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Participatie in de verkenning
In het PAGW-project Oostvaardersoevers wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet.
Daarom is er op 6 december 2019 een ‘kennisgeving Startbeslissing en Participatie’ gepubliceerd. In
deze kennisgeving is bepaald dat zienswijzen mogelijk waren op de ‘Opzet Participatie’ en is gevraagd te reageren op de volgende vragen:
• Zijn er belangrijke dingen die we over het hoofd hebben gezien?
• Ziet u andere oplossingsrichtingen of kansen voor het project?
In totaal zijn er zeven zienswijzen met ideeën en oplossingsrichtingen binnengekomen. Tevens
zijn er ideeën en oplossingsrichtingen buiten de formele zienswijzeprocedure ingediend. Alle
bij de start van de verkenning binnengekomen ideeën zijn gebundeld in het ‘Rapport Ideeën en
Oplossingsrichtingen’ waarin is aangegeven wat er met het idee en/of oplossingsrichting is gedaan.
Bij de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de op te stellen Milieu
Effectrapportage (MER) op 8 mei 2020 is gevraagd:
• Worden de goede onderzoeksalternatieven onderzocht?
• Ziet u andere kansrijke oplossingen die passen binnen de geformuleerde onderzoeksalternatieven?
• Brengen we alle milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn?
In totaal zijn er 11 zienswijzen binnengekomen op de NRD en is advies van de Commissie m.e.r. en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontvangen. De Nota van Antwoord gepubliceerd in
oktober 2020 gaat in op deze zienswijze, de adviezen en de manier waarop hiermee wordt omgegaan in de verkenning. Er zijn geen specifieke reacties binnen gekomen op het participatietraject en
bijbehorende gestelde vragen.
De genoemde documenten staan op de website Oostvaardersoevers
Naast bovenstaande is gedurende de verkenning gebruik gemaakt van de volgende vormen van
participatie:
• In de periode november 2019 tot en met juni 2021 hebben er tientallen
Stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden, zowel in de vorm van ontwerpsessies als expertsessies, met specialisten van de 7 samenwerkende partijen;
• Diverse klankbordgroepbijeenkomsten: deelnemende organisaties in de klankbordgroep zijn natuurorganisaties, recreatieverenigingen, ondernemers en bewonersgroepen. Deze organisaties zijn
aan het begin van de verkenningsperiode geselecteerd en uitgenodigd.
• (Online) informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden;
In de periode van de ter visie legging Startbeslissing en kennisgeving participatie (december
2019/januari 2020):
− 10 december 2019 in Lelystad
− 12 december 2019 in Almere
In de periode van de ter visie legging van de NRD (mei/juni 2020) hebben er, gelet op de toen
geldende COVID19-maatregelen, geen informatieavonden plaatsgevonden.
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• Actuele website: om ook participanten die niet aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten de mogelijkheid te bieden te reageren op beschikbare informatie en input te leveren aan de vervolgfase,
is een website opengesteld: www.oostvaardersoevers.nl.
In deze verkenningsfase zijn de nodige kennis en inzichten verzameld over de aard van de opgave,
de voor de fysieke leefomgeving relevante ontwikkelingen en de onderzoeksoplossingen voor die
opgave. De onderzoeksoplossingen zijn uitgewerkt in de MER 1ste fase. Deze kennis en inzichten zijn
vervolgens gebruikt bij het samenstellen van een beste oplossing, oftewel het Voorkeursalternatief.
De ontwerp voorkeursbeslissing ligt ter visie van 3 februari tot en met 16 maart, daarop kan men
zienswijzen indienen. De publicatie en ter inzagelegging van de definitieve voorkeursbeslissing en
de Nota van Antwoord zal naar verwachting rond de zomer van 2022 plaatsvinden.
In de volgende fase, de planfase, zal de gekozen participatie strategie worden voortgezet.
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Colofon
Dit is een uitgave van:
Rijkswaterstaat en provincie Flevoland
Contact:
Project Oostvaardersoevers
www.oostvaardersoevers.nl
info@oostvaardersoevers.nl
T 0800 - 8002
Datum:
Januari 2022
Status:
Definitief
Samenwerkende partijen:
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