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Emmeloord, 7 november 2017.
Onderwerp
Cofinanciering ZZL-aanvraag voor het Waterloopbos
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Voor het project ‘Waardevol Waterloopbos’ van Stichting Natuurmonumenten € 214.286
cofinanciering uit de Zuiderzeelijngelden verlenen.
Doelstelling
Noordoostpolder aantrekkelijk maken voor toeristische bezoeken, de verblijfsduur
verlengen en de mogelijkheden om besteden vergroten.
Inleiding
Stichting Natuurmonumenten heeft een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het
Zuiderzeelijn-programma voor het project ‘Waardevol Waterloopbos’.
De totale aanvraag bedraagt 1,5 miljoen. Voor de gemeente Noordoostpolder betekent
dit een cofinanciering van € 214.286.
Argumenten
1.1
De aanvraag past binnen het sociaal economisch beleid 2015-2018 van de
gemeente.
Noordoostpolder biedt met het verhaal van watermanagement een kansrijk verhaal, dat
aansluit op een grote groep geïnteresseerden. Bovendien is in Noordoostpolder ‘nieuwe
geschiedenis’ geschreven. De uniciteit van de ontstaansgeschiedenis is een bijzonder
handelsmerk.
De ontwikkeling van het Waterloopbos draagt bij aan de strategie om een aantal trekkers
in de etalage te zetten en bezoekers vervolgens verleiden de rest van het gebied te laten
ontdekken. De verwachting is dat het Waterloopbos in 2021 circa 150.000 bezoekers per
jaar trekt, een verdubbeling van het huidige aantal bezoekers. Het bos krijgt een nieuwe
entree, met als publiekstrekker het Deltamonument (een transformatie van de huidige
Deltagoot) en betere parkeervoorzieningen en bewegwijzering.
Bovendien komt er een Waterloopspeelbos, met uitkijktoren. Een aantal modellen wordt
beter beleefbaar gemaakt en Natuurmonumenten realiseert een multimedia-presentatie
‘Building with Nature’, waarmee het waterloopkundig onderzoek in beeld wordt gebracht.
Deze verdere ontwikkeling van het Waterloopbos zorgt dat het gebied een volwaardig
icoon op de ´Nederland Waterlandlijn´van het NBTC wordt. Deze lijn wordt actief
gepromoot in zes landen.
1.2
De aanvraag past binnen het ZZL-programma.
Het project ‘Waardevol Waterloopbos’ sluit aan op programmalijn 3 van het programma
Zuiderzeelijngelden: ‘versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel’. Tot nu toe
zijn in Noordoostpolder geen projecten vanuit die programmalijn gehonoreerd.
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Het plan is juridisch en inhoudelijk getoetst door de provincie. Uit deze toets blijkt dat
het plan voldoet aan de criteria van de Zuiderzeelijngelden en dat de subsidie kan
worden verstrekt. Op 31 oktober heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met het
beschikbaaar stellen van de subsidie, op voorwaarde dat de gemeenteraad van
Noordoostpolder ook instemt.
1.3
Met u is afgesproken dat u als gemeenteraad besluit over cofinancieringsaanvragen in het kader van ZZL die hoger zijn dan €50.000.
Dit voorstel past in de afspraken die zijn gemaakt bij de herziening van het ZZLprogramma, eerder dit jaar.
Kanttekeningen
geen.
Planning/uitvoering
Gedeputeerde Staten heeft inmiddels ingestemd met het voorstel, onder voorbehoud van
goedkeuring door de raad van Noordoostpolder.
Na uw besluit zal de beschikking aan Natuurmonumenten definitief worden verstuurd.
Natuurmonumenten gaat als eerste aan de slag met de realisatie van het
Deltamonument. Deze is dan op tijd klaar voor de officiele viering van 100 jaar
Zuiderzeewet, in 2018.
Bijlagen
Aanbiedingsbrief Natuurmonumenten (verseon 519666)
Projectvoorstel ‘Waardevol Waterloopbos’ (verseon 519670)
Begroting bij de aanvraag (verseon 519669)
De volledige ontwikkelagenda ‘Waardevol Waterloopbos’ ligt ter inzage in de leeskamer.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : J.E. Wijnants
Steller
: mevrouw W.T.M. Hulleman; 06 48 13 46 15;
w.hulleman@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, no.
522014-1;

B E S L U I T:
voor het project ‘Waardevol Waterloopbos’ van Stichting Natuurmonumenten € 214.286
cofinanciering uit de Zuiderzeelijngelden te verlenen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 november 2017.
De griffier,
de voorzitter,

