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Keten 
Actueel Met de gemeente Noordoostpolder wordt gewerkt aan een maatwerkoplossing 

voor enkele bestaande grootschalige agrarische verwerkingsbedrijven in het 
buitengebied. Deze aanpak is bestuurlijk afgestemd met de gemeente.  
Op 7 december is de eerste ambtelijk werkbijeenkomst hierover geweest.  

Wat hebben we 
bereikt 

 

Agenda - Maart 2018: maatwerkoplossing gereed 
Links  
 

Agrarische Structuurversterking  
Actueel Er wordt nagegaan op welke manier de brede en meerjarige 

maatschappelijke context van vrijwillige kavelruil kan worden vormgegeven. 
Dit vanwege de verschillende gebiedsprocessen die in Flevoland actueel zijn 
en blijven. 
Een concept POP3 regeling gericht op vrijwillige kavelruil voor geheel 
Flevoland wordt voorbereid.  

Wat hebben we 
bereikt 

In de vergadering van de stuurgroep van 2 oktober 2017 is besloten om een 
functiekaart te maken waarop toekomstige ontwikkelingen zijn aangegeven. 
Tevens is besloten om ook het waterschap Zuiderzeeland deel te laten 
uitmaken van de stuurgroep. 
In de commissie Ruimte van 29 november 2017 is een presentatie gegeven van 
de stand van zaken.  

Agenda 9 februari 2018: stuurgroepvergadering Agrarische structuurversterking 
Links - 
 

Erf zoekt Kans 
Actueel De gemeente NOP is gestart met de aanpak voor vrijkomende erven en 

bebouwing. Daarbij wordt de provincie betrokken vanuit de opgaven “Het 
verhaal van Flevoland” en “Landbouw meerdere smaken”.   

Wat hebben we 
bereikt 

Het onderzoek naar het vraagstuk omtrent vrijkomende erven in Zuidelijk en 
oostelijk Flevoland is afgerond en verwerkt in het rapport “Erf zoekt Kans”.  

Agenda  
Links  
 

Ontsluiting: digitaal 
Actueel In Noordelijk Flevoland wordt volop glasvezel in het buitengebied aangelegd. 

De helft van het gebied is nu voorzien van glasvezel en huiseigenaren kunnen 
ene abonnement afnemen voor snel internet. Door deze activiteiten stijgt het 
aansluitpercentage.  

Wat hebben we 
bereikt 

In oostelijk en zuidelijk Flevoland is en enquête uitgevoerd over snel 
internet. Op 6 november is een goed bezochte burgerbijeenkomst gehouden, 
waarin de huidige situatie, de wensen en uitdagingen goed in beeld zijn 
gekomen. 

Agenda - Eind 2017: resultaten van de enquête over O en Z Flevoland zijn beschikbaar 
- Maart / april 2018: besluitvorming over toekomst perspectief snel internet 
in Provinciale Staten  

Links  
 

 



Bodemdaling 
Actueel Er is een gebiedsproces gestart voor het meest urgente bodemdalingsgebied 

(zuidwest Emmeloord). Dit wordt getrokken door het waterschap in 
samenwerking met de provincie en de gemeente Noordoostpolder. 
Als onderdeel van dit proces is er een gebiedsavond gehouden in Nagele. 
Vervolgens zijn in maart “keukentafelgesprekken” gehouden in 
het gebied. Op 3 juli 2017 is een tweede informatiebijeenkomst 
georganiseerd in Nagele. 
Op basis van de uitkomsten wordt bekeken hoe de transitie ondersteund kan 
worden. 

Wat hebben we 
bereikt 

Eind 2016 is de evaluatie van de Flevolandse Wateroverlastnorm uitgevoerd en 
aan Provinciale Staten aangeboden. 
Er zijn bestuurlijke overleggen gevoerd met LTO en het Rijksvastgoedbedrijf. 
Naar aanleiding van de gesprekken met de agrariërs zijn de volgende acties in 
gang gezet:  

• Concrete maatregelen in het watersysteem worden onderzocht, gericht 
op verbetering van de afvoer uit het gebied 

• Is er met twee groepen agrariërs het project “Zicht op de 
bodemstructuur” gestart, gericht op de specifieke situatie in het gebied 

• Is het project Spaarwater uitgebreid, onder meer met een economische 
verkenning naar de “bussiness case” 

• Is samen met de agrariërs een onderzoek gestart naar de vernatting in 
het gebied 

• Is een verkenning gestart naar economische kansen voor het gebied  
Agenda -      januari 2018: bestuurlijk overleg met overheden, RVB en LTO 

-      maart 2018: resultaten van de dialoog met agrariërs over economische 
kansen van het gebied. 

Links - zuiderzeeland.nl/bodemdaling   
- Waterkwantiteit in Flevoland 

 
 

Leefbaarheid 
Actueel Het advies van de Commissie van deskundigen Fond Leefbaarheid wordt 

voorgelegd aan de gedeputeerde Meijer. Daarna wordt het GS besluit over de 
te honoreren subsidie aanvragen opgesteld. 

Wat hebben we 
bereikt 

Voor het Fonds Leefbaarheid zijn in totaal 28 subsidieaanvragen ingediend en 
voorgelegd aan de Commissie van deskundigen. Deze commissie heeft na drie 
zittingen in de maand november begin december een advies opgesteld voor 
GS met te honoreren projecten. Daarnaast heeft de commissie adviezen / 
suggesties gedaan voor de volgende subsidieronden van het fonds.  

Agenda Januari 2018: GS besluit inzake honorering subsidie aanvragen  
Links -  
 

 


