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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

toelichting uitvoering motie Agrarische 
Hoofdstructuur 

Datum beeldvorming 
 

6 april 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Motie Provinciale Staten (#2871112): 
De motie stelt vast dat er meer ruimteclaims zijn 
dan hectares, zodat er een transparante weging zal 
moeten plaatsvinden. Agrariërs moeten in staat 
gesteld worden om op lange termijn duidelijkheid 
te hebben over de ruimte om te ondernemen en 
investeren. De overheid heeft onder andere 
ruimtelijk instrumentarium ter beschikking om 
hierop te sturen. De effecten van verschillende 
manieren van sturing zijn niet zo eenduidig en de 
meningen bij stakeholders zijn verdeeld. Daarom 
wordt voorgesteld om hierover beeldvormend in 
gesprek te gaan.   
 
De Agro Expert Raad Flevoland (AER) heeft op 6 
april een advies uitgebracht over ruimtelijke 
keuzes in relatie tot de landbouw. De voorzitter van 
de Agro Expert Raad is expert op dit onderwerp. 
Hem is gevraagd om overwegingen rondom een 
agrarische hoofdstructuur te delen met de 
commissie en hierover in gesprek te gaan. Daarbij 
worden ook de bevindingen van de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur meegenomen. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Delen van het advies van de AER. Informeren over 
relevante overwegingen bij ruimtelijke sturing op 
de toekomst van de landbouw.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

voorzitter van de Agro Expert Raad (AER) Flevoland 
en lid van de Raad van de Leefomgeving en 
Infrastructuur (RLI) geeft een toelichting op recente 
adviezen van de AER en RLI, toegepast op de vraag 
van PS: kan een Agrarische Hoofdstructuur 
bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

1  uur 

 
 
 
8 maart 2022 
 
PS 
 
toelichting uitvoering motie Agrarische Hoofdstructuur 

 
2928782 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

PS heeft met de Omgevingsvisie – de opgave 
landbouw Meerdere Smaken – aangegeven dat ze 
de toekomst van de landbouw in Flevoland positief 
tegemoet ziet. Besluitvorming rondom 
woningbouw, natuur, stikstof doet de druk op 
landbouwgrond echter flink toenemen. Daarop 
hebben meerdere partijen ingebracht dat ze 
zoeken naar een manier om landbouw volwaardig 
mee te nemen in de ruimtelijke afwegingen. Daarop 
is motie 15 op 10 november 2021 ingediend. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Als bijlage treft u een korte notitie ter toelichting 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Voorzitter Agro Expert Raad 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Uitwerking van de notitie tot een aanpak, ter 
besluitvorming na de zomer 2022 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
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