
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

• S N Ö O T D Ö Ö S T POLDER. 

INGEK. 2 0 JULI 2017 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Noordoostpolder 
Postbus 155 
8300 AD EMMELOORD 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 
(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

(TMm Bijlasen Uw kenmerk 

Onderwerp 

Verlenging intentieovereenkomst 'Nieuwe Natuur bij Schokland' 

Geacht college, 

Ons kenmerk 
2097184 

Per brief van 31 mei 2017 met zaaknummer 349481 en documentnummer 483857 heeft u verzocht 
om een verlenging van de intentieovereenkomst voor het project 'Nieuwe Natuur bij Schokland' tot 
1 november 2017. 

Gegeven de ontstane situatie en de termijn van te verwachten besluitvorming over de rijksbijdrage 
hebben wij besloten de intentieovereenkomst te verlengen tot 31 december 2017 onder de volgende 
voorwaarden: 

Al uw inspanningen zijn er op gericht om uiterlijk 31 december 2017 een 
realisatieovereenkomst af te sluiten, inclusief de bekrachtiging van de eerder in de 
siteholdersgroep afgesproken bijdragen van de gemeente Noordoostpolder en het Rijk. 
De intentieovereenkomst wordt van rechtswege beëindigd indien niet uiterlijk 31 december 
2017 een realisatieovereenkomst kan worden gesloten. 
De partijen treden zo spoedig mogelijk in overleg over de ontstane situatie, indien uiterlijk 
31 december 2017 geen realisatieovereenkomst is gesloten. 
1 november 2017 dient de concept realisatieovereenkomst inclusief alle onderdelen van de 
integrale planuitwerking gereed te zijn (ondertekenings-gereed). 
De beschikbare bijdragen van de provincie vanuit Nieuwe Natuur ongewijzigd blijven en 
gelden als plafond voor de bijdrage van de provincie Flevoland aan het project: bij 
(dreigende) overschrijdingen is het aan de initiatiefnemer(s) keuzes te maken over de wijze 
waarop dit opgevangen kan worden in de businesscase, danwel de ambitie van het project 
wordt bijgesteld. 
Alle overige bepalingen in de intentieovereenkomst ongewijzigd blijven met dien verstande 
dat: 

- lid p onder "in aanmerking nemende dat" wordt aangepast n.a.v. besluitvorming 
Gedeputeerde Staten van 27 juni 2017 in: De Provincie Flevoland op 27 juni 2017 heeft 
ingestemd met het verzoek van Stichting Het Flevolandschap om het oud ILG-budget 
voor Rotterdamse Hoek in te zetten voor de realisatie van het Projectvoorstel; 

- de in artikel 7.2 genoemde provinciale bijdrage van € 68.250 in de 
voorbereidingskosten inmiddels volledig is uitgekeerd en er derhalve geen provinciale 
middelen meer beschikbaar zijn voor de voorbereiding van dit project, hetgeen ook is 
medegedeeld in de brief van 25 april 2017 (kenmerk 2064984) aan de gemeente 
Noordoostpolder. 
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Wanneer u vragen heeft op de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer R. Stapel 
via 0320-5655702 (secretariaat) of Ron.Stapel@flevoland.nl 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris^—^ de voorzitter. 
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