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Nieuwe Natuur, hoe creëer je die samen?

Edzard van de Water – Sr. Projectleider programma Nieuwe Natuur
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Natuur op uitnodiging

• Wat eraan vooraf ging….

• Programma Nieuwe Natuur i.o.

• Sinds 2013: programma Nieuwe Natuur in Flevoland

• Uitvoeringsfase!?

• Bevindingen tot nu toe
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Wat eraan vooraf ging….

• 2006-2010 Voorbereiding Oostvaarderswold

– Rijk: robuuste ecologische verbindingszone

– Ruimte = provinciale taak, dus 

• Provinciaal omgevingsplan

• Bestemmingsplan

• Provinciaal inpassingsplan

– Grondverwerving gestart, moeizaam proces
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Wat eraan vooraf ging ….
• 2010-2013 Top-down aanpak hapert 

– Rationeel verticaal: weinig draagvlak in het gebied 

– Kost veel geld (compensatie/filantroop)

– Rijk trekt zich terug

– Stopzetten ontwikkeling Oostvaarderswold
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Programma Nieuwe Natuur i.o.

• Verworven ha alsnog voor natuur 

• Evaluatie: bottom-up => intern en extern draagvlak!

• Plek voor provinciale natuurcompensatieopgaven

• Natuurbeleid in beweging: 

– 4 kijkrichtingen PBL (vitaal, beleefbaar, gebruik, 

inpasbaar)

– Minder € beheer
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Programma Nieuwe Natuur

Advies: natuur op uitnodiging 

• Laat toegankelijke, robuuste, beleefbare natuur maken. 

• Ontstaan vanuit de behoefte van Flevolanders: niet 

opleggen. 

• >10 jaar zelfstandig en zonder overheidssteun beheerd. 

• Dicht bij hun eigen woonomgeving. 
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Plan van Aanpak tot besluit

• 2013:

– Brede uitvraag naar ideeën voor natuur-

ontwikkeling (79 ideeën!)

• 2014: 

– Beoordeling ideeën volgens meetlatcriteria

(33 projecten)

– PS besluit uitvoering pNN (22 projecten)

• Daarna: 

– Uitvoering!? (op 14 locaties ca 960 ha)
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Voorbeeldprojecten:
• SBB: Eemvallei incl. 3 anderen (ca 100 ha)

30 ha boscompensatie
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Voorbeeldprojecten:

• Natuurhoeve G38 (40 ha)
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Vermogen voor:

• Grond

• Inrichting 

• Beheer

B-tje steun
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Uitvoeringsfase!? Besluit

Politieke omgeving in beweging (dossier OvW

sluiten, snel besluit om vaart erin te houden)

• Duiding en toelichting besluit Provinciale Staten:

•
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Uitvoeringsfase!? Architectuur

• Rol- en taakinvulling

– Bottom-up proces nader definiëren

• Wie doet (wel) wat?

• Wie is verantwoordelijk? 

Project of programma? 
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Uitvoeringsfase!? Architectuur

Bespreken met indieners:

• Samenwerking andere indieners 

• Communicatie en draagvlakcreatie 

• Businesscases & verdienmodellen

• Grond (eigendom?)

• Kwaliteit natuur

• Betalingen? 

• ……
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Uitvoeringsfase?!

• Afspraken vastleggen

• Én go-no go momenten inbouwen

– Voorbereidingsbudget

– Vinger aan de pols voortgang
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Realisatieovereenkomst

Nadere planuitwerking

Intentieovereenkomst

Plan van aanpak op projectniveau

Toewijzingsbesluit PS 17 december 2014: Welke projecten naar realisatiefase?
Aantal ha Hoeveelheid €

Toets meetlat
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Aan de slag!
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Fase planuitwerking

• Grond beschikbaar?
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Eigendom

Projectlocatie
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Fase planuitwerking

• Weliswaar afspraken gemaakt maar..

– Zakelijk vs emotie, pro’s vs burger

– Ontwikkelkracht

– Inhoud (incl. natuurkwaliteit)

– Omgeving (mee  , andere ontwikkelingen)

– Andere Staten 

– ……
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• Rol: toch niet…
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Rol provincie
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Bottom-up = andere werkwijze

• andere rol- en taakinvulling: neem mee!

– Projectteamleden/eigen organisatie

– Projectindieners

– Samenwerkingspartners & tweede ring-partijen

– Politiek (kaders?)

• Sommige taken niet ‘overdraagbaar’ 

(bijv. grond i.s.m. RVB, publieke sporen)
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Bottom-up = investeren!

• Tijd investeren in
– Elkaars taal spreken, weten wat je aan elkaar hebt

– Draagvlak creëren bij direct en minder direct betrokkenen

– Compromissen sluiten

– Maatwerkoplossingen (naar “ja het kan”-proces) 

• Geld investeren in
– Procesgeld & voorbereidende werkzaamheden (o.a. ing.)

• Capaciteit investeren in
– Ondersteuning  projectindieners van divers allooi
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Voortdurend spanningsveld tussen 

richting geven en loslaten

Foto: Groen
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Te veel loslaten: geen natuur!

Te veel reguleren: geen natuur!
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Bottom-up werkwijze: conclusie

• Uitvoeringstrategie vooraf vastleggen?

- Het proces (rollen, taken) incl eigen & 2e ring

- De gewenste kaders, criteria en eisen

- De (helderheid van de) besluitvorming 

- Grondstrategie

• Mate van spelers managen en grip houden op 

het proces!
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Houding
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– 2 project conform gerealiseerd

– 1 anders gerealiseerd

– 13 projecten intentieovereenkomst

– 2 projecten in uitvoering

– 1 project realisatieovereenkomst 

(procedurele fase)

– 1 afhaker

Stavaza mrt 2017
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