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Betreft: Vitaal Platteland en Nieuwe Natuur 
 
 
 
Geachte leden van de Statencommissie, 
 

In de vergadering van de Statencommissie op 3 december 2014 wordt uw oordeel gevraagd over twee dossiers, 
namelijk de Agenda Vitaal Platteland en het Programma Nieuwe Natuur, die van groot belang zijn voor de 
toekomstige ontwikkeling van de agrarische sector. Vooruitlopend op de bespreking van deze dossiers in uw 
commissie wil LTO Noord Flevoland graag het volgende onder uw aandacht brengen. 
 

Agenda Vitaal Platteland 
LTO Noord Flevoland wil haar waardering uitspreken over de betrokkenheid van het landbouwbedrijfsleven bij het 
opstellen van de Agenda Vitaal Platteland in het algemeen en over de voorliggende concept-agenda in het bijzonder. 
Er is sprake geweest van een interactief proces met als resultante een agenda met visie waarop die punten staan 
geagendeerd die uitgewerkt moeten worden om het platteland (economisch) vitaal te houden. Eén relevant aspect 
voor het realiseren van een toekomstbestendige agrarische sector is naar de mening van LTO Noord Flevoland in de 
agenda onderbelicht. Dit betreft de noodzaak en het (maatschappelijk) belang voor een goede agrarische structuur in 
Flevoland.  
 

Flevoland is een vooraanstaand en modern landbouwgebied. Dat willen we graag behouden en versterken. Om dat 
te kunnen realiseren zal er, naast innovatief en vooruitstrevend ondernemerschap, ook geïnvesteerd moeten worden 
in een goede agrarische structuur. De continue ontwikkeling van de agrarische sector, in combinatie met onder meer 
een ruimtevraag vanuit woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en natuur en landschapsontwikkeling, heeft tot 
gevolg gehad dat de oorspronkelijke goede agrarische structuur in de Noordoostpolder en de Flevopolders onder 
druk staat. We hebben het hierbij niet over de verkavelingsstructuur in Flevoland. Die is uitstekend. Waar we op 
doelen is de versnippering van het grondgebruik. Vanuit deze achtergrond hebben LTO Noord, het Kadaster en de 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) onlangs de kwaliteit van de agrarische structuur in de provincie Flevoland 
geanalyseerd. Het resultaat is een kaartbeeld waarop de kwaliteit van de verkaveling is aangegeven. Het kaartbeeld 
geeft duidelijk aan dat in de provincie Flevoland moet worden geïnvesteerd in de agrarische structuur. De resultaten 
van het verkavelingsonderzoek zijn bij Gedeputeerde Staten bekend.  
 

Een investering in de agrarische structuur dient niet alleen het bedrijfseconomisch belang van de agrarische sector 
maar levert ook vanuit maatschappelijk oogpunt winst op. Een goede landbouwstructuur zorgt voor minder 
voertuigbewegingen van het landbouwverkeer over de openbare wegen en de bebouwde kommen. Als gevolg 
hiervan wordt de verkeersveiligheid vergroot, zal er minder vervuiling van de wegen plaatsvinden en zullen de kosten 
voor het wegenonderhoud lager zijn. 
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LTO Noord wil u nadrukkelijk verzoeken om een investering in de agrarische structuur als een zogenaamd ‘urgent 
agendapunt’ te borgen in de Agenda Vitaal Platteland. Feitelijk is een goede agrarische structuur de ruggengraat 
voor een toekomstgericht en vitaal platteland. Het is daarom van groot belang dat de agrarische structuur ook 
daadwerkelijk wordt verbeterd. Met het als ‘urgent’ agenderen van het versterken van de agrarische structuur in de 
Agenda Vitaal Platteland kunnen we vanuit economisch en maatschappelijk belang een goede stap zetten naar deze 
gewenste uitvoering.  
 
Programma Nieuwe Natuur 
Uitgangspunt voor het invullen van het programma Nieuwe Natuur betreft het realiseren van ‘robuuste natuur dichtbij 
grote stedelijke concentraties’. Om te voorkomen dat bij het invullen van nieuwe robuuste natuurgebieden de 
belangentegenstellingen tussen landbouw en natuur opnieuw (net als bij de discussie over het Oostvaarderswold) 
worden uitvergroot, is LTO Noord Flevoland van mening dat nieuwe natuurgebieden niet als kleine eilandjes in het 
agrarisch productiegebied moeten komen te liggen. Aansluiting van nieuwe natuur bij bestaande natuurconcentraties 
ligt daarom voor de hand. Met deze uitwerking wordt tegengegaan dat natuurontwikkeling versnipperd door de 
provincie plaatsvindt met conflicterende belangen als gevolg. Wij willen u verzoeken om bij de afweging en 
oordeelsvorming over de voor het Programma Nieuwe Natuur ingediende projecten zorg te dragen voor logische 
natuureenheden en niet voor het ontstaan van natuursnippers in het agrarisch gebied.  
 
LTO Noord Flevoland ziet goede opties om de gewenste natuurontwikkeling in de Oostrand van Dronten te 
koppelen aan een toekomstgerichte agrarische ontwikkeling. Om de gewenste gebiedsontwikkeling op gang te 
brengen is het opstarten van een integraal kavelruilproces van belang. Dit laatste is nogmaals een oproep om 
agrarische structuurversterking op de juiste waarde te schatten door het te benoemen als een ‘urgent’ project in de 
Agenda Vitaal Platteland. Door middel van kavelruil kan de natuurfunctie op de gewenste plek worden 
gepositioneerd waarbij tegelijkertijd oog is voor de belangen van de toekomstgerichte agrarische bedrijven.  
Een dergelijk integraal kavelruilproces wordt momenteel ook uitgevoerd in de Wieringermeer waar na het afblazen 
van het Wieringerrandmeer ook meerdere functies (landbouw, natuur, water, recreatie) (her)ingevuld moesten 
worden. LTO Noord Flevoland wil u derhalve verzoeken om gekoppeld aan het project Oostrand Dronten (nr. 8) als 
voorwaarde voor uitvoering op te nemen dat een integraal kavelruilplan wordt opgesteld om de gewenste 
natuurinvulling te combineren met agrarische structuurversterking. 
 
Voor het realiseren van het Programma Nieuwe Natuur is het opstarten van integrale kavelruilprocessen in de 
provincie een belangrijk, zo niet het belangrijkste, instrument. Het middels een integraal gebiedsproces 
inventariseren van wensen van de belangenpartijen en het zoeken naar ruimte om de verschillende wensen met 
elkaar te kunnen combineren zal zorgdragen voor minder belangentegenstellingen en derhalve voor een snelle(re) 
uitvoering van het Programma. Met de voor het Programma Nieuwe Natuur beschikbare hectares, gecombineerd 
met de binnenkort beschikbaar komende BBL-gronden, heeft de provincie Flevoland de instrumenten in handen om 
deze gebiedsprocessen te initiëren. LTO Noord wil graag met de provincie meedenken over het opstarten van de 
beoogde gebiedsdynamiek. 
 
Wij zijn graag bereid deze inbreng van een mondelinge toelichting te voorzien. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 

 
 
  
Arnold Michielsen 
Voorzitter LTO Noord provincie Flevoland 


