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AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 20.0000436 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke Ontwikkeling  2 4 maart 2020 E.T.M. Müller 

 
Portefeuille: II 
 
Onderwerp: Inzet ZZL-middelen Nieuwe Natuur Schokland 
 
Voorgesteld besluit 
 
1. De gemeenteraad via de Voorjaarsrapportage 2020 voorstellen om een budget van € 1,5 

miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Realisatieovereenkomst Nieuwe 
Natuur Schokland; 

2. De gemeentesecretaris machtigen om, vooruitlopend op het raadsbesluit, alvast verplichtingen 
aan te gaan voor de uitvoering van de Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland; 

3. De raad informeren. 
 
Doelstelling 
Realisatie Nieuwe Natuur Schokland om Werelderfgoed Schokland in stand te houden.  
 
Inleiding 
Op 10 juli 2018 sloot u samen met mede-initiatiefnemer Stichting Flevolandschap de 
Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland (ROK) met provincie Flevoland. De gemeenteraad 
gaf u daar op 5 februari 2018 opdracht voor.  
 
In de ROK staan afspraken over de rollen en taken van de initiatiefnemers. Eén van die afspraken 
ging over het aanvragen van ZuiderZeeLijn-gelden (ZZL). Die subsidie is nu aangevraagd en 
toegekend. Dit voorstel gaat specifiek over inzet van dat geld. 

 

Argumenten 
1.1 De ZZL-subsidie is nodig voor de uitvoering van het project 
In de ROK is vastgelegd dat er ca. 200 hectare landbouwgrond omgevormd wordt naar natuur. Dit ter 
bescherming van de archeologische bodemschatten van het Werelderfgoed Schokland.  
 
1.2 De ZZL-gelden zijn voor dit doel aangevraagd en toegekend 
In de overeenkomst staat dat provincie en gemeente zich samen zullen inzetten voor € 2,5 miljoen 
door de inzet van zogenoemde ZZL-gelden. Hiervoor heeft de gemeenteraad 1 oktober 2018 budget 
beschikbaar gesteld. Dat is het gemeentelijk cofinancieringsdeel bij de Zuiderzeelijngelden.  
In mei 2019 heeft de gemeente een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor het andere deel. 
Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en het eerste bedrag van in totaal € 1,5 miljoen is eind 2019 
door de provincie als voorschot uitgekeerd aan de gemeente.  
 
1.3 Stichting Flevolandschap is penvoerder  
Gemeente en mede-initiatiefnemer Stichting Flevolandschap hebben afgesproken één 
projectorganisatie op te tuigen die primair beheerd wordt door de Stichting. Deze keuze is gemaakt 
omdat de Stichting de gronden in eigendom krijgt en na realisatie van het project gaat beheren.  
De eerste tranche van de rijksmiddelen, € 5 miljoen van de in totaal € 12 miljoen, is inmiddels via het 
Provinciefonds ook overgemaakt naar Stichting Flevolandschap. 
 
2.1 Middelen zijn binnenkort  nodig 
De middelen zullen worden ingezet om de gronden te verwerven en in te richten als natuur. In het 
voorjaar 2020 wordt de eerste grondoverdracht verwachten. Hiervoor zijn op dat moment liquide 
middelen nodig.  



 

 

De € 1 miljoen die de gemeente heeft gereserveerd als mogelijke additionele inzet in het project, is 
vooralsnog geoormerkt als risicobuffer. De verwachting is dat met de eerste aankopen duidelijk wordt 
hoe de Businesscase zich ontwikkelt. Mogelijk wordt daarbij een beroep gedaan op de risicobuffer. 
 
2.2 Middelen zijn bestemd voor Nieuw Natuur Schokland 
Dit zijn specifiek geoormerkte middelen die naar verwachting binnenkort nodig zijn. Daarom wordt 
voorgesteld de gemeentesecretaris te machtigen, verplichtingen aan te gaan en de middelen onder 
voorwaarden en als voorschot uit te keren aan Stichting Flevolandschapsbeheer. 
 
3.1 Gemeenteraad heeft budgetrecht 
De gemeenteraad heeft budgetrecht daarom moet hier specifiek over besloten worden bij de 
Voorjaarsnota. Wij adviseren daarom dit besluit al ter kennisname aan de raad te zenden.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Gemeente legt verantwoording af over de ZZL-gelden 
Volgens de regels van ZZL moet de gemeente (en niet de initiatief-nemers van NNS) verantwoording 
afleggen over de inzet van de toegekende middelen. Met de provincie is in de ROK echter 
afgesproken dat er voor het hele project Nieuwe Natuur Schokland één verantwoordingssystematiek 
komt. De templates voor het provinciale project Nieuwe Natuur zijn daarop aangepast. Hiermee 
worden nu de Rijksbijdrage en de ZZL-gelden verantwoord. Elk half jaar verantwoorden 
initiatiefnemers aan de provincie en dus over de inzet van de ZZL-gelden.  
 
1.2 Gemeente houdt zicht op besteding ZZL-gelden  
Stichting Flevolandschap en gemeente zijn als initiatiefnemers gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
Businesscase (BC). De Stichting kan geen middelen vanuit het projectbudget uitgeven zonder 
voorafgaand instemming van de Stuurgroep, waar de gemeente deel van uit maakt. Hiermee houdt de 
gemeente zicht of de middelen volgens de door de provincie gestelde voorwaarden ingezet worden. 
 
Planning/uitvoering 
Na uw besluit ontvangt de Stichting Flevolandschap een beschikking. Dit besluit wordt ter informatie 
aan de raadscommissie gezonden. De budgetaanvraag wordt in de voorjaarsrapportage opgenomen. 
 
Bijlagen  
1. Beschikking van Provincie Flevoland ZZL.33003 
2. Beschikking aan Stichting Flevolandschap. 
 
Portefeuillehouder : M. Uitdewilligen 
Steller : mevrouw E.T.M. Müller; 06 48 13 46 13; e.muller@noordoostpolder.nl 
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