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A M E N D E M E N T 2018-02-13a 
 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel 522520 

 

Onderwerp: Aanvullende kaders integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 

Schokland 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 05-02-2018 

gehoord de beraadslagingen, 

 

overwegende dat 

1. Werelderfgoed Schokland een belangrijk cultuurhistorisch gebied is; 
2. de status van Werelderfgoed belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van het 
gebied; 

3. actie nodig is om deze status voor langere tijd te borgen, 
 

van mening dat 

1. ingrijpen in dit gebied een verantwoordelijkheid van meerdere partijen is; 
2. activiteiten alleen uitgevoerd mogen worden als; 
a. de financiering voor het hele gebied rond is; 
b. voorafgaand aan inrichting het hele gebied in eigendom verkregen is; 
c. de raad een definitief besluit voor Go-No Go voorgelegd moet krijgen; 

3. indien de financiering van het hele gebied niet rondkomt; 
a. wordt de raad betrokken bij verdere besluitvorming; 
b. dient uit onderzoek te blijken dat de vernatting geen uitstralingseffect heeft op 
naburige percelen, 

 

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen 

1. Instemmen met de realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland. 

2. Het college opdracht geven een realisatieovereenkomst voor 211 ha Nieuwe 
Natuur aan te gaan met de provincie Flevoland en Het Flevo-Landschap. 

3. Een aanvraag voorbereiden voor inzet van € 2,5 miljoen van de ZZL-middelen ten 
behoeve van integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland. 

4. Een budget van € 1,0 miljoen ten behoeve van de risicoparagraaf van de 
integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland beschikbaar te stellen. 

5. Kennis te nemen van de Nota integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland, de businesscase Nieuwe Natuur en de pre-businesscase 

Werelderfgoedcentrum. 

6. Het college opdracht te geven de businesscase Nieuwe Natuur en de definitieve 
pre-businessase Werelderfgoedcentrum nader uit te werken, waarbij rekening 

gehouden dient te worden met de volgende kaders: 

a. zodra de financiering rond is wordt gestart met de verwerving van 

de gronden; 



b. dat, voorafgaand aan de inrichting van het gehele gebied, de raad 
een definitief besluit (go/no-go) wenst te nemen; 

c. de raad wenst bij eventueel faseren van de inrichting van het 
gebied  betrokken te worden zodra deze optie in beeld komt; 

d. de raad wenst t.a.v. het Werelderfgoedcentrum, een keuzenotitie 

voorgelegd te krijgen m.b.t. de mogelijkheden van benutting van 

een vrijgekomen erf, incl. authentieke bebouwing; 

7. Een 2e wijziging van de begroting 2018 vast te stellen. 
 


