
Verzoek agendering 
 

De Procedurecommissie toetst agendastukken aan het toetsingskader. Die is op de pagina van de 
Procedurecommissie te vinden. Hier zijn ook de afspraken te vinden over agenderingsverzoeken. 

Provincie Flevoland | Procedurecommissie 

Agenderingsverzoek 

Op verzoek van  Statenlid van Ulsen (VVD), statenlid Simonse (SGP), Statenlid van 
Slooten (CDA). 

Vergadering  

 

Commissie RND beeldvormend 

Op welke termijn dient 
agendering plaats te 
vinden? 

Commissies in augustus, september of oktober 

Agendaonderwerp Bodemdaling – wateroverlast 

Hoeveel tijd is nodig voor 
de bespreking? 

90 minuten 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder 
gewenst?  

Ja, namelijk: gedeputeerde Smelik 

 

Aanwezigheid externen 

 

ja, namelijk: waterschap Zuiderzeeland 

Rol externen: Het waterschap wordt gevraagd om samen met de 
provincie een presentatie te geven waarbij: 

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

2. De wateroverlast problematiek weergegeven per deelgebied 
in relatie tot; 

3. De getroffen/te treffen maatregelen per deelgebied daarvan; 
4. De verantwoordelijkheden van genomen (peil) besluiten, 

uitvoering daarvan (wie is er van); 
5. De wijze van monitoring van stand, maatregelen en effecten; 
6. De wijze waarop en met wie de provincie en het waterschap 

naar oplossingsrichtingen zoekt.  
7. De wijze waarop er met inwoners, agrariërs in het gebied 

afstemming plaatsvindt; 
 
De gegeven informatie is specifiek gericht op de wateroverlast in 
het gebied rondom Schokland (Oud Emmeloorderweg en 
Vliegtuigweg) en in de Zuidlob nabij Zeewolde (Schillinkweg, 
Holkerpad). De statenleden zijn door de gegeven informatie 
bekend met verschillende oplossingsrichtingen voor de 
komende decennia. 

Doel van de agendering 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Procedurecommissie/procedurecommissie


Aanleiding:  

 

Op 6 april 2022 is de commissie RND door de gedeputeerde, 
projectleider bodemdaling, LTO, agrariërs uit de gebieden en een 
landbouw deskundige bijgepraat over de omvang en impact van 
de problematiek. De beeldvormende sessie was vooral gericht 
op de teelt mogelijkheden en ging niet diepgaand in om de 
vraagstukken rondom water. Uit de beelden en gesprekken met 
betrokkenen uit het gebied blijkt dat de situatie ernstig 
genoemd kan worden, dit vraagt op korte termijn nieuwe 
stappen en maatregelen. De commissie RND wordt in deze 2e 
beeldvormende sessie met name bijgepraat door het waterschap 
waarbij wordt ingegaan op de waterproblematiek in de geduide 
gebieden. 

Is een complete 
Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en 
Besluitvorming gewenst? 

Middels dit agenderingsverzoek wordt in eerste instantie alleen 
een beeldvorming voorzien maar met de wens om uiteindelijk 
tot besluitvorming op bodemdalingsbeleid door de staten te 
komen.   

Hoe ziet het einddoel er 
uit? (bijvoorbeeld een 
geïnformeerde staten, een 
initiatiefvoorstel, motie, 
verantwoordingsdebat etc.) 

Het einddoel van de agendering is besluitvorming door de staten 
op bodemdalingsbeleid waarbij dit agenderingsverzoek een 
voorzet hierop is. Hoe deze besluitvorming en dit beleid eruit zal 
komen te zien, zal mede uit deze beeldvorming kunnen/moeten 
blijken 

Inhoud 

Toelichting op het 
onderwerp: 

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. 

Wat er in 2023 is bereikt 
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. 

Werkvormen 

Wordt er een presentatie 
gegeven? 

Er wordt een presentatie gegeven door een ambtenaar van het 
waterschap Zuiderzeeland en een ambtenaar van de provincie 
Flevoland.  

Hoe verloopt de 
bespreking? 

1. Er wordt gestart met een presentatie van het waterschap en de 
provincie (maximaal 30 minuten). 

2. De statenleden kunnen vragen stellen aan de presentatoren 
(30 minuten) 

3. Beantwoording van de vragen (30 minuten). 

Vragen aan de andere 
fracties of vragen aan het 
college of vragen aan derde 
partijen (passend bij doel 
van de agendering) 

Vraag aan het college: 

Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit rondom het te vormen 
bodemdalingsbeleid? 

 

 

 

 


