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Inleiding

Onze missie luidt “Wij behouden, beschermen en beheren natuurgebieden, landschap
pen en cultureel erfgoed in Flevoland”. Onder het motto Veerkrachtige Natuur Dichtbij
hebben wij in het beleidsplan 2020-2023 onze inhoudelijke ambities verwoord. De drie

uur als partner
Nat

pijlers Kwaliteitsnatuur, Natuur in het hart en Natuur als Partner bepalen onze koers en

r in het ha
tuu
rt
Na

kennen elk drie beleidsdoelen.

Kwaliteits
natuur

1
Kaderstelling en
Kwaliteitsborging

Terreinen Natuurbeling
- Samenwerking

We hebben ons werk verdeeld in zes hoofdtaken, zoals aangegeven in het schema hiernaast. De kern wordt gevormd door het Terreinbeheer en -het faciliteren van- Natuur
beleving. Hiervoor wordt ook het leeuwendeel van de middelen en inzet aangewend.
Daar voegen we ook nieuwe zaken aan toe: Ontwikkelingen en Initiatieven. Het Flevo-
landschap staat midden in de maatschappij en werkt heel bewust aan Samenwerking en
Draagvlak. Voor al deze werkzaamheden weten we heel precies waarom we wat willen
en moeten en hoe we ons werk doen (Kaderstelling) en wat we bereiken (Kwaliteits
borging). Om dit te kunnen realiseren is adequate Aansturing en Ondersteuning noodzakelijk. De samenhang tussen taken en beleidsdoelen is in de tabel aangegeven.

2
Terreinbeheer

3
Natuurbeleving

4
Ontwikkelingen
en Initiatieven

Werkvoorbereiding
Publieksactiviteiten

Nieuwe
Natuur

Uitvoering

Organisatie
Flevo-landschap

Publieksontvangst
Borging

5
Samenwerking
en Draagvlak

6
Aansturing en
Ondersteuning

Overheden
en Groene
Organisaties

Directievoering
en Governance

Particulieren
en Bedrijfsleven

Bedrijfsondersteuning

Corporate
Communicatie

Niet taakgebonden
inzet van
middelen

Overig

Schema: Hoofd- en deeltaken werkzaamheden Het Flevo-landschap
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Tabel: Samenhang beleidsdoelen en hoofdtaken

Pijlers met beleidsdoelen

Indicator

Hoofdtaak

PIJLER 1 Kwaliteitsnatuur
1.1 Versterken ecologische kwaliteit

a.	Heldere visie en duidelijk beleid in een bosvisie en een graslandvisie. Goed doorlopen proces en draagvlak.
b.	Vier nieuwe initiatieven ‘meer ecologische kwaliteit bereiken’; in de vorm van een project, (financiële) afspraken en
of samenwerkingsverband.

1 en 4

1.2 Realiseren nieuwe natuur

a.	Realisatie projecten Nieuwe Natuur: Urkerveld, Gouden Randen Pampushout, Noorderwold-Eemvallei en Schokland.
b.	Verzilveren kansen aanvullingen bestaande terreinen.
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1.3 Optimaliseren beheer

a. Concrete leer- en ontwikkelstappen in beheercyclus van Het Flevo-landschap.
b. Adequate inregeling van toezicht in de terreinen van Het Flevo-landschap.
c. Plan van aanpak duurzame bedrijfsvoering Het Flevo-landschap + vier nieuwe initiatieven.

2

2.1 Visie en beleid natuurbeleving

Richtinggevende visie en helder beleid op het gebied van Natuurbeleving, bestaande uit 3 onderdelen:
Natuurbelevingsplan, Recreatiebeleid en Plan Toekomstbestendige bezoekerscentra.
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2.2 Programmeren natuurbeleving

Natuur in het hart van mensen krijgen door ontwikkeling van aanbod voor de bezoekers, waarbij we denken vanuit
onze belangrijkste gebruikers.
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2.3 Natuur samen mogelijk maken

a.	Het behouden van huidige en het werven van nieuwe begunstigers en het vergroten van de sponsorbijdrage vanuit
het bedrijfsleven.
b.	Inzet op actieve werving van vrijwilligers voor projecten en meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de
vrijwilligersteams.
c.	Vier nieuwe initiatieven ‘sámen doen’; in de vorm van een project, (financiële) afspraken en of
samenwerkingsverband.
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3.1 Biodiversiteit in samenhang

Bijdragen Het Flevo-landschap aan beeldvorming en initiatieven in onze provincie ter bevordering van de biodiversiteit.
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3.2 Robuuste groene leefomgeving

Actieve lobby voor een groene provincie door het organiseren van bijeenkomsten en groene overleggen. En vinger
aan de pols houden.

5

3.3 Klimaatadaptatie en bodemdaling

Bijdragen Het Flevo-landschap aan beeldvorming en initiatieven in onze provincie in het oplossen van de
maatschappelijke uitdagingen klimaatadaptatie en bodemdaling.
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PIJLER 2 Natuur in het hart

PIJLER 3 Natuur als partner
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De indeling in hoofdtaken bepaalt de opbouw van ons jaarplan, begroting, jaarverslag
en jaarrekening en past binnen de verantwoordingseisen van het CBF (Toezichthouder
goede doelen) en de Provincie Flevoland.
In voorliggend jaarplan is per hoofdtaak samengevat wat Het Flevo-landschap in het jaar
2021 gaat doen. Onder de zogenoemde Prestatie 2021 zijn de betreffende activiteiten en
resultaten beschreven die we gaan uitvoeren respectievelijk neerzetten. Een groot deel
van onze werkzaamheden brengen we tot stand in samenwerkingsverbanden en nauwe
afstemming met een groot aantal partijen en organisaties. De financiële vertaling van het
jaarplan is opgenomen in de begroting 2021.

Corona
2020 is het jaar dat iedereen met een nieuw fenomeen te maken kreeg; omgaan met
de corona-crisis. Het Flevo-landschap heeft afhankelijk van het crisisniveau verschillende
maatregelen getroffen. Naar verwachting zal dat in 2021 nog steeds nodig zijn, de vraag
is in welke mate. Naast de persoonlijke hygiëne en afstandsregels ligt in het verschiet
dat we veel moeten thuiswerken, elkaar beperkt of zelfs niet kunnen ontmoeten en we
vooral digitaal met elkaar moeten communiceren.
Voor onze praktische werkzaamheden buiten, in onze terreinen, heeft dit beperkt invloed.
Wel zien we een verschuiving naar meer toezicht en opruim- en herstelwerkzaamheden
door vormen van ongewenst gebruik en dumpingen van allerlei soorten afval.

Het jaarplan is bedoeld voor de organisatie zelf, primair de bedrijfsorganisatie en de Raad
van Toezicht. Daarnaast voor partijen die subsidies verstrekken, primair de provincie
Flevoland. En voor partijen die de keurmerken verstrekken, het Centraal Bureau Fondsen
werving en de Stichting Certificering SNL.
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De impact is zeker groot op onze bezoekerscentra. In de eerste lockdown hebben we die
gesloten. De openstelling van De Gesteentetuin en De Trekvogel is tot nu toe nog niet
op het oude niveau terug. Onze bezoekerscentra draaien op vrijwilligers en die horen
veelal tot de kwetsbare groep in relatie tot corona. Daarom zijn de bezettingsroosters
moeizaam te vullen. Ook vragen de bezoekerscentra om praktische aanpassingen van de
ontvangstruimtes en protocollen. Onze vrijwilligerscoördinatoren uit de werkorganisatie
hebben hier veel werk aan. Het zal moeten blijken hoe dit zich ontwikkelt.
Voor onze contacten en overleggen onderling en met derden en voor de overige kantoor
werkzaamheden heeft het digitaal werken grote invloed. Het is moeilijk in te schatten
wat de impact hiervan op langere termijn is. Op het eerste gezicht gaat er niets fout,
maar we merken wel dat nieuwe ontwikkelingen en de creativiteit en interactie die daarvoor nodig is, op zijn minst sterk geremd worden. Ook de cohesie binnen de organisatie
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wordt geraakt door de corona-crisis. De onderlinge contacten zijn sterk uitgedund. Voor
sommigen is dat een probleem. In het algemeen leunen we nog op de gezamenlijkheid
die we vooral vóór de corona-crisis hebben opgebouwd. We zijn erop gericht om vooral
de energie en arbeidsvreugde erin te houden.
Het is onzeker wat de corona-crisis voor onze financiële situatie betekent. De directe
impact is in vergelijking met onze jaaromzet en in vergelijking met vele andere sectoren
beperkt. Een globale inschatting is dat voor 2020 de directe financiële impact rond de
€ 70.000 zal liggen aan met name inkomstenderving. Indirect is er ook financiële s chade,
bijvoorbeeld sponsoren die door de crisis failliet gaan. Ook heeft de crisis invloed op de
waarde van onze beleggingsportefeuille, waarin langdurige reserves zijn belegd. We
kunnen nu niet overzien of en hoe eventuele bezuinigingen in beheervergoedingen en
andere financiële bijdragen door overheden ons in de toekomst gaan raken.

Jaarplan Het Flevo-landschap 2021

1. Kaderstelling en Kwaliteitsborging
Om ons werk goed en planmatig te kunnen doen, zorgen we ervoor dat onze kaders
toereikend en up to date zijn. Ze ademen onze eigen ambities uit en spelen in op de
maatschappelijke ontwikkelingen. Wij hebben een eigen visie op natuurbeheer, natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie. Voor elk natuurgebied is er een gebied specifiek
beheerplan. We ontwikkelen ook generieke beheerrichtlijnen. Verder werken we binnen
kaders die bepaald worden door wet- en regelgeving en afspraken met derden, zoals
bijvoorbeeld het provinciaal natuurbeheerplan. Bij planmatig werken hoort ook het
monitoren van de resultaten, in het bijzonder van onze natuurkwaliteit en de natuurbeleving
(effecten meten).
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te besteden aan doelstelling

realisatie
2019

begroting
2020

begroting
2021

1. Kaderstelling en Kwaliteitsborging

381.629

378.930

738.891
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Prestatie 2021:

Activiteiten en resultaten

Kaders terreinen – natuurbelevingsamenwerking

•	We gaan bestaand beleid en vastgestelde kaders intern goed ontsluiten met de nieuwe ICT-mogelijkheden. Ook maken we
impliciete kaders expliciet. Dit geldt voor beide deeltaken; natuurterreinen-natuurbeleving-samenwerking en organisatie. Het
resultaat is een digitaal handboek Flevo-landschap. We besteden nadrukkelijk aandacht aan bosbeheer en biodiversiteitsherstel.
•	Ook dit jaar staan diverse beheerplannen op de rol om geactualiseerd en verder afgemaakt te worden. Met bijbehorende
6 jaarlijkse evaluaties voor de terreinen.
•	In 2021 worden het provinciale N2000-beheerplan Lepelaarplassen en de evaluatie Hydrozone Schokland afgerond.
Beide p
 rojecten worden door derden getrokken. Het Flevo-landschap is als terreinbeheerder nauw betrokken.
•	Om de natuur in het hart van mensen te krijgen, is het belangrijk een fundament te hebben, wat richting geeft aan hoe we
hieraan gaan bouwen: het Natuurbelevingsplan. In dit plan komen zaken aan de orde als:
- Wat verstaan we onder natuurbeleving.
- Wie zijn onze doelgroepen en wat zijn hun behoeften als het om natuur(beleving) gaat, hoe kunnen wij relevant(er) zijn.
-	Hoe maken we in onze gebieden de natuur het best beleefbaar en wat is er nodig om relevant te zijn voor de verschillende
doelgroepen, welke gebieden zijn interessant en lenen zich hiervoor en welke niet.
-	Hoe verhogen we de waarde van onze bezoekerscentra als toegangspoort naar onze gebieden, zowel voor de bezoekers
(faciliteiten, informatie, inspiratie) als voor onszelf (hoe realiseren we meer verdienvermogen). Hoe krijgen we balans tussen
kosten en toegevoegde waarde van bezoekerscentra?
•	Eind Q1 2021 is het Fondsenwervingsplan Particulieren gereed, wat de basis is voor onze particuliere fondsenwerving voor de
komende jaren. Dit plan:
- Gaat structuur geven aan de dingen die we doen om mensen te behouden en te werven.
-	Geeft inzicht en richting aan welke knoppen we gaan draaien als het gaat om het realiseren van hogere inkomsten
via particulieren.
-	Geeft o.b.v. inzichten in (potentiële) begunstigers communicatiehaakjes om afzeggingen van begunstigers te voorkomen en
meer bijdragen te realiseren uit de particuliere markt.
•	In 2021 wordt ons huidige Vriendenconcept (sponsoring door bedrijven) onder de loep genomen en vindt een verkenning plaats
hoe we tot meer en betere sponsorovereenkomsten kunnen komen in de provincie Flevoland. De verkenning gaat ons inzichten
opleveren waardoor we relevanter en interessanter worden voor bedrijven in de provincie om te sponsoren.
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Kaders Organisatie

•	In 2021 maken we de laatste slag in het actualiseren van ons kwaliteitshandboek SNL: werkprocessen beheercyclus.
•	We bereiden ons voor op een nieuwe afspraak voor de Exploitatiesubsidie 2022-2025.
•	In 2021 geven we een push aan ons vrijwilligersbeleid: ons vrijwilligershandboek krijgt een update en we werken er naar toe om
vrijwilligers meer verantwoordelijkheid te geven en zelfstandiger te laten werken. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en
initiatieven.
•	We blijven ons databeheersysteem CMSi ontwikkelen tot een verlengstuk van de beheerplannen en een handzaam informatiesysteem voor het dagelijks beheer.
•	In 2020 hebben we een grote stap gezet in de interne structurering van onze vele activiteiten. In 2021 besteden we aandacht aan
de verdere ontwikkeling van de competentie planmatig werken binnen de gehele organisatie.

Monitoring en onderzoek

• Conform het SNL-monitoringsplan 2017-2022 worden de flora en fauna in een aantal terreinen geïnventariseerd.
• Nieuwe Natuurdata worden beschikbaar gesteld aan de Nationale Databank Flora en Fauna.
•	In 2021 voeren we het volgende periodieke marktonderzoek uit. Hierin bevragen wij onze begunstigers en bezoekers naar hun
ervaringen in onze terreinen en indruk van onze organisatie.

10

Jaarplan Het Flevo-landschap 2021

2. Terreinbeheer
Het Flevo-landschap beheert circa 5.100 hectare bestaande natuur, landschappelijke
elementen en cultureel erfgoed. We doen dat professioneel, adequaat en efficiënt. In
de moerassen is het sturen op de waterhuishouding en cyclisch vegetatiebeheer het
belangrijkst. In de bossen wordt geïntegreerd bosbeheer toegepast gericht op versterken
van natuurwaarde en recreatiewaarde. Houtproductie is geen doel op zich. Inkomsten uit
vrijkomend hout worden ingezet voor natuurbeheer. Op de graslanden wordt pacht als
beheerinstrument ingezet, gericht op het versterken van de natuurkwaliteit. Dat vraagt
om goede afstemming met de agrarische pachters en toezicht op de geleverde diensten.
Landschappelijke elementen en wegbeplantingen worden naar hun aard (laan, struweel,
bosjes) beheerd. Waar nodig worden laanbomen vervangen of gesnoeid. Onderhoud aan
paden, bruggen en terreinmeubilair is een vast punt in het beheer. In het onderhoud van
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cultureel erfgoed (monumenten en landschapskunstwerken) zijn de meerjarenonder-
houdsplannen leidend. Bij de gehouden dieren en hun leefgebieden is er primaire
aandacht voor het welzijn en voldoende zichtbaarheid (ten behoeve van publiek en
check gezondheid). Daarnaast voor het vastleggen van de ontwikkelingen in het registratiesysteem.
te besteden aan doelstelling

realisatie
2019

begroting
2020

begroting
2021

2 Terreinbeheer

2.063.268

2.221.245

2.298.832
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Prestatie 2021:

Activiteiten en resultaten

Voorbereiding beheer

•	Een belangrijk aspect van beheren is het omgaan met dagelijkse verrassingen, onverwachte gebeurtenissen en tegenslagen.
Onder de noemer “Tussentijdse beheervraagstukken en -adviezen” wordt gedurende het jaar zo veel mogelijk direct opgelost
en verduidelijkt.
•	In 2021 gaan we aan de slag met de werkgroep Gebiedsbebording om een inventarisatie en plan van aanpak te maken t.a.v.
grootschalige vervanging van de borden in onze gebieden. Dit is een groot project, aangezien veel facetten aan bod komen
zoals regelgeving, ons eigen beleid op diverse vraagstukken (b.v. hondenbeleid, dronebeleid e.d.), de informatie die we willen
geven over het betreffende gebied e.d. Dit plan moet helder maken wat we per terrein concreet moeten gaan vervangen,
incl. een reële fasering. De uitvoering van dit plan start in 2022, dan wel zoveel eerder als mogelijk.
•	We bepalen hoe en waar een otterpassage Schokland gerealiseerd kan worden.
•	Professionaliseren onderhoud en investeringsplan.

Beheer Algemeen

•	We blijven met de pachters zoeken naar werkwijzen die bijdragen aan meer ecologische kwaliteit op onze gras- en akkerlanden.
•	In 2020 is er een plan gemaakt om ‘landje pik’ en andere onbedoelde vervreemding op te sporen en aan te pakken. Dit heeft
geleid tot een meerjarig project wat dit jaar zal starten.
•	Er komt steeds meer belangstelling voor de biomassa uit onze terreinen. Ook in 2021 blijven we in gesprek met partijen om
deze restproducten zo hoog mogelijk op de duurzaamheidsladder te krijgen. De uitdaging is om dit te laten aansluiten op onze
werkprocessen zodat onze middelen of doelstelling niet worden aangetast.
•	Gesprekken met tbo’s, omgevingsdienst en de provincie lijken te leiden tot een gecoördineerde aanpak van de overlast in
het buitengebied. Wij gaan ons hier verder op voorbereiden door dit jaar zelf ervaring op te doen door capaciteit in te huren,
terreinmedewerkers mee te laten lopen en de coördinatie hiervan te beleggen bij een terreinbeheerder.
•	Er komt uitbreiding met een extra terreinbeheerder. Dit gaat ruimte geven om met name de check en act van de PDCA-cyclus
goed in te vullen. Dit jaar zal het werven, inwerken en het evenredig verdelen van de werkdruk bij terreinbeheerders extra
aandacht vragen. Uiteindelijk zal deze investering er voor zorgen dat de huidige werkdruk gezond blijft en de kwaliteit van ons
beheer en advies nog beter wordt.
•	Er wordt gestart met periodiek evalueren van de werkzaamheden op basis van indrukken opgedaan door de terreinbeheerder
maar ook de cijfers over de inzet van uren en middelen. Hiermee leggen we de basis voor de jaarevaluatie maar kunnen we ook
tussentijds bijsturen.

Beheer Noord

•	Beheerteam Noord krijgt dit jaar het Urkerveld er bij in beheer. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van de Rotterdamse Hoek
aandacht om de laatste maatregelen in beeld te krijgen en/of uit te voeren zodat de omstandigheden en het beheer optimaal
worden voor de weidevogels.
•	Het Greppelveld wordt opgeschaald door het onderdeel Stobbenveld te betrekken in het project. Hier komt een landschappelijke
overgang van het bos (Reve Abbert) naar het weidevogel deel. Vrijkomende grond wordt ingezet om de hydrologische
omstandigheden van het weidevogel deel te optimaliseren.
•	Terreinbeheerder Noord neemt de rol van boa coördinator op zich.
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Beheer Midden

•	In het Larserbos wordt de voormalige akker ingericht met poelen en struweel en wordt de laatste hand gelegd aan het inrichten
voor de begrazing.
•	Er gaan een aantal wisenten op transport naar Denemarken en er wordt gezocht naar een nieuwe partner voor onze eland stier.
•	We gaan verder met het onderzoeken of het plaatsen van een hengstengroep Przewalski’s mogelijk is op het park.
•	De Burchtkamp krijgt een nieuw bouwplan voor de akkers en de ontwikkelingen op het begrazingsdeel (gestart in 2020)
worden gevolgd.

Beheer Zuid

•	Ook dit jaar zal de terreinbeheerder zijn handen vol hebben aan de verstedelijking rondom Almere en de verzoeken voor het
verleggen van kabels, wegen enz. nauwlettend volgen en in goede banen leiden.
•	Dit jaar gaan we de eilanden in de grote plas van de Lepelaarplassen opnieuw opbouwen. Door de terreinomstandigheden en de
kwetsbaarheid van het gebied is dit een lastig project, maar we hebben een goed uitvoerbare en duurzame oplossing gevonden.
•	De Grote Trap is volop in gebruik zowel door vele fietsers maar ook de begrazing is ingezet en wordt uitgebreid. De draagkracht
van het terrein bepaalt het aantal stuks vee, regelmatig monitoren is dus gewenst. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van
bijvoorbeeld de poelen. Met de komst van bezoekers komen ook wensen, tips en klachten deze zullen worden opgepakt en
waar nodig zullen maatregelen volgen.
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3. Natuurbeleving
Onze tweede pijler is Natuur in het hart. Om de natuur in het hart van meer mensen
te krijgen, willen we mensen de natuur meer laten ervaren en beleven. Als mensen
een onvergetelijke ervaring hebben opgedaan, willen ze meer weten, raken geïnteresseerd en gaan op zoek naar meer van dergelijke ervaringen. Hier faciliteren wij onze
bezoekers in door natuur aan te bieden, mensen mooie ervaringen te laten opdoen
en voorlichting te geven. In 2021 ligt het accent op het ontwikkelen en aanbieden
van activiteiten, denkend vanuit een van onze vier relevante doelgroepen (te weten
Avontuurzoeker, Inzichtzoeker, Rustzoeker en Verbindingszoeker).
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te besteden aan doelstelling

realisatie
2019

begroting
2020

begroting
2021

3. Natuurbeleving

348.103

433.344

308.852
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Prestatie 2021:

Activiteiten en resultaten

Publieksactiviteiten

•	Op basis van het inzicht dat verschillende doelgroepen onbegeleid op pad willen, dus zonder gids de natuur willen ervaren,
ontwikkelen we hier nieuwe producten voor:
-	In 2021 willen we mensen de mogelijkheid gaan bieden om elektrische fietsen te huren, waarmee ze niet alleen het
Natuurpark kunnen ontdekken, maar ook de omliggende omgeving. Met fietsroutes helpen we de bezoekers de mooiste
plekjes te ontdekken
-	Ook ontwikkelen we voor de omgeving rond onze drie bezoekerscentra belevingskaarten, aan de hand waarvan bezoekers
zelf op ontdekking kunnen gaan en de natuur ervaren
•	Begeleide activiteiten die goed aansluiten en succesvol zijn, zetten we voort, zoals de bronstexcursies in het najaar, de
beverexcursies, natuurexcursies bij de Lepelaarplassen en de Historische wandeling Schokland. Tevens ontwikkelen we nieuwe
activiteiten waarbij mensen zelf (onbegeleid) de natuur kunnen ervaren.
•	Samenwerking met partners zetten we voort in 2021. Denk hierbij aan Uitgast, een muziekfestival dat plaatsvindt in het
Natuurpark en waar muziek en natuur mooi samenkomen.

Publieksontvangst

•	Dagelijks beheer van de drie bezoekerscentra. Onze bezoekerscentra zijn de toegangspoorten voor onze gebieden.
We ontvangen jaarlijks circa 60.000 bezoekers die informatie willen over onze gebieden en op weg geholpen willen worden
over wat er te doen en te zien is.
•	Van de 150 vrijwilligers werkt het merendeel als gastvrouwen/heren in de bezoekerscentra, gidsen voor excursies en begeleiders
bij activiteiten. Dit brengt diverse werkzaamheden met zich mee zoals werving van nieuwe vrijwilligers, maken van roosters,
begeleiding bij ontwikkeling van nieuwe activiteiten en dergelijke.
•	In alle drie onze bezoekerscentra zal het assortiment in de winkels een verfrissing krijgen, zowel in het aanbod van producten als
in de presentatie. We zijn ervan overtuigd dat we met een relevanter assortiment, meer omzet kunnen realiseren.
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4. Ontwikkelingen en Initiatieven
Stilstaan is achteruitgang. Het Flevo-landschap blijft in beweging, vernieuwt waar nodig en
verzilvert kansen waar dat kan. Omdat onze capaciteit en financiële middelen beperkt zijn
maken we bewust keuzes in wat we wel en niet doen of juist gefaseerd doen. A
 dditionele
financiering is een belangrijk aspect in de betreffende afwegingen. In 2021 voeren we de
onderstaande programma’s en projecten uit.
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Prestatie 2021:

Activiteiten en resultaten

Programma Nieuwe Natuur

Uiteraard gaan we in 2021 voortvarend verder met onze projecten in het provinciale Programma Nieuwe Natuur.
In 2021 is dit gericht op realisatie, inrichting en in beheer nemen van de nieuwe natuur.
•	Project Urkerveld is in 2021 gereed, wordt opgeleverd, financieel afgerond en in beheer genomen.
•	Van project Gouden Randen is het 1e deeltraject ingericht, financieel afgerond en in 2021 in beheer genomen. Voor de
overige twee deeltrajecten wordt in 2021 de voorbereiding gestart met het verkrijgen van financiering voor de inrichting,
het starten van de onderzoeken en het opstellen van een ontwerp.
•	Voor project Noorderwold-Eemvallei wordt in 2021 het aangepaste ontwerp in procedure gebracht en wordt Noorderwold-
fase I deels ingericht. Voor fase II Noorderwold wordt een fasedocument opgesteld en voor besluitvorming voorgelegd aan
provincie.
•	Voor project Schokland wordt de grondverwerving voortgezet om ook de resterende projectgronden te verkrijgen,
zullen resultaten van het waterhuishoudkundig onderzoek beschikbaar zijn en wordt zo mogelijk een proefopstelling en
inrichtingsplan opgesteld.

Oostvaardersoevers

We participeren in de Verkenning Oostvaardersoevers, ten behoeve van ecologische kwaliteitsverbetering van het Markermeer in
relatie tot de Lepelaarplassen (en Oostvaardersplassen).

Ontwikkeling Lepelaarplassengebied

We zetten ons in voor de ontwikkeling van het Lepelaarplassengebied in Almere. In samenwerking met gemeente Almere
maken we een uitwerkingsplan voor beoogde investeringen in het hele gebied (project in kader Fonds Verstedelijking A
 lmere).
We gaan de kwaliteit van bezoekersontvangst op deze locatie verbeteren. En we gaan samen met de andere partijen in de
Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land (gemeente, Stad en Natuur, Staatsbosbeheer) werken aan de programmering van
natuurbeleving.

Ontwikkeling Schokland

Rond Schokland intensiveren wij onze samenwerking met het Cultuurbedrijf als opmaat naar de ontwikkeling van een
Werelderfgoedcentrum in de toekomst. Concreet betekent dit de ontwikkeling van gemeenschappelijke kernwaarden, die tot
uiting gaan komen bij de ontwikkeling van gezamenlijke belevenissen en activiteiten en een gemeenschappelijke website.

Otterproject

We werken aan de renovatie van het otterverblijf in het Natuurpark. Er is zicht op een subsidiebijdrage (Leader) en er zijn keuzes
gemaakt op het gebied van de ambities. Dit jaar zal de voorziening worden aangepakt waardoor het platform en verblijf beheer
en publieksvriendelijker wordt. De otters krijgen nog ruimere perken en de delen die toe zijn aan onderhoud zullen worden
aangepakt.
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5. Samenwerking en Draagvlak
Om ons werk goed te kunnen doen en onze ambities waar te kunnen maken, zijn samenwerking en draagvlak cruciaal. Zeker omdat we verder kijken dan onze eigen natuurgebieden. We behartigen ook de belangen van Het Flevo-landschap in het bijzonder en daarmee
van natuur – landschap – cultuurhistorie in Flevoland in het algemeen. Indien nodig ondernemen we actie en werken we mee aan beleid en ontwikkelingen van derden.
Als organisatie worden we vaak uitgenodigd om onze expertise in te zetten. Dat doen we
graag. Tegelijkertijd is onze eigen capaciteit beperkt en kunnen we die extra inzet alleen
leveren als daar ook financiering onder ligt.
Daarom heeft Het Flevo-landschap een actieve relatie met de inwoners van Flevoland, het
bedrijfsleven, de overheden en andere organisaties in de provincie en daarbuiten. Voor het
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onderhouden van het contact met ‘de buitenwereld’ dragen we in corporate uitingen uit
wie we zijn, wat we willen bereiken en wat men van ons kan verwachten.
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Prestatie 2021:

Activiteiten en resultaten

Overheden en Groene Organisaties

•	Het Flevo-landschap is actief in het ‘groene’ netwerk van Flevoland. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Uiteraard vindt ook
met de collega-natuurbeheerders en de andere groene organisaties afstemming en samenwerking plaats.

•	Het Flevo-landschap werkt nadrukkelijk samen in de volgende verbanden:

-	Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk
-	Schokland Unesco Werelderfgoed
-	LandschappenNL
-	Nationaal Park Nieuw Land
•	Het Flevo-landschap volgt de ontwikkeling van ruimtelijke plannen binnen Flevoland op de voet, waarbij de belangen van
natuur, landschap en cultuurhistorie centraal staan.
•	We leveren heel gericht bijdragen aan beleid en ontwikkelingen van derden.
Particulieren en Bedrijfsleven

•	We houden onze huidige 12.000 begunstigers op de hoogte en betrokken door de inzet van verschillende communicatiemiddelen, zoals ons magazine dat mensen drie keer per jaar ontvangen, de digitale nieuwsbrief en de jaarlijkse regiobijeenkomsten.
Voor 2021 gaan we kijken of het huidige concept van grootschalige regiobijeenkomsten (waar circa 1000 begunstigers aanwezig zijn om geïnformeerd te worden over waar SFL mee bezig is, wat ze gerealiseerd heeft en wil bereiken in de toekomst) nog
steeds passend is in deze tijd. Nieuwe ideeën als ook de ervaringen met de alternatieve inzet (online live presentatie door de
directeur en vragenmogelijkheid door begunstigers evenals een terugblik in het magazine) in verband met Corona, gaan ons
helpen om tot een nieuwe vorm te komen waarin we de band met onze begunstigers willen bestendigen en verbeteren.
•	We onderhouden het contact met huidige zakelijke vrienden en optimaliseren samenwerkingen waar mogelijkheden liggen. De
verkenning zoals genoemd onder Hoofdtaak 1, zal ons helpen ook de samenwerking met huidige zakelijke vrienden te verbeteren.

Corporate Communicatie

•	We vinden het belangrijk nog beter uit te dragen wie we zijn, wat we willen bereiken en wat men van ons kan verwachten.
•	De middelen die we hierbij actief inzetten zijn drie keer per jaar het Flevo-landschap magazine, onze website, de digitale nieuwsbrief die tweewekelijks wordt verstuurd, borden in onze gebieden, foldermateriaal, als ook de regiobijeenkomsten (zie ook
Particulieren en Bedrijfsleven).
•	Een andere belangrijke rol die we invullen vanuit Corporate Communicatie is de rol van Informatieloket & vraagbaak. Diverse
media weten ons goed te vinden als ze meer informatie willen over ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en
cultuurhistorie. Hier helpen we externe partijen graag mee, omdat we graag onze kennis en expertise delen met anderen en
hiermee bijdragen aan een betere zichtbaarheid van Het Flevo-landschap.
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6. Aansturing en Ondersteuning
Het ondersteunende bedrijfsbureau en het management van Het Flevo-landschap zorgen
ervoor dat de bedrijfsvoering op orde is en dat medewerkers adequaat ondersteund en
voorzien worden om alle activiteiten uit te kunnen voeren. Voor 2021 leggen we accenten
in de ontwikkeling van onze organisatie.
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Prestatie 2021:

Activiteiten en resultaten

Directievoering en Governance

•	Onder leiding van de directeur is het MT verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het MT is in gezamenlijkheid verantwoordelijk om de balans te bewaren en bewaken tussen datgene wat moet en de vele wensen en verzoeken
die van buitenaf op ons af komen. Het Flevo-landschap kenmerkt zich door grote betrokkenheid en inzet van de medewerkers
en een goede en oplossingsgerichte interne samenwerking in een informele setting. Tegelijkertijd vragen resultaatgericht werken en planmatigheid aandacht. Deze onderwerpen krijgen in 2021 meer accent en vormen de basis van onze interne controlesystematiek.
•	De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en op de organisatie als geheel. Er zijn vijf reguliere vergaderingen gepland. In 2021 zal één nieuw lid voor de RvT geworven en ingewerkt worden. Binnen de RvT zijn drie commissies actief:
de Audit commissie, de Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. De eerste twee vergaderen elk vijf maal. De RvT is
daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder.

Bedrijfsondersteuning

•	In 2020 zijn de diverse ondersteunende afdelingen samengevoegd tot een bedrijfsbureau. In 2021 zal het accent liggen op de
ontwikkeling van het bedrijfsbureau, de onderlinge samenwerking en het efficiënt gebruik van systemen.

•	In 2021 is verdere ontwikkeling van flexibel werken een speerpunt. Ingezet wordt op plaats en tijd onafhankelijk werken en
de ondersteuning van medewerkers hierbij. Hierbij zal aandacht zijn voor het gebruik van digitale middelen in de terreinen en
verantwoord thuis werken.
•	In 2021 zal verduurzaming van de huisvesting verder vormgegeven worden. Hierbij zullen onder meer de werklocaties in de
terreinen energie neutraal gemaakt worden.
•	In 2021 zal verder worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers van Flevo landschap in het planmatig werken.
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