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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 522520 

Onderwerp: Besluit integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland 

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

overwegende dat 
1. gemeente Noordoostpolder en Flevo-Landschap als initiatiefnemers 

verantwoordelijk zijn voor de risicobeheersing van het project; 
2. er nog geen realisatieovereenkomst ligt waarin de wijze van uitvoering, de 

financieie risico- en rolverdeling, sturing en bevoegdheden voor en door de 
verschillende actoren zijn vastgelegd; 

3. er nog geen overeenstemmingsverklaringen liggen met grondeigenaren en 
pachters; 

4. in de conclusies van het rekenkamerrapport Grote Projecten (december 2017) 
wordt gesteld dat de onder punt 2 genoemde feitelijkheden, voorafgaand aan 
efficiënte besluitvorming - bepaald dienen te zijn; 

5. er in 2011 in het Rekenkamerrapport "Op goede Gronden" geconcludeerd werd dat 
er voor alle projecten een risicobeheersing (m.n. financiële kaders) door de raad 
vastgesteld dient te worden; deze conclusies destijds door het college en de raad 
Integraal zijn overgenomen; 

6. waterpeilverhogingen niet zijn uitgesloten van risico's, 

van mening dat 
1. eventuele plan-/vervolgschades van het project niet financieel zijn gekaderd; 
2. de uitgangspunten voor de realisatieovereenkomst onvoldoende binnen het besluit 

zijn opgenomen en daarmee een groot risico wordt genomen door de raad. 
3. de effecten van de waterpeilverhoging in het gebied onvoldoende in beeld zijn 

gebracht en (nog niet nader in te schatten) risico's met zich mee kunnen brengen, 

besluit de voorgestelde besluittekst als volgt vast te stellen 
1. Kennis nemen van het voorstel integrale gebiedsontwikkeling 

Werelderfgoed Schokland 
2. Instemmen met de voorbereiding van de realisatie. 
3. Het college opdracht geven een realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur 

aan te gaan met de provincie Flevoland en Het Flevo-Landschap onder 
de randvoorwaarden: 

a. het betreft het gehele gebied van 211 ha; 
b. het realiseren van de Rijksbijdrage van C 10 miljoen; 
c. een positief hydrologisch onderzoek (met O-meting) voor een 

peilbesluit van het Waterschap; 
d. instemming van UNESCO; 
e. aankoop en ongedeelde uitvoering van de inrichting ineens van 

het gebied binnen de risicostrategie; 
Indien aan één van deze voorwaarden niet kan worden voldaan vindt 
het voorgenomen project geen doorgang. 



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

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

6. kennis te nemen van de Nota integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland, de businesscase Nieuwe Natuur en de pre-businesscase 
Werelderfgoedcentrum en in te stemmen met de kaderstellende notitie 
daarbij . 

7. Het college opdracht te geven een definitieve businesscase voor het 
Werelderfgoedcentrum uit te werken waarin voor de raad een keuzenotitie 
voor de locatie wordt opgenomen (met onder andere de mogelijkheid 
voor benutting van vri jgekomen erf met authentieke bebouwing) 

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