
Verzoek agendering 
 

Op verzoek van Henri van Ulsen (VVD), Sjaak Simonse (SGP), Johan van Slooten (CDA) 

Vergadering  

Commissie RND beeldvormend 
 

Datum vergadering  

6 of 13 april 

Bespreekpunt: Bodemdaling  

Middels dit agenderingsverzoek wordt verzocht een 
beeldvormende sessie in te plannen waarbij verzocht wordt 
ambtelijk de volgende informatie in het eerste deel van de 
agendering te geven: 

1. een beeld wordt gedeeld van de omvang en locaties (op 
kaart) van de bodemdalingsgebieden; 

2. de problematiek weergegeven per deelgebied met 
daarbij de omvang van de huidige daling en de 
voorspelde daling voor de komende decennia; 

3. de getroffen/te treffen maatregelen per gebied en de 
effecten daarvan; 

4. de wijze van monitoring van stand, maatregelen en 
effecten; 

5. De wijze waarop en met wie de provincie naar 
oplossingsrichtingen zoekt.  

6. de wijze waarop er met inwoners, agrariërs in het gebied 
afstemming plaatsvindt; 

Daarnaast wordt het tweede deel van de beeldvorming 
vormgegeven door externen een beeld te laten schetsen van 
de problemen en mogelijke oplossingen (indien deze 
personen beschikbaar zijn): 

7. de mogelijk oplossingsrichtingen met betrekking tot 
bodemdaling vanuit onderzoek.  

8. Een toelichting op de situatie door de organisaties 
waarmee de provincie samenwerkt. 

9. Een beeld van de situatie van de direct betrokkenen 
(Agrariërs, organisaties, waterschap, omwonenden) 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder gewenst?  

Ja 

 

Aanwezigheid derde partijen 
gewenst, zo ja welke? 

Ja 

Agrariërs, verbonden organisaties 
en experts op het gebied van 
bodemdaling (bijvoorbeeld de 
WUR en het waterschap) 



Motivering van het verzoek  

Aanleiding:  

De provincie Flevoland heeft in diverse gebieden te maken met bodemdaling. De omvang en 
impact van de bodemdaling, op o.a. het gebruik van circa van 3.000 hectare van de agrarische 
gronden, zijn divers. In het coalitieakkoord 2019-2023 is het volgende aangegeven; 
 

 Er zijn samen met de Stuurgroep Grondgebruik Flevoland drie pilots ontwikkeld en in 
uitvoering, namelijk rond bodemdaling in de Noordoostpolder, bodemkwaliteit in Oostelijk 
Flevoland en meervoudig ruimtegebruik in een stadsrandgebied in Zuidelijk Flevoland; 

 Er is een geïntegreerde benadering ontwikkeld voor de gebiedsontwikkeling in gebieden 
met bodemdaling om met vrijwillige kavelruil om de grondmobiliteit te vergroten;  

 Inwoners, bedrijven en overheden zijn zich bewust van het belang van duurzaam gebruik 
van de ondergrond. 

 
In de afgelopen periode, vanaf januari 2019, zijn de staten niet meegenomen over de voortgang 
van de aanpak van bodemdaling geïnformeerd. In de aanloop van de evaluatie ´Structuurvisie 
zon´ is er in diverse samenstellingen gesproken over het project en aanpak van de 
bodemdalingsproblematiek. Met agrariërs in het gebied, met de projectleider en de 
verantwoordelijke gedeputeerde. Dit heeft enige inzichten opgeleverd - echter bestaat er over de 
diepgang van de problematiek, impact, omvang en de in te zetten oplossingsrichtingen diverse 
vragen. Gericht op de huidige stand van zaken en de processtappen voor het komende jaar is dit 
verzoek tot agendering gedaan.  

Doel van de bespreking:   

De Statenleden zijn na de bespreking voldoende geïnformeerd over de aard en omvang van de 
bodemdalingsproblematiek en zijn bekend met verschillende oplossingsrichtingen. Deze 
informatie kan door de statenleden gebruikt worden voor integrale afwegingen bij andere 
beleidsdossiers.  

 


