten op bestaande natuurgebieden. 

 

De in het kader van het Open Planproces zich aandienende overwegingen en de discussies daarover, 

de beschouwingen van bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving en de overwegingen in de 

motie geven tezamen een serie criteria die bij de afweging van plannen kunnen worden gebruikt.  

Ze richten zich op: 

- de functie ten behoeve van stadsontwikkeling en de bewoners van het stedelijk gebied 

- de functie ten behoeve van recreatie, zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie  

- de functie ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit 

- de relatie met economische ontwikkelingen in brede zin, inclusief een bijdrage aan de 

wervingskracht van het gebied voor economische ontwikkeling 

- de relatie met de belangen van de landbouw 

- de belangen van waterbeheer 

- het voldoen aan juridische (compensatie-)verplichtingen 

- het minimaliseren van het beslag op publieke middelen en het tegengaan van kapitaalverlies 

- integraliteit/ multifunctionaliteit 

- de maatschappelijke acceptatie 

- de termijn waarop tot uitvoering kan worden gekomen  

- de mate van flexibiliteit. 

Deze criteria zullen verderop in het rapport weer zichtbaar worden.  

6.3   Financiële haalbaarheid: businesscases 
Zoals reeds in hoofdstuk 3.3. is aangegeven, is een sluitende businesscase een randvoorwaarde voor 

een nieuw plan. Onder ‘sluitende businesscase’ wordt hier verstaan: een plan dat uitvoerbaar is en 

waarvoor dus -als het om de financiële kant van het plan gaat- kosten en baten met elkaar in 

evenwicht zijn of een positief saldo laten zien. Provinciale Staten willen de garantie dat het 

voormalige plan-Oostvaarderswold de burger van Flevoland geen extra geld gaat kosten. Dat 

impliceert onder meer dat er door de provincie geen extra hectares landbouwgrond ten behoeve van 

de verbinding worden aangekocht.  

 

Uitgangspunten voor een sluitende businesscase:  

- de sleutel tot het vrijmaken van extra gelden ligt in het verkopen van gronden, waarmee zij 

hun oorspronkelijke agrarische invulling behouden. Afhankelijk van de te kiezen variant 

zullen meer of minder gronden moeten worden verkocht om een sluitende businesscase te 

krijgen;  

- de ondergrens wordt gevormd door de harde compensatieverplichtingen;  

- in alle berekeningen is uitgegaan van de huidige beschikbare middelen, 

compensatieverplichtingen, de ILG-claim van € 6 mln. en een basis niveau van inrichting en 

beheer; 

- voor de verkoop van gronden is uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 7,-- per m2 na 

aftrek kosten. Hiervoor zijn diverse makelaars geconsulteerd. De genoemde bedragen lopen 

uiteen. Het gekozen bedrag valt binnen de bandbreedte. Voor de waarde van de opstallen is 

een bedrag van omgerekend € 1,5 per m2 gehanteerd zodat één te verkopen m2 

landbouwgrond circa € 8,5 per m2 zal opbrengen inclusief de opstallen. 
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De berekeningen zijn conservatief ingestoken om het risico van kostenoverschrijdingen tijdens de 

uitvoering te beperken. Er zijn geen pachtopbrengsten meegerekend. Ook mogelijke nieuwe 

kostendragers zoals het herbestemmen van bestaande opstallen en het toestaan van bijvoorbeeld 

woningen zijn buiten beschouwing gelaten. Ten aanzien van de beheerkosten is het uitgangspunt dat 

deze niet worden afgekocht maar dat ze, zijnde onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, 

worden vergoed via de zogenaamde SNL systematiek
3
. Om de discussie van input te voorzien is voor 

een aantal varianten een sluitende businesscase gemaakt. Op deze varianten zijn uiteraard 

aanpassingen mogelijk. Er zijn in deze exercitie drie scenario’s financieel verkend 

 

1. Natuurontwikkeling op aparte, nieuwe natuurgebieden 

Uitgangspunt hierbij is dat de compensatieverplichtingen van circa 365 hectare op gronden 

verworven ten behoeve van het voormalig plan-Oostvaarderswold worden gerealiseerd. Alle 

resterende gronden, 531hectare, worden verkocht. Dit levert per saldo een bedrag van circa  

€ 31,8 mln. op. Aangetekend wordt, dat dit een zuiver rekenkundige exercitie is. Een groot deel van 

de te verkopen gronden is niet in eigendom van de Provincie Flevoland en kan dus alleen verkocht 

worden met toestemming van de eigenaren. Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap hebben in het 

kader van het Open Planproces aangegeven geen voorstander te zijn van dergelijke massale verkoop 

van reeds verworven gronden. De functie van de Grote Trap (168 ha) blijft in dit scenario 

ongewijzigd. Voor een budget van € 31,8 mln. kan circa 205 ha nieuwe natuur elders worden 

gerealiseerd. 

 

2. Een beperkte natuurzone zonder ecoducten 

Dit scenario is gebaseerd op het door Staatsbosbeheer ingebrachte plan “Van Wold naar Wissel”. 

Hierbij wordt door middel van een proces van vrijwillige kavelruil een optimale verkaveling 

nagestreefd vanuit het perspectief van natuurontwikkeling en agrarisch gebruik. Totaal is circa 750 

hectare nodig voor natuurontwikkeling inclusief de compensatieverplichtingen en de Grote Trap.  

De businesscase sluit op 747 hectare. Ook is in dit scenario voorzien in een doorgaand fietspad over 

de Grote Trap en zijn andere recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld voetpaden en uitkijkpunten) 

opgenomen. Deze functies kunnen worden gecombineerd met de benodigde onkruidzone. In dit 

scenario wordt circa 317 hectare aan resterende landbouwgronden verkocht. Ervan uitgaande dat de 

opbrengsten kunnen worden aangewend voor de inrichting van het gebied geeft dit per saldo een 

sluitende businesscase. In dit scenario is er geen financiële ruimte om de ecoducten te realiseren  

(€ 20 mln.) waardoor er feitelijk geen verbinding ontstaat met het edelhert als doelsoort. 

 

3. Een beperkte natuurzone met ecoducten 

Het derde scenario is grotendeels gelijk aan scenario 2. Verschil is dat er daadwerkelijk een 

verbinding tot stand wordt gebracht omdat de minimale kosten van € 20 mln. voor ecoducten en 

andere voorzieningen onderdeel uitmaken van de businesscase. Om deze kosten te dekken zou er 

nog eens circa 183 ha grond moeten worden verkocht. Het verkopen zoveel extra grond is geen 

aantrekkelijke optie aangezien dit zou betekenen dat er dan slechts 537 hectare voor de totale wissel 

resteert. 

 

Vanzelfsprekend zijn er meer scenario’s te bedenken, maar de drie gepresenteerde opties geven een 

goede indicatie van de (financiële) haalbaarheid van de alternatieven. Daarnaast is er nog een groot 

aantal onzekerheden, waarvan de belangrijkste in de volgende tabel zijn weergegeven. Per saldo 

ontstaat hieruit het beeld dat kansen en bedreigingen in evenwicht zijn.  
 

                                                           
3
 Hierbij wordt aangetekend dat Staatbosbeheer er, als toekomstig beheerder, van uitgaat dat zij vanaf 2014 alle door haar 

beheerde gronden met een EHS status ten laste van de SNL regeling kan brengen. De provincie is van mening dat de 

afkoopsom ter grote van circa € 1,9 mln. onderdeel van de RWS compensatievergoeding wel als kosten dient te worden 

ondergebracht in de berekening. 
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Financiële kansen en bedreigingen Kansen Bedreigingen 

Hogere opbrengst verkoop agrarische grond (€ 8 i.p.v. € 7 per m2)  €     5.310.000    

Meevallende schade claims (50%)  €     6.250.000    

Extra bijdrage Rijk uit € 200 mln.   PM    

Lagere opbrengst verkoop agrarische grond (€ 6 i.p.v. € 7 per m2)    €                 5.310.000  

Hogere kosten ecoducten    €                 5.000.000  

Hogere plankosten door moeilijker/langer proces    €                 2.000.000  

Totaal  €   11.560.000   €               12.310.000  

NB. Een aantal risico’s is niet opgenomen zoals de nakoming van de grondaankoop van Alliantie, eventueel negatief saldo 

op de windmolens en voorgefinancieerde gronden.  

 

In bijlage 5 zijn de varianten nader beschreven. De algemene conclusie is duidelijk: een sluitende 

businesscase zonder additionele financiële (overheids)middelen is alleen mogelijk door het verkopen 

van al verworven gronden. Dat geldt voor alle varianten.  

 

Een groot deel van de gronden is, zoals aangegeven in paragraaf 3.3., eigendom van Staatsbosbeheer 

en Het Flevo-landschap, hetgeen juridische complicaties met zich meebrengt die nader bezien 

moeten worden. De gronden zijn immers verworven voor een speciaal doel, te weten het realiseren 

van het Oostvaarderswold. Vervalt dat doel, dan vervalt ook de grondslag voor de subsidie en zijn de 

gronden niet vrij beschikbaar. Ze kunnen dus ook niet zonder meer verkocht worden teneinde op die 

wijze middelen te verkrijgen voor andere natuurprojecten. Men zou zich hier ten onrechte te snel rijk 

kunnen rekenen. Zoals vermeld heeft voormalig Staatsecretaris Bleker per brief wel aangegeven dat 

gronden verworven voor de robuuste verbinding in de optiek van het Ministerie van ELI verkocht 

kunnen worden.  

 

Voorts wordt aangenomen dat de kansen voor omvangrijke private financiering zeer gering zijn, met 

uitzondering daar waar in een grondexploitatie van bijvoorbeeld een woongebied of een 

industrieterrein ruimte is voor groen en/of natuur. Het nadelig saldo hangt af van de omvang en 

kosten van de eventuele plannen. Bij een geloofwaardige verbinding is altijd de dure investering van 

een ecoduct op twee plaatsen nodig waardoor die optie altijd een grote kostenpost kent. Nieuwe 

inzichten over ecoducten laten echter zien dat een veel soberder en dus goedkopere uitvoering dan 

gebruikelijk ook effectief kan zijn. Bij variant 1, de aparte locaties in plaats van een verbinding, is de 

opzet eigenlijk omgekeerd: er komt geld vrij door de verkoop van in het kader van het 

Oostvaarderswold verworven grond. Er wordt weliswaar verlies genomen (en daarbij moet men 

denken aan circa 30% ten opzichte van de koopprijs) maar er resteert een behoorlijk bedrag dat 

ingezet kan worden daar waar nodig en nuttig. Het geld zou gestort kunnen worden in een 

provinciaal natuurfonds waaruit nader te bepalen initiatieven die niet zelfdekkend zijn kunnen 

worden gesteund. Hiervoor geldt echter eveneens wat hiervoor is gesteld: de geldelijke steun voor 

aankoop is met een duidelijk oogmerk verleend. De mate waarin de opbrengsten dus kunnen worden 

aangewend voor een eventueel fonds hangt af van de resultaten van nader overleg met het Rijk.  

6.4   De strategie concreet gemaakt 

Uit de hiervoor weergegeven opties en de daarbij te gebruiken criteria, komt uiteindelijk een beeld 

naar voren voor een goede, acceptabele en werkbare strategie als het gaat om natuur in Flevoland. 

In bijlage 6 is de daarvoor gemaakte analyse in een tabel samengevat. Uitgangspunt daarbij is dat 

men accepteert dat er sterk programmatisch gewerkt wordt. Dat wil zeggen: er wordt gestuurd op 

het algemene doel om de natuur in Flevoland te bevorderen. Maar zonder daarbij alle kaarten op 

één project te zetten. Sprake zal moeten zijn van een brede ontwikkeling die recht doet aan de 

verschillende kijkrichtingen als het gaat om natuur. Ook zal sprake moeten zijn van het accepteren 

van fasering en flexibiliteit.  



Eindrapport Natuur in Flevoland 2013 

 

28 
 

Kansen zullen moeten worden gegrepen als ze zich voordoen. Blijkt een ontwikkeling niet mogelijk, 

dan moet die stopgezet kunnen worden of tijdelijk gestaakt of getemporiseerd. Waar sprake is van 

juridische verplichtingen tot natuurontwikkeling (de zogenaamde compensatiegebieden), dienen die 

optimaal te worden ingepast in de strategie teneinde in zekere zin van de nood een deugd te maken 

en ze zo in te zetten dat ze bestaande ontwikkelingen of gewenste plannen versterken. 

Aandachtspunt wordt gevormd door de compensatieopgaven die juridisch vastliggen. Die moeten op 

de een of andere wijze in de strategie worden ingepast. Soms zijn die sterk ingeperkt door eisen van 

nabijheid, zoals bij de foerageergebieden voor kiekendieven, soms is er wat meer flexibiliteit qua 

locatie. Maar er moet wel plaats voor gevonden worden. Het ligt voor de hand daarbij naar een 

optimale combinatie met de in de strategie vervatte natuurontwikkelingen te komen.  

 

Het verhaal van de Natuur in Flevoland begint vervolgens bij de bestaande natuurgebieden, zowel  

de grote als de kleine. De provincie kent een veelheid aan natuurgebieden en gebiedjes die het 

verdienen om goed beheerd te worden en waar mogelijk uitgebreid of meer toegankelijk. Daarmee 

krijgen die natuurgebieden ook een nuttige functie voor de bewoners en bezoekers van deze 

provincie. Bezien zou kunnen worden of de Oostvaardersplassen een iets minder afgesloten karakter 

zou kunnen krijgen en/of iets uitgebreid zou kunnen worden met toegankelijke zones. Het 

indrukwekkende Horsterwold wordt meer toegankelijk gemaakt door de aanleg van fiets- en 

wandelpaden. Er komt een fietsbrug over de Gooiseweg. Er wordt daar ook bos vervangen door 

water. Prima voorbeelden van het beter benutten van bestaande natuur. Het is een bos dat dicht 

genoeg bij bijvoorbeeld Almere ligt om te kunnen dienen als stedelijk wandel- en fietsgebied dat ook 

nog betekenis heeft voor de inwoners van Almere. Voor de inwoners van Zeewolde is het heel nabij 

gelegen. Maar niet te vergeten heeft het ook een grote betekenis voor bijvoorbeeld de 

verblijfsrecreatie in parken als De Eemhof. Natuur is voor vele bezoekers van dergelijke parken een 

factor van hoge prioriteit.  

 

Als het gaat om nieuwe natuur, dan is een sterk accent op Almere gewenst. In Almere wonen 

verreweg de meeste mensen in deze provincie dus hun belangen bij natuur en recreatie moeten bij 

afwegingen zwaar tellen. Almere zal bovendien nog een aanzienlijke stedelijke groei doormaken. 

Misschien niet in het tempo dat soms wel eens is voorzien. Maar het is ongeveer de enige plek in het 

noordelijk deel van de Randstad waar nog een grote expansiemogelijkheid bestaat voor wonen en 

werken. Om die beide te voorzien van extra wervingskracht is natuur onontbeerlijk. Almere heeft 

wat dat aangaat al een mooie ontwikkeling gehad van menging van stedelijke ontwikkelingen met 

parken en andere natuurontwikkelingen. De uiteindelijke overgang van stad naar platteland gaat in 

plannen waar nu aan gedacht wordt gepaard met veel natuur. Genoemd is al de mogelijkheid van 

een soort landgoederen, zoals die ook op het oude land veel betekenis hadden en hebben voor 

natuur. Een dergelijke natuurontwikkeling vormt ook een mooie demarcatie van stad en platteland 

en heeft een positieve functie voor waterbeheer en waterzuivering. Afgemeten aan de eerder 

genoemde criteria scoren deze plannen hoog, zij het dat ze vooralsnog in een pril stadium zijn en dus 

niet voldoen aan het criterium dat ze op korte termijn uitvoerbaar zijn. Ook bestaat nog weinig 

inzicht in de kosten.  

 

Van een iets andere orde maar in wezen passend in dezelfde categorie zijn de plannen om te komen 

tot een ontwikkeling aan de kant van het Markermeer. Er bestaan plannen om daar te komen tot 

natuurontwikkeling in het water, de zogenaamde Markerwadden. Het is natuur van een geheel 

andere soort dan een bos, maar heeft zeker aantrekkelijke kanten. Ook hiervoor geldt dat uitvoering 

op korte termijn niet te voorzien valt en dat bovendien niet veel zicht is op de kosten. Wel heeft 

onlangs het Rijk een bedrag van € 30 mln. hiervoor in het vooruitzicht gesteld, en is tevens een fors 

bedrag van de Postcodeloterij beschikbaar gekomen.  
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Nog weer anders, maar eveneens gerelateerd aan een stedelijke ontwikkeling zijn de plannen ten 

oosten van Dronten waar gewerkt wordt aan een groot stiltegebied ten oosten van de bebouwde 

omgeving maar ook aan verbindingen aan de kant van het meer, waarbij men van noord naar zuid 

steeds meer recreatie verbindt. Interessante plannen die op de meeste criteria goed scoren zij het 

dat ze vanzelfsprekend relatief beperkt zijn.  

 

Als het gaat om nieuwe natuur die niet direct gerelateerd is aan stedelijke ontwikkeling, dan komen 

uit de inventarisatie twee opties naar voren. De eerste is een verdere ontwikkeling rond Schokland. 

Daar zijn goede argumenten voor. Er is al sprake van de nodige natuurontwikkeling, er zijn goede 

mogelijkheden voor een combinatie met enerzijds de archeologische functie aldaar en anderzijds 

recreatieve mogelijkheden. Het gebied is bovendien uit het oogpunt van waterbeheer goed in te 

richten als natuur en veel minder geschikt aan het worden als landbouwgrond. Het waterschap is dan 

ook zeker voorstander van deze optie en bereid te bezien of voor haar rekening komende 

werkzaamheden ook te financieren zijn. Uit het oogpunt van natuur scoort deze optie ongeveer gelijk 

aan natuurprojecten elders, zij het dat het om een relatief kleine schaal gaat. Uit het oogpunt van 

recreatie heeft deze optie het voordeel dat aangesloten kan worden bij andere in dat gebied 

aanwezige elementen. De archeologische functie is hier ook van belang, reden dat bijvoorbeeld de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heel positief is over het plan en bereid is financiële steun te 

overwegen. Economische of landbouwkundige overwegingen hebben hier geen negatieve betekenis. 

Qua waterbeheer zou de aanpak hier goed gecombineerd kunnen worden met natuurontwikkeling. 

Het plan bevindt zich nog in de voorbereidende fase en de kosten zijn derhalve nog niet duidelijk.  

 

Een volgende optie is die van een beperkte verbinding tussen het Horsterwold en de 

Oostvaardersplassen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Grote Trap en van een deel van de al 

aangekochte gronden. Om het gebied als verbinding te kunnen laten functioneren, zijn wel 

investeringen nodig. Er zal een ecoduct over de A6 en de Gooiseweg moeten worden gebouwd en 

voorzien moet worden in een aangepaste passering van de Vogelweg en andere wegen die het tracé 

doorkruisen. Ook zal het gebied toegankelijk gemaakt moeten worden door de aanleg van een  

fiets-/wandelpad. En er zal sprake moeten zijn van nadere inrichting als natuurgebied. Dat zou 

overigens in goed overleg met de belendende bewoners tot stand moeten komen waarbij tal van 

inrichtingsvarianten denkbaar zijn. Uitgangspunt moet zijn: het benutten van de verworven gronden, 

ook om kapitaalvernietiging tegen te gaan, alsmede eventuele uitbreiding op basis van vrijwillige 

grondruil.  

 

De verbindingsoptie scoort positief uit het oogpunt van ecologie en ook van faunabeheer, de reden 

ook waarom men er ooit aan is begonnen. Ook kan er vrij snel mee begonnen worden mits men kiest 

voor een zeer bescheiden variant. Daarbij zullen enkele honderden hectare verkocht moeten worden 

om financieel op een enigszins haalbare opzet uit te komen. Of dat mogelijk is, zal uit nader overleg 

moeten blijken. De gelden zijn immers met een bepaald doel gevoteerd. Verandert dat doel, dan 

wijzigt ook de grondslag voor financiële steun. Bovendien is zelfs een beperkte variant financieel niet 

eenvoudig rond te krijgen. Daarbij past echter wel de kanttekening dat het helemaal schrappen van 

de verbinding en het verkopen van alle verworven grond ook leidt tot een aanzienlijk kapitaalverlies. 

Alleen al om die reden is het interessant om te kijken naar het actief gebruiken van verworven 

gronden ten behoeve van ontwikkelingen elders. Daarbij kunnen eventueel ook de investeringen van 

projectontwikkelaars worden betrokken. Zij hebben in een aantal gevallen forse belangen genomen 

in het desbetreffende gebied maar moeten constateren dat de daarbij gedachte plannen niet, 

althans niet op korte termijn, uitvoerbaar zijn. Wellicht zijn er ruilmogelijkheden die voor alle partijen 

tot betere uitkomsten leiden. Ook kan overwogen worden rode functies in de vorm van woningbouw 

toe te staan mits de opbrengsten ten goede komen aan de natuur in Flevoland. Gedacht kan worden 

om aan te sluiten bij de spelregels rond woningbouw zoals vastgelegd in de structuurvisie 

Oosterwold. 
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Duidelijk is dat het verder verkennen van die mogelijkheden nog veel nader overleg zal vragen. Het al 

van het begin af bekende punt van het vervangen van goede landbouwgrond ten gunste van natuur 

levert deze variant een minpunt op.  

 

Als sluitstuk op deze strategische benadering zou veel actiever dan tot nu toe is gebeurd ingespeeld 

kunnen worden op kleinschalige natuurinitiatieven, waarin de verwevenheid met bestaande natuur 

en landbouw tot uitdrukking komt. Interessant zijn bijvoorbeeld de initiatieven als het project 

Rivierduin, waar natuur en archeologie gecombineerd worden en van BoerenNatuur (actief in 

Schokland, het Rivierduingebied en de Oostrand van Dronten). Ook de alweer wat meer omvangrijke 

plannen ten oosten van Dronten vallen in deze categorie, met name omdat daar ook sprake is van 

een heel flexibele, programmatische aanpak. Van een heel andere orde, maar ook interessant zijn 

enkele meer out of the box ideeën die in het kader van het Open Planproces zijn ingebracht, zoals 

een Eet-bos met fruit- en notenbomen, een natuurbegraafplaats en recycletuinen. 

 

Het zou denkbaar zijn (een deel van) het beschikbare geld te stoppen in een fonds waaruit dat soort 

initiatieven van financiële steun wordt voorzien. Ze zijn relatief goedkoop maar heel flexibel en 

dragen heel goed bij aan een vergroting van het algemene natuurgevoel. Afgemeten aan de criteria 

zijn er veel positieve kanten aan deze optie, zij het dat uit het oogpunt van natuur en ecologie de 

beperkte schaal vanzelfsprekend op dat punt ook een beperkt rendement heeft.  

 

Dit geheel zou een goede strategie voor Natuur in Flevoland kunnen opleveren. Het is ook een 

strategie die uitvoerbaar is. Maatschappelijk zal het zware accent op flexibiliteit en overleg bijdragen 

aan de acceptatie. Financieel is er sprake van relatief bescheiden investeringen en wordt ook schade 

ten gevolge van het stoppen van het Oostvaarderswold zoveel mogelijk vermeden. De financiële 

risico’s zijn bovendien beperkt, omdat goed bijgestuurd kan worden en fasering goed mogelijk is.  
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7 Specifieke onderwerpen 
 

7.1   Relatie met het Rijk 

De stelling lijkt op te gaan dat hoe verder men van het Oostvaarderswold verwijderd is, des te groter 

de voorstanders zijn. Het is misschien enigszins overdreven maar er zit wel een kern van waarheid in. 

De landbouwers in het desbetreffende gebied behoren tot de tegenstanders, en zelfs van de meer 

geharnaste soort. Vanuit hun belang gezien is dat ook begrijpelijk. De gemeente Zeewolde, op wiens 

grondgebied het zou komen, heeft zich altijd neutraal opgesteld, evenals trouwens de gemeenten 

Almere en Lelystad. Als het om natuur gaat, denken zij in eerste instantie aan natuur voor hun 

inwoners. Op provinciaal niveau waren grote voorstanders te vinden, en op landelijk niveau was het 

ooit zò geliefd dat het toenmalige ministerie van LNV bereid was tot zeer aanzienlijke financiële 

steun. Het project trok zelfs internationaal aandacht.  

 

Van belang is de relatie met het Rijk, dat zoals gezegd ooit met forse financiële steun de 

planontwikkeling mogelijk maakte en ook via de zogenaamde compensatiegebieden een grote 

bijdrage aan de planontwikkeling kon leveren. Staatsbosbeheer, als natuurbeheerorganisatie op 

landelijk niveau, heeft ook een belangrijke rol in de planontwikkeling gespeeld. Het Rijk was op een 

ander moment eveneens van cruciaal belang, toen onder het kabinet Rutte 1 als uitvloeisel van het 

toenmalige regeerakkoord de financiële steun werd stopgezet. Van grote voorstander, ja zelfs 

voortrekker was het Rijk tot tegenstander geworden, althans niet langer bereid tot medewerking.  

 

Gelet op de bijzondere relatie met het Rijk is het nodig hier enige woorden te wijden aan de huidige 

positie van het Rijk, als het gaat om Natuur in Flevoland c.q. een verbinding. Het Regeerakkoord van 

Rutte 2 stelt dat bij het natuurbeleid de rijksoverheid verantwoordelijk is voor de kaders en ambities. 

‘De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar we nemen er 

meer tijd voor. Daarom maken we afspraken met provincies en natuurbeheerorganisaties over 

prioriteit, tijdpad en de inzet van middelen’. ‘Het beheren en beschermen van bestaande 

natuurgebieden krijgt voorrang.’ Er is een bedrag uitgetrokken van jaarlijks € 200 mln. voor financiële 

steun, dat volgens een verdeelsleutel over de provincies zal worden verdeeld. De nieuwe 

staatssecretaris, belast met natuur, moet nog komen tot een concretisering van het beleid en 

eveneens tot nadere standpunten ten aanzien van de € 200 mln.  

 

Het lijdt geen twijfel dat de in dit rapport neergelegde lijn past binnen het rijksbeleid, al is het alleen 

al omdat dat beleid in sterke mate de provincies het inhoudelijke voortouw laat. Ook de verbinding, 

zelfs de beperkte variant, kan op zichzelf voor het Rijk wellicht aanvaardbaar zijn, evenals het in dat 

gebied realiseren van de compensatieopgaven. Tevens past de aanpak als hier is voorzien binnen de 

kaders die het Rijk heeft vastgesteld als het gaat om het afbouwen van de financiële steun. Er is ook, 

voor zover bekend, geen sprake van internationale regelgeving (bijvoorbeeld op EU-niveau) die op dit 

punt tot een andere stellingname noopt. Op EU-niveau geldt de EU Vogel- en habitatrichtlijn die van 

toepassing is op onder meer de Oostvaardersplassen en het Markermeer wat de extra aandacht van 

het Rijk voor die gebieden rechtvaardigt. Conclusie is dan ook dat naar verwachting bij de 

implementatie van de hier aangeraden strategie het Rijk als welwillende maar enigszins neutrale 

partij zal optreden, wel zal accepteren dat voor deze implementatie een beroep wordt gedaan op 

beschikbare rijksmiddelen maar volgens de huidige stand van zaken niet in beeld is voor additionele 

middelen. Wel geldt dat ongetwijfeld het Rijk zijn vinger zal opsteken als de eerder gevoteerde 

gelden uiteindelijk niet worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Ook zal het Rijk 

stringent zijn als het gaat om de uitvoering van bij hem bestaande compensatieverplichtingen. 
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7.2   Publieke en private middelen 
Natuurontwikkeling is niet uit zichzelf rendabel. Er zal vaak overheidsgeld nodig zijn om te komen tot 

de dikwijls kostbare investeringen in verwerving, inrichting en beheer. Hiervoor is al gewezen op de 

financiële steun van het Rijk. De provincie heeft indertijd bij het aannemen van de motie aangegeven 

welk bedrag voor natuur beschikbaar is en binnen welk bedrag de exercitie Natuur in Flevoland zou 

moeten blijven: € 33,9 mln. Ook gemeenten geven zo nu en dan financiële steun of de kosten van 

investeringen in natuur worden meegenomen in lokale exploitatieopzetten van bestemmings-

plannen. Staatsbosbeheer beschikt tevens over publieke middelen. Het Waterschap levert in zijn 

beleid vaak een belangrijke bijdrage aan natuur en is ook bereid om daar waar dat past binnen de 

eigen doelstellingen mee te werken aan natuurprojecten. Een organisatie als Het Flevo-landschap 

wordt in beginsel uit private middelen gefinancierd, zoals ledenbijdragen, donaties en schenkingen 

van loterijen. In beginsel zijn dit de partijen die financieel gezien de belangrijkste rol spelen als het 

gaat om natuur. De mogelijke vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou nog 

kunnen zorgen voor additionele middelen.  

 

Interessant is om te bezien of er meer private middelen zijn te genereren als het om natuur gaat. 

Ooit is wel gedacht aan middelen die via het Wereld Natuurfonds zouden kunnen worden 

gemobiliseerd. Dat speelde bij het Oostvaarderswold, maar is nooit echt van de grond gekomen.  

Het lijkt niet in de rede te liggen die weg nog eens te proberen. Nagegaan is of er sprake zou kunnen 

zijn van directe private investeringen op het gebied van of in nauwe relatie met natuurontwikkeling. 

Als eerste komen dan recreatieve investeringen in beeld, bijvoorbeeld bungalowparken, kampeer-

terreinen, jachthavens, stuk voor stuk voorzieningen die gebaat zijn bij natuur. Geopperd is wel eens 

dat juist in een groter, aangesloten natuurgebied met een rijke flora en fauna veel belangstelling zou 

ontstaan voor het bedrijfsmatig opzetten van safariachtige plannen. Zo dat al zou gebeuren, dan lijkt 

dat echter toch slechts op een zo kleine schaal zich af te spelen dat het voor de algemene strategie 

niet van groot belang is. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van grote initiatieven, groot genoeg 

om mee te nemen in de financiële onderbouwing van plannen. Eveneens past de nodige scepsis ten 

opzichte van al te optimistische toekomstprojecties waarbij vele arbeidsplaatsen worden voorspeld 

als gevolg van investeringen in natuur. Het lijkt meer een kwestie van wishful thinking dan van 

realiteit. Maar het is evident dat grote, robuuste natuurontwikkelingen ook het vestigingsklimaat 

voor bedrijven, en dus de werkgelegenheid, kunnen bevorderen. Veel muziek zit verder in 

kleinschalige lokale initiatieven van landbouwers die in hun bedrijfsvoering de natuur een plaats 

willen of kunnen geven. Er lijken mogelijkheden om wellicht met een relatief kleine 

overheidsbijdrage daar te komen tot initiatieven.  

 

Aparte vermelding verdient de al eerder gesignaleerde bereidheid van projectontwikkelaars om tot 

inzet te komen van door hen ooit verworven gronden. Zij hebben aangegeven dat woningbouw en 

natuur elkaar kunnen versterken als ze gecombineerd worden ontwikkeld. Dat kan interessante 

perspectieven opleveren maar het Open Planproces was te kort om de mogelijkheden goed uit de 

verf te laten komen. Het hangt ook erg af van de straks te kiezen hoofdrichting of hier perspectief in 

zit. Dat vereist nog nader overleg.  

 

Als het gaat om de private kant van natuurontwikkeling dan lijkt de meeste baat van natuur te zitten 

in het vergroten van de wervingskracht van het gebied, voor zowel bewoners als recreanten en niet 

te vergeten ook bedrijven. Natuur maakt het van origine enigszins saaie, grootschalige landschap van 

Flevoland aantrekkelijker. Natuur is ook iets waar vele bewoners en recreanten veel prijs op stellen, 

mits het toegankelijk is en goed te bereiken. Op die punten is ook bij bestaande natuur nog wel het 

nodige te verbeteren.  
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8.  Hoe nu verder? 
 

Het Open Planproces was een kort intermezzo in een bestuurlijk proces waarin de provincie de 

hoofdrol heeft. Op het niveau van dat bestuur moet de beleidsbepaling plaatsvinden. Dat klemt 

temeer daar het Rijk in toenemende mate de beleidsbepaling op natuurgebied aan de provincie laat. 

In de hier voorgestelde strategie ligt, als het om de overheid gaat, verder een belangrijke rol bij de 

gemeente. In die strategie past ook dat uitgegaan wordt van ieders normale rol. Er is geen aanleiding 

om te doen wat bij het Oostvaarderswold is gedaan, en gebruik te maken van de bevoegdheid dat de 

provincie voor een plangebied optreedt met bestemmingsplanbevoegdheden. De provincie en de 

gemeenten zijn dus aan zet. Zij, en natuurlijk in eerste instantie de provincie, zullen hun standpunt 

moeten bepalen over dit rapport en moeten aangeven op welke onderdelen en met welke inzet zij 

verder zouden willen werken. Daarbij komt de afweging van enerzijds de kosten en anderzijds de 

(maatschappelijke) baten weer in volle omvang aan de orde. Die afweging is bij uitstek een politieke.  

 

Wat de financiële kant van de zaak betreft is voor die afweging in dit rapport een aantal indicaties 

gegeven. Die zijn in beginsel voldoende om tot de gewenste afwegingen en standpuntbepalingen te 

komen, maar natuurlijk niet tot en détail al berekend. Als eenmaal de strategie is bepaald, dan kan 

nadere verfijning plaatsvinden en ook naar de precieze dekking worden gekeken. Als er voor gekozen 

zou worden om als onderdeel van de strategie ook in te zetten op een verbindingszone, dan zal er 

allereerst stevig geïnvesteerd moeten worden in overleg. Het lijkt daarbij raadzaam te komen tot een 

aparte vorm van werken, bijvoorbeeld onder leiding van een buitenstaander, met ook een neutraal 

en door alle partijen vertrouwd aanspreekpunt voor alles wat met het gebied te maken heeft.  

 

Eventueel kan de stap worden gemaakt naar een aanpak zoals die plaatsvindt bij ruilverkavelingen 

waarbij uiteindelijk een ruilverkavelingcommissie de centrale rol speelt. De huidige provinciale 

verordening die in het gebied van kracht is, kan daarbij als kader dienen. Uiteindelijk zal een 

eventuele bestemmingswijziging via een bestemmingsplan of inpassingsplan moeten worden 

vastgelegd. Maar nogmaals; het begint met het bepalen van een standpunt over de hoofdlijnen, de 

strategie. Dat kan op basis van het voorliggende materiaal. Het onderwerp is er ook belangrijk 

genoeg voor. 
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BIJLAGE 1: Motie Provinciale Staten, 30 mei 2012 
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BIJLAGE 2: Overzicht gesprekspartners 

 

1. de heer P. Hellinga (agrariër) 

2. de heren M. Jansen en B. Fokkens en mevrouw R. Rijs (Het Flevo-landschap) 

3. mevrouw V. Dam en de heer R. Atkins (NMF) 

4. de heren A. Duivesteijn en A. Jong 

5. de heren A. Michielsen en J. van der Horst (LTO) 

6. de heren H. de Vries en B. Oldewarris (gemeente Zeewolde) 

7. de heren J. Nieuwenhuis en J. Naaktgeboren (Waterschap Zuiderzeeland) 

8. familie Van Beusichem (agrariër) 

9. familie Van Overbeek (agrariër) 

10. familie Van Dongen (agrariër) 

11. familie Van der Knijff (agrariër) 

12. familie Potters (agrariër) 

13. familie Koops (agrariër)  

14. de heren K. de Pater en W. Kleefstra (Vogelwacht/Vogelbescherming) 

15. de heren M. Witteman, J. Ree, T. van der Wal (provincie Flevoland) 

16. de heer B.J. Schrieken en mevrouw C. Visser (provincie Flevoland) 

17. de heer G. Gielen en mevrouw Ebbens-Smit (Landschapsbeheer Flevoland) 

18. de heren M. Lebbing en R. Luchtenveld (gemeente Lelystad) 

19. de heer J.D. Gabor (ICMO) 

20. de heer J. van der Gronden (WNF) 

21. mevrouw P. Souwerbren, de heren W. Helmer en L. Linnartz (Stichting ARK) 

22. de heer J. Steffens (Natuurmonumenten) 

23. de heer R. Gremmen (ANWB) 

24. de heren W. Weyers, H. van der Werf en mevrouw M. Bom (KvK en VNO NCW MKB 

Flevoland) 

25. de heer E. Plate (VVD-fractie provincie Flevoland) 

26. de heer J.N. Appelman (provincie Flevoland) 

27. de heren R. van Oostenbrugge en K. Wieringa (Planbureau voor de Leefomgeving) 

28. de heer P. Pels (PvdA) 

29. de heren C. Kalden, P. Winterman en N. de Snoo (Staatsbosbeheer) 

30. de heer P. Bossema (agrariër) 

31. familie Voeten (agrariër) 

32. familie Van Ramshorst (agrariër)   

33. de heer B. Barkema (Rivierduinadvies) 

34. de heren R. Siepel en J.E. Geersing (CU-fractie provincie Flevoland) 

35. de heer P. Hoorneman (De Eemhof) 

36. mevrouw A. Burger (ministerie van EL&I) 

37. de heren P. Heij en K. van der Vaart (DLG) 

38. de heer J. Burgers (ERF BV) 

39. de heer A. Poppe (gemeente Noordoostpolder) 

40. de heren H. Damman en K. Tammes (Bureau Maris) 

41. de heer Van der Grift (Alterra) 

42. de heer E. Noordam (Korenaar Advies) 

43. mevrouw J. Caalders (Bureau Buiten) 

44. de heer P. Sloot (Aequator) 

45. mevrouw C. Dekker (BoerenNatuur)  

46. de heer E. Lingeman (Lingeman/Ritsema, Rentmeesters en Makelaars) 

47. de heer J. de Reus (VVD-fractie provincie Flevoland) 

48. mevrouw M. Luyer (CDA-fractie provincie Flevoland) 
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49. de heer P. Spapens, mevrouw J. van den Bos (provincie Flevoland)  

50. mevrouw E. Baas (gemeente Dronten)  

51. de heer E. Berger (De Alliantie) 

52. de heer J. Lagerweij en mevrouw L. Vermond (AM/Amvest) 
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BIJLAGE 3: Grondposities 2012 

 

Provincie Flevoland 

Staatsbosbeheer 

Het Flevo-landschap 

Flevo-landschap met erfpacht SBB 

Ruilgrond 
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BIJLAGE 4: Initiatieven nader toegelicht   

 

1. Markerwadden  

Het project Markerwadden is geïnitieerd door Natuurmonumenten en zet in op de aanleg van 

natuureilanden ten behoeve van het oplossen van slibproblemen en het verrijken van natuuroevers. 

Dit levert een paradijs voor vogels, maar ook voor natuurliefhebbers en watersporters op. Voor de 

aanleg van het eerste natuureiland was al 15 miljoen euro beschikbaar uit het Droomfonds van de 

Postcode Loterij. Op 14 januari 2013 heeft het Rijk een bijdrage van 30 miljoen toegezegd. Met de 45 

miljoen euro die nu beschikbaar is, start de voorbereiding van de uitvoering. De gemeente Lelystad 

ondersteunt het initiatief.  

 

2. Oosterwold 

De ontwikkeling van het Almeerse stadsdeel Oosterwold is nadrukkelijk georiënteerd op zijn 

agrarische en natuurlijke context. Uitgangspunt is een organisch groeimodel, waarin een gemengd 

landschap ontstaat. Het landschapspark Eemvallei, dat in Oosterwold zal worden ontwikkeld, takte 

feitelijk aan op Oostvaarderswold, waarbij beide ontwikkelingen elkaar konden versterken. Belangen 

van de gemeente Almere bij natuurontwikkeling nabij de stad: 

- door middel van de verbetering van de natuurlijke omgeving de identiteit van Almere 

versterken; 

- recreatieve potentie van Almere verhogen, versterking van beleefbare natuur; 

- verbinden van het ecologische en recreatief netwerk van Almere aan bovenlokale structuren; 

- vergroten van het bewustzijn en waardering voor natuurontwikkeling en betrekken van 

burgers en ondernemers bij het groenblauwe raamwerk.  

 

De gemeente Almere en Staatsbosbeheer zijn in gesprek over kansen voor natuurontwikkeling in het 

gebied, passend bij de ontwikkelstrategie voor Oosterwold.  

 

3. Oostkant Dronten 

De gemeente Dronten zet in op de ontwikkeling van meer kleinschalige natuur, waarbij de nadruk ligt 

op het ontwikkelen en uitbreiden van het bestaande. Grote kansen liggen hiervoor aan de Oostrand 

van de gemeente, waar grote natuurwaarden en recreatiemogelijkheden samenkomen. Hiertoe zijn 

een strategische visie en een ruimtelijk economisch ontwikkelingskader opgesteld met als 

belangrijkste onderdeel het landschappelijke raamwerk bestaande uit de groenblauwe ruggengraat 

van de Randmeren en binnendijkse bos- en natuurgebieden. De belangen van de gemeente Dronten 

bij natuurontwikkeling nabij de stad zijn: 

- ecologische verbinding en samenhang 

- het tegengaan van verdroging van natuurgebieden 

- het beschermen van weidevogelgebieden tegen negatieve invloeden 

- het robuuster maken van de bos- en natuurstrook aan de oostkant van Dronten 

- het aangeven van potentiële compensatielocaties vanuit ecologisch perspectief 

- het stimuleren van agrarisch natuurbeheer waardoor een sterkere relatie ontstaat tussen 

agrarisch gebied en natuurgebieden. 

 

4. Schokland 

Het voormalige eiland Schokland, is UNESCO Werelderfgoed en als zodanig één van de grootste 

dagtoeristische voorzieningen in de Noordoostpolder. Schokland biedt een bijzondere combinatie 

van cultuurhistorie en natuur, maar voor behoud van het Werelderfgoed is vernatting nodig. Er zijn 

plannen om zowel de natuurwaarde als de recreatieve waarde van dit gebied te vergroten. De 

wateropgave, die zich met name concentreert in het noordwesten van Schokland maakt integraal 

onderdeel uit van deze plannen. 
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De waterproblematiek in het laaggelegen gebied rond Schokland maakt landbouw in deze zone 

steeds lastiger, maar is een kans om Schokland weer meer zichtbaar in het water te leggen, onder 

andere door het verbreden van de kavelsloten. Het waterschap ondersteunt het belang van deze 

opgave. Gemeente, provincie en Rijk hebben gezamenlijk een ontwikkelingsvariant gekozen. 

Hiervoor moet 200 hectare grond worden aangekocht en is € 16 mln. nodig. Voor de uitvoering is 

financiele steun van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed wellicht mogelijk. 
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BIJLAGE 5: Varianten sluitende businesscase 

 

1. Natuurontwikkeling op aparte, nieuwe natuurgebieden 

Uitgangspunt hierbij is dat de compensatieverplichtingen van circa 365 hectare op gronden 

verworven ten behoeve van het voormalig plan-Oostvaarderswold worden gerealiseerd. Alle 

resterende gronden, 531 hectare, worden verkocht. Dit levert per saldo een bedrag van circa  

€ 31,8 mln. op. Aangetekend wordt, dat dit een zuiver rekenkundige exercitie is. Een groot deel van 

de te verkopen gronden is niet in eigendom van de Provincie Flevoland en kan dus alleen verkocht 

worden met toestemming van de eigenaren. Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap hebben in het 

kader van het Open Planproces aangegeven geen voorstander te zijn van dergelijke massale verkoop 

van reeds verworven gronden. De functie van de Grote Trap (168 hectare) blijft in dit scenario 

ongewijzigd. Voor een budget van € 31,8 mln. kan circa 205 ha nieuwe natuur elders worden 

gerealiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe plankosten en extra verwervingskosten. 

Ter vergelijk: in scenario 2 waarbij natuur op inmiddels aangekochte grond wordt gerealiseerd is dit 

382 ha.  

 

 

 

Scenario 1: stoppen in Oostvaarderswold/restant elders investeren 

 

  Beschikbare ha 896   

A  Kosten ha   

A1 Inrichtingskosten natuur compensatie verplichting 365  €               -7.300.000  

A2 Afkoop beheer en onderhoud (min betaalde € 3 mln. SBB) 125  €                               -    

A3 Claim  ILG uit natuurakkoord ten laste van 116 ha ruilgrond    €               -6.000.000  

        

B Opbrengsten     

B1 Verkoop ruilgronden BBL 116  €                 9.860.000  

B2 Verkoop alle resterende ha 415  €               35.275.000  

        

  Saldo t.b.v. natuur in elders in Flevoland    €               31.835.000  

    

 

Uitgangspunten:     

 

Aanleg compensatie op reeds aangekochte gronden     

 

Netto verkoop opbrengst agrarische grond per ha  €          85.000    

 

Kosten inrichting natuur per ha  €          20.000    

 

Kosten afkoop beheer per ha  €                   -    i.v.m. ligging EHS 

 

Alle grondeigenaren werken mee     
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2. Een beperkte natuurzone zonder ecoducten 

Dit scenario is gebaseerd op het door Staatsbosbeheer ingebrachte plan “Van Wold naar Wissel”. 

Hierbij wordt door middel van een proces van vrijwillige kavelruil een optimale verkaveling 

nagestreefd vanuit het perspectief van natuurontwikkeling en agrarisch gebruik. Totaal is circa 750 

hectare nodig voor natuurontwikkeling inclusief de compensatieverplichtingen en de Grote Trap.  

De businesscase sluit op 747 hectare. Ook is in dit scenario voorzien in een doorgaand fietspad over 

de Grote Trap en zijn andere recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld voetpaden en uitkijkpunten) 

opgenomen. Deze functies kunnen worden gecombineerd met de benodigde onkruidzone. In dit 

scenario wordt circa 317 hectare aan resterende landbouwgronden verkocht. Ervan uitgaande dat de 

opbrengsten kunnen worden aangewend voor de inrichting van het gebied geeft dit per saldo een 

sluitende businesscase. In dit scenario is er geen financiële ruimte om de ecoducten te realiseren  

(€ 20 mln.) waardoor er feitelijk geen verbinding ontstaat, met het edelhert als doelsoort. 

 

 

 

Scenario 2: beperkte natuurzone/ wissel na enige tijd overwegen 

 

  Beschikbare ha 1064   

  Waarvan beschikbaar tbv wissel en compensatie 747   

A  Kosten ha   

A1 Inrichtingskosten natuur compensatie verplichting 365  €               -7.300.000  

A2 Afkoop beheer en onderhoud (min betaalde € 3 mln. SBB) 125  €                               -    

A3 Claim  ILG uit natuurakkoord ten laste van 116 ha ruilgrond    €               -6.000.000  

  Kosten minimale wissel     

A4 Inrichtingskosten restant gebied 382  €               -7.640.000  

A3 Afkoop beheer en onderhoud  382  €                                -    

A4 Minimale kosten wisselfunctie    €                                -    

A5 

Kosten fietspad uitkijk punten en wandelpad 

kavelaanpassing    €               -4.000.000  

A6  Hogere plankosten    €               -2.000.000  

        

B Opbrengsten     

B1 Verkoop ruilgronden BBL 116  €                 9.860.000  

B2 Verkoop alle resterende ha 201  €               17.085.000  

  Saldo t.b.v. natuur in elders in Flevoland    €                         5.000  

        

  Uitgangspunten:      

  Aanleg compensatie op reeds aangekochte gronden     

  Netto verkoop opbrengst agrarische grond per ha  €          85.000    

  Kosten inrichting natuur per ha  €          20.000    

  Kosten afkoop beheer per ha  €                   -    i.v.m. ligging EHS 

  SBB brengt grond Grote Trap in 168 ha     
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3. Een beperkte natuurzone met ecoducten 

Het derde scenario is grotendeels gelijk aan scenario 2. Verschil is dat er daadwerkelijk een 

verbinding tot stand wordt gebracht omdat de minimale kosten van € 20 mln. voor ecoducten en 

andere voorzieningen onderdeel uitmaken van de businesscase. Om deze kosten te dekken zou er 

nog eens circa 183 hectare grond moeten worden verkocht, waarmee het totaal op 527 komt. Het 

verkopen zoveel extra grond is geen aantrekkelijke optie aangezien dit zou betekenen dat er dan 

slechts 537 hectare voor de totale wissel resteert. 

 

 

Scenario 3: beperkte natuurzone met ecoducten 

 

  Beschikbare ha 1064   

  Waarvan beschikbaar tbv wissel en compensatie 537   

A  Kosten ha   

A1 Inrichtingskosten natuur compensatie verplichting 365  €               -7.300.000  

A2 Afkoop beheer en onderhoud (min betaalde € 3 mln. SBB) 126  €                               -    

A3 Claim  ILG uit natuurakkoord ten laste van 116 ha ruil grond    €               -6.000.000  

  Kosten minimale wissel     

A4 Inrichtingskosten restant wissel 172  €               -3.440.000  

A3 Afkoop beheer en onderhoud  172  €                                -    

A4 Minimale kosten wisselfunctie    €             -20.000.000  

A5 Kosten fietspad uitkijk punten en wandelpad kavelaanpassing    €               -4.000.000  

A6 Hogere plankosten    €               -4.000.000  

B Opbrengsten     

B1 Verkoop ruilgronden BBL 116  €                 9.860.000  

B2 Verkoop alle resterende ha 411  €               34.935.000  

        

        

  Saldo t.b.v. natuur in elders in Flevoland     €                    55.000 

        

  Uitgangspunten     

  Aanleg compensatie op reeds aangekochte gronden     

  Netto verkoop opbrengst agrarische grond per ha  €          85.000    

  Kosten inrichting natuur per ha  €          20.000    

  Kosten afkoop beheer per ha  €                   -    i.v.m. ligging EHS 

  SBB brengt grond Grote Trap in 168 ha     
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BIJLAGE 6: Scoretabel initiatieven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Markerwadden Brief Staatssecretaris Dijksma, dd 17 jan. 2013/Factsheet Markerwadden nov. 2012 /Markerwadden, Natuurmonumenten 13 juli 2012 

Oosterwold Structuurvisie Oosterwold/Ecologisch Masterplan/Het Groenblauwe Raamwerk van Almere 2.0, december 2012 

Dronten Ruimtelijk Economisch Ontwikkelingskader, februari 2012/Strategische Visie Oostkant Dronten, juli 2010 

Schokland Website Het Flevo-landschap/Gemeente Noordoostpolder, recreatievisie Noordoostpolder, oktober 2001 

Voorsterbos Toekomst voor het Voorsterbos, 2012 

Agrarisch natuurbeheer Beroepsvereniging natuurboeren/Landschapsbeheer Flevoland/ BoerenNatuur 

Harderbos Website Natuurmonumenten/Provincie Flevoland 

Natuur buiten natuurgebieden Landschapsbeheer Flevoland 

Verbinding Scenarioanalyse Provincie Flevoland, mei 2012/Van Wold naar Wissel, Staatsbosbeheer/Kansen in Kaart, Oostvaardersland, Milieufederatie 

 Initiatief Nabijheid 

stedelijk 

gebied 

Versterking 

recreatie 

Bevordering 

biodiversiteit 

Bijdrage 

economische 

ontwikkeling 

Tegemoet-

koming 

belangen 

landbouw 

Bijdrage 

verbetering 

water  

Juridische 

compensatie 

Minimali-

seren  

verlies (€) 

Integraliteit/

multifunctio-

naliteit 

Maatschap-

pelijke 

acceptatie 

Tempo 

uitvoering 

Flexibiliteit 

1 Markerwadden - + ++ + +/- ++ - - ++ ++ + - 

2 Oosterwold  ++ + +/- ++ +/- - +/- - ++ ++ +/- ++ 

3 Ontwikkelen en 

uitbreiden van 

bestaande 

natuur Dronten  

+ + + +/- +/- +/- - - + + + + 

4 Voormalig 

eiland 

Schokland  

+/- + +/- + + ++ +/- - + + +/- +/- 

5 Voorsterbos +/- + + +/- +/- - - - + + + + 

6 Agrarisch 

natuurbeheer/ 

natuurboeren 

- - + + ++ +/- - - - + + + 

7 Harderbos - - + - +/- + - - +/- + + +/- 

8 Natuur en 

landschap 

buiten de 

natuurgebieden 

+/- +/- + +/- +/- +/- - - +/- + + + 

9 Verbinding 

Oostvaarders-

plassen / 

Horsterwold 

+/- +/- ++ + - + ++ + ++ +/- + +/- 
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Colofon 
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