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Kern mededeling:

De bodemdaling in Flevoland is groter dan in het verleden werd voorzien. Dit
maakt dat gebieden waar de bodemdaling het snelst gaat natter worden. Het
waterschap heeft bij de laatste toetsingsronde voor wateroverlast geconstateerd
dat de provinciale wateroverlastnorm in een klein gebied ten zuidwesten van
Emmeloord niet meer tegen redelijke kosten te halen is.
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De provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder willen met de bewoners in het gebied in gesprek over de bodemdalings- en waterproblematiek. Doel is om de agrariërs te informeren en te luisteren naar het gebied over hoe men de bodemdaling ervaart en hoe men om wil
gaan met de problematiek. Op 13 februari zal een plenaire bijeenkomst plaatsvinden in Nagele, gevolgd door een aantal groepsgesprekken met agrariërs.
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Mededeling:

Ter kennisname aan PS en

Bodemdaling is een natuurlijk proces. Vanaf 2006 al is steeds duidelijker geworden dat de bodemdaling gevolgen kan hebben voor het landgebruik in Flevoland.
Het beleid van de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland zijn er
op gericht de bodemdaling zo veel mogelijk te remmen.

burgerleden

In de tweede toetsingsronde wateroverlast (2012) bleek dat oudere prognoses
(2003, 2006) de bodemdaling hadden onderschat. Voor het bodemdalingsgebied
ten zuidwesten van Emmeloord - dat nu niet voldoet aan de norm - heeft Waterschap Zuiderzeeland een maatregelenafweging gemaakt. Zij kwam tot de conclusie dat de kosten van de maatregelen minstens drie maal zo hoog zijn als de
vermeden landbouwschade. Ook geven de maatregelen geen duurzame oplossing,
de bodemdalings-problematiek wordt hiermee versterkt. Het waterschap Zuiderzeeland concludeert hiermee dat het in dit gebied per 2015 niet kan voldoen aan
de Flevolandse norm voor wateroverlast. Dit was voor de provincie in de Partiële
Herziening Omgevingsplan Water 2015 mede aanleiding om de wateroverlastnorm
te evalueren. U bent over de evaluatie recent geïnformeerd (#1980484).
Hoewel allereerst eigenaars en gebruikers van de gronden verantwoordelijk zijn
voor de gevolgen van bodemdaling, zijn de overheden wel betrokken bij de
problematiek. Bodemdaling is één van de uitdagingen die provincie ziet voor het
platteland. Dit is ook benoemd in de Agenda Vitaal Platteland, het waterbeheerplan van het waterschap Zuiderzeeland en de structuurvisie van de gemeente
Noordoostpolder. De provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en de
gemeente Noordoostpolder hebben daarom samen een projectgroep ingesteld.
De bijeenkomsten die gepland zijn met de gebruikers van het bodemdalingsgebied zijn bedoeld om het gebied te informeren en voor de overheden om te
luisteren naar hoe het gebied kijkt naar de bodemdalingsproblematiek.
De uitkomsten van de bijeenkomsten dienen voor de overheden ter oriëntatie op
vervolgstappen. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld.
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