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                                 A M E N D E M E N T  2016-11- 
 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 340976 

Onderwerp: Begroting 2017-2020; Nieuwe Natuur Schokland 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-11-2016, 

gehoord de beraadslagingen   

 

overwegende dat 

1. het college op 17 december 2013 het gebiedsdocument ‘Schokland en zijn 

omgeving' (december 2004, managementplan 2014-2019) heeft vastgesteld 

2. dit onderwerp in het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen 
3. in de resp. in 2014 en 2015 vastgestelde begrotingen gesproken is over dit 

onderwerp, 
 

van mening dat  

1. de gemeenteraad, behoudens het vaststellen van deze in de begrotingen 

opgenomen teksten, geen expliciet / principe besluit heeft genomen over nieuwe 

natuur bij Schokland; 

2. de noodzaak van Nieuwe Natuur bij Schokland onvoldoende is onderbouwd en er 

te weinig naar alternatieven is gekeken; 

3. de invloed van rietgroei door vernatting op de archeologische bodemschatten 

onvoldoende is onderzocht, 

 

besluit de tekst in de begroting 2017-2020 m.b.t. Nieuwe Natuur Schokland als 

volgt gewijzigd vast te stellen: 

Er is een aanvraag ingediend voor nieuwe natuur bij Schokland. De aanvraag is door de 

1e en de 2e zeef gekomen. Met de provincie en alle gebiedspartners is een 

intentieovereenkomst getekend om samen tot realisatie te komen en is een businesscase 

uitgewerkt. Op basis daarvan is een verzoek bij het Rijk neergelegd voor de benodigde 

aanvullende financiering. De business case wordt eind 2016 geoptimaliseerd. De 

gemeenteraad zal, gehoord de inbreng van de stakeholders tijdens de 

raadsbijeenkomst op 17 nov. 2016, begin 2017 een voorstel voorgelegd worden 

tot het nemen van een principebesluit over deze plannen (hectares, kosten, 

inrichting en behoud archeologie). Bij een positief besluit kan naar verwachting 

zal voorjaar 2017 een realisatieovereenkomst getekend worden met de provincie. Tegen 

die tijd zal er ook duidelijkheid zijn over de rijksbijdrage aan dit project. Let wel: zonder 

de rijksbijdrage zal de nieuwe natuur niet gerealiseerd kunnen worden.  Vanuit het 

project nieuwe natuur wordt ook gewerkt aan een koppeling met de wens meer recreatie 

te verwezenlijken rondom Schokland, via een nieuw bestemmingsplan en via het proces 

(Wereld)erfgoedcentrum. Hier ligt een koppeling met programma 2.  


