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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag van 11 december 2002  

Er zijn geen schriftelijke op-/aanmerkingen binnengekomen. Het verslag wordt conform vastgesteld. 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen, de mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst zal conform 

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

- Bericht van verhindering is binnengekomen van: mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD) en de 

heren J. Slicht (PvdA), M. Bogerd (SGP) en J. Kalkman (fractie Kalkman). 

- In haar vergadering van 17 december jl. heeft GS ingestemd met het voorstel ingaande 1 januari 

2003 nieuwe contracten voor de levering van elektrische energie af te sluiten met Essent en Nuon, 

waarbij het provinciehuis overgaat naar Essent en het overige niet wijzigt. De verdeling tussen Nuon 

en Essent wordt dan 50/50. De afgesloten contracten hebben een looptijd van twee jaar. Hiermee 

wordt een besparing bereikt van ongeveer 20 % of te wel 15.000,- Euro op jaarbasis. Wat betreft 

Nuon, betekent dit een voortzetting van de levering van natuurstroom. Bij Essent is voor 3.000,- 

Euro meerkosten gekozen voor ‘groen zakelijk’. Hiermee neemt de provincie voor 100 % groene 

stroom af. 

- De bespreking van de notitie REOF Halverwege staat gepland voor de commissie van 12 februari 

aanstaande. Op deze dag vergadert ook de SEOR. De eerstvolgende vergadering van de SEOR is 

pas medio april. Het is gebruikelijk dat provinciale stukken pas na bespreking in de commissie vrij 

worden gegeven voor bespreking met derden. Maar vanwege de voortgang van de notitie REOF 

Halverwege, zal de notitie alvast vrij gegeven worden voor bespreking in de SEOR van 12 februari. 

De notitie wordt dan feitelijk tegelijkertijd besproken in de commissie ELPOO en de SEOR. 

- Werkbezoek op vrijdagmiddag 31 januari aanstaande aan het Geomatics Business Park in 

Marknesse en afsluitend een diner in Blokzijl. Uitnodiging en programma zijn separaat uitgedeeld.  

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Statenvoorstellen 

a. Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland 

Eerste termijn. 

 

ChristenUnie herhaalt haar opmerking over het tijdspad van behandeling in de commissie en daarna 

in de staten (inspraakbijeenkomst van 9 januari 2003) en vraagt de andere fracties naar hun mening 

over het uitstellen van behandeling tot na de provinciale verkiezingen van 11 maart aanstaande. 

 

VVD ziet geen reden tot uitstel van deze nota tot na de provinciale verkiezingen. De fractie is positief 

over de nota en de ondersteuning van de mensen in het landelijk gebied spreekt de fractie aan. Veel 

hangt af van andere factoren. Flevoland neigt een ‘walhalla’ te worden voor de agrarische tak in 

Nederland. Zij ziet de nota als kaderstellend, waarbij van belang is hoe de actieprogramma’s worden 

ingevuld en uitgevoerd. De fractie heeft nog vragen en opmerkingen. 

- De fractie dringt aan op een provinciale rol bij de ruilverkaveling (belangrijk voor de toekomst). 

- Agrarische bedrijfsbeëindigingen en erfvergrotingen (ook belangrijk voor de toekomst). De fractie 

pleit voor een taak in het kader van onbureaucratisering, decentralisatie en overheveling naar 

gemeenten, omdat er verschillen bestaan tussen Noord- en Zuid Flevoland. 

- De bijgestelde doelstelling biologische landbouw vindt de fractie nog steeds onrealistisch. 

Waarschuwt, dat er niet onevenredig veel geld gesluisd wordt naar de biologische landbouw. 

Deze bedrijfstak heeft voldoende aandacht. De provincie hoeft niet op de stoel van de 

ondernemer te gaan zitten.  

- De fractie pleit voor een extra inspanning bij duurzaam ondernemen. Zij vindt, dat Flevoland qua 

kwaliteit en voedselveiligheid bij de top van Nederland hoort en daarom aan nog meer 

regelgeving geen behoefte bestaat (buiten de Nationale- en Europese regelgeving). 

- Tevens vindt de fractie, dat er meer aandacht geschonken moet worden aan de ‘kennisas-

instelling’ om zo internationaal een rol te kunnen blijven spelen.  

- Wat doet GS aan het aantrekken van be- en verwerkende bedrijven? Andere prioriteiten zouden 

gesteld moeten worden om deze bedrijven naar Flevoland te krijgen.  

- Agrarisch natuurbeheer. De fractie vindt het jammer, dat niet alle ondernemers in SAN-gebieden 

de financiële middelen krijgen voor akkerrandbeheer. De provincie zou hieraan iets moeten 

doen. De fractie vindt het onrechtvaardig dat ondernemers in beheer- en criteriagebieden bij 

bedrijfsverkoop hun gronden eerst moeten aanbieden aan natuurorganisaties. 

- Over het ‘water’ merkt de fractie op, dat de Flevolandse situatie niet te vergelijken is met de rest 

van Nederland. De lasten voor het Waterschap zijn hier veel te hoog. 

- Bollen. De fractie vraagt ruimte voor projectlocaties op basis van particulier initiatief. 

- Intensieve veehouderij. Wat is groot en wat is veel, vraagt de fractie zich af (die vraag is nog 

nooit beantwoord). Als aan het milieuspoor wordt voldaan, mag het R.O.-spoor niet een 

belemmering zijn. De fractie pleit voor het volgen van de landelijke ontwikkelingen en vrijheid 

van ondernemen met in achtneming van de regelgeving.  

- Wat in de nota staat over de glastuinbouw kan niet waargemaakt worden, naar de mening van 

de fractie. Zij vraagt aan te geven wat de realistische mogelijkheden en acties zijn op dit gebied. 

- Over de archeologie vindt de fractie dat er al teveel bureaucratie, wet- en regelgeving is.  

- De fractie vraagt aandacht voor het vossenbeleid (flora en fauna). 

CDA vindt het overhevelen van de nota over de verkiezingen geen goed idee. De fractie vindt dat de 

toekomst van de Flevolandse landbouw voor een groot deel wordt gestuurd door de landbouw zelf. 

De voorliggende nota is een evenwichtige nota, goed gecommuniceerd met belanghebbenden en 

rijp voor vaststelling. De rode draad is: ‘laat de ondernemer, ondernemen’. Terughoudend zijn met 

regelgeving en waar nodig duidelijkheid, dat spreekt de fractie aan. Zij geeft een zeventiental 

aandachtspunten.  

1. Vrijkomende agrarische gebouwen en erven. Worden deze zo lang mogelijk vastgehouden 

binnen de agrarische bestemming of krijgen ze een woonbestemming onder strikte criteria? 

Verbreding met kans op belemmering of verenging met kans op verschraling? De ‘ruimte voor 

ruimte’-regeling kan een oplossing bieden, vooral voor noord Flevoland. 

2. Kan de omvang van percelen niet aan de bevoegdheid van gemeenten overgelaten worden 

(gemeentelijke bestemmingsplannen)? 

3. Als het komen tot een uniforme regeling gewenst is, zal de omvang van een toekomstig bouw-

perceel, zoals voorgesteld op pagina 33 van de nota, moeten worden opgerekt. 

4. Een aanlegvergunningstelsel voor erfbeplanting kan worden vervangen door een aanvullende 

eis bij bouw- en kapvergunning (regelen en controleren aan de basis). 

5. Vallen agrarische erven buiten de onderzoeksplicht van het ROB? 
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6. De fractie is het eens met het tegengaan van nieuwe vestigingen van grote niet-gebonden 

intensieve veehouderij.  

7. Is het zo, dat de ecologische verbindingen geen externe werking hebben (antwoordnota)? De 

provincie toetst wel hierop. 

8. Geen extra juridische regelgeving bij zaken, die bij wet geregeld zijn. 

9. Extra waterberging hoeft niet aan de orde te zijn, wel opvang van water bij calamiteiten. 

10. Voor een gemeente zou een agrarische bedrijventerrein een oplossing zijn (pilot?): positief 

bezien. 

11. De fractie stelt voor de maatvoering van bouwpercelen ondersteunend glas te laten begrenzen 

binnen het bouwperceel.  

12. Het agrarisch wegennet voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.  

13. De fractie vraagt het getal te wijzigen over de inkrimping van het landbouwareaal binnen de 

planhorizon. 

14. Bodembeschermingsgebieden zijn bedoeld als stimuleringsgebieden en dienen gevrijwaard te 

worden van extra regelgeving. 

15. Extra provinciale inspanning voor de biologische landbouw vindt de fractie ongewenst. De 

ondernemer dient zelf de keuze te maken. 

16. Bij eventuele herinrichting (kavelruil) vindt de fractie, dat de provincie zelf de regie in handen 

moet nemen.  

17. Het agrarisch natuurbeheer is deels beperkt tot de gearceerde gebieden binnen het natuur-

beheersplan en de witte gebieden. De fractie zou de drie agrarische natuurverenigingen in 

Flevoland faciliteiten willen verlenen door uitbreiding van gebieden en daar de begrenzing te 

leggen. De rest van het gebiedsbeheersplan kan dan komen te vervallen. 

PvdA vindt ook, dat de behandeling van de nota niet overgeheveld moet worden tot na de 

provinciale verkiezingen. De fractie is het eens met het Genootschap Flevo (antwoordnota, 

inspraakbijeenkomst), dat het beter geweest zou zijn, als de nota was begonnen met de positie en 

betekenis van de landbouw in Nederland en de plaats die de Flevolandse landbouw daarin inneemt. 

Ook zou het beter geweest zijn als de Europese ontwikkelingen en de Europese uitbreiding belicht 

zouden zijn, omdat dit voor de regelgeving en subsidies voor de landbouw in Flevoland belangrijk is. 

Tegen die achtergrond aangeven wat de te verwachten ontwikkelingen zijn voor de landbouw in 

Flevoland, de visie van de provincie en de wijze van sturing daarop. Bij de aanleg van de 

Zuiderzeepolders was de inrichting eerst geheel op de landbouwgericht. Vervolgens werd de 

opvang, overloop nieuwe steden het belangrijkste. Dit heeft een stempel op het landbouwgebied 

gedrukt (inrichting, grootte van percelen, eigendomsverhoudingen, gebruik van mest- en 

bestrijdingsmiddelen). De overheid heeft een zeer belangrijke rol bij het ontstaan en inrichting 

(financier) van het landelijk gebied. Belangrijk daarbij is, dat die overheid ook een betrouwbare 

overheid moet zijn.  

- Liberalisering van de pachtwet geeft onzekerheid. Wat gebeurt bij het aflopen van het erfpacht-

contract? Wordt voor de vrijgekomen rijksgronden (pagina 19, antwoordnota) een passend 

alternatief gegarandeerd? 

- Ketenproductie (betrouwbare overheid). De rol van de supermarktconcerns wordt niet genoemd, 

daaraan zou de overheid meer aandacht moeten schenken.  

- De fractie heeft als uitgangspunt: duurzaamheid en zij vindt dit in algemene zin terug in de nota. 

In tegenstelling tot de eerdere sprekers vindt de fractie biologische landbouw wel belangrijk. De 

biologische landbouw moet gestimuleerd worden en samen moet gekeken worden naar de 

mogelijkheden, om de doelstelling te halen. Ook moet zorgvuldig omgegaan worden met 

bestaande biologische bedrijven; planning, op tijd vervangende bedrijfsgronden. 

- Agrarisch natuurbeheer moet gestimuleerd worden en de positieve kanten aan 

voorbeeldprojecten laten zien. Mist iets over de ecologische hoofdstructuur, dat alleen in de 

bijlage wordt genoemd. Waarom ziet de provincie niets in de meerwaarde van het aanwijzen van 

een agrarische hoofdstructuur (pagina’s 43 en 44)? 

- Kwaliteit oppervlaktewater (pagina 11): een aantal zinnen spreekt elkaar tegen, de fractie vraagt 

dit aan te passen. In het voorstel staat het teveel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, 

gezien de tijd een begrijpelijke passage, maar nu moet het gebruik van deze middelen drastisch 

worden beperkt. De overheid moet strikte controle uitvoeren. ‘Water” in de toekomst is hard 

nodig en vervuiling kan niet gepermitteerd worden. 

- De fractie is geen voorstander van intensieve veehouderij, Flevoland moet niet de ‘mestbank’ 

van Nederland worden. 

- De noodzaak van schaal-/erfvergroting vindt de fractie niet goed onderbouwd. Diversificatie van 

bedrijven is soms gunstiger; in de NOP ligt het anders dan in Zuidelijk Flevoland. 

- De fractie onderschrijft wat over de bollenteelt (pagina 39) in de nota staat en vindt ook dat dit in 

de herziening van het Omgevingsplan moet worden verankerd.  
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- Terecht wordt over de glastuinbouw opgemerkt, dat rekening moet worden gehouden met de 

inpasbaarheid in het landschap en het milieu. De fractie stelt voor dit aan de vetgedrukte regel 

toe te voegen. Zowel de glastuinbouw als het ondersteunende glas moeten wel op een moderne 

en  milieuvriendelijke wijze werken; op vervuiling van het Westland zit zij niet te wachten. Klopt 

het wat over glastuinbouw wordt gezegd met wat landelijk is vastgesteld? 

- Over de gentechnologie (pagina 45) bestaat nog veel onduidelijkheid. Een terughoudende 

opstelling vindt de fractie op zijn plaats. Onderzoek onder strikte voorwaarden en overdracht van 

genetisch gemodificeerde eigenschappen naar omgeving moet worden voorkomen. 

- De versterking van de kennis-asinstelling vindt de fractie van groot belang voor Flevoland. In dat 

kader zou een vestiging van een afdeling van het Groenhorst College (VMBO) in Dronten op zijn 

plaats zijn. 

- De fractie vraagt de nota aan te passen op pagina 17 (antwoordnota) over de schadelijke 

effecten van straling van zendstations en hoogspanningsmasten. 

- Vraagt de redactie van de op een na laatste zin van pagina 8. aan te passen.  

GroenLinks geeft geen gedetailleerde reactie op de nota, omdat de voorbereiding op deze nota 

voldoende was. In de bijlage wordt verwezen naar de SGR2 en de Vijfde Nota RO, de fractie vindt 

eigenlijk, dat juist in de nota hiernaar verwezen had moeten worden, want het heeft consequenties 

voor het provinciaal beleid en het geeft nu onduidelijkheid voor de ondernemer. De fractie vindt, dat 

die  beleidsterreinen waar provincie verantwoordelijkheid en taken heeft, integraal een plek moeten 

krijgen en de verschillende departementale vertalingen toegankelijker moeten worden voor de onder-

nemer (rol van waterbeheer, nul emissie). De nota suggereert op grond van de bevoegdheid van de 

provincie meer dan genoemd is, zoals agrarische bedrijventerreinen. De fractie acht het onwaar-

schijnlijk, dat ondernemers geen investeringen zullen doen; glastuinbouwlocatie in NOP. Op ver-

schillende beleidsterreinen zijn uitspraken, die bij een integrale aanpak beter tot hun recht zouden 

komen in deze nota, omdat ze consequenties hebben voor ondernemers in Flevoland, bijvoorbeeld 

de ecologische bedrijven. De ecologische bedrijven worden beoordeeld als een sector binnen de 

landbouw. Het is een groep ondernemers die innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

hebben omgezet in hun individuele bedrijfsvoering. De fractie mist de perspectieven. Certificering 

van intensieve veehouderij is van groot belang. Provinciaal beleid op dit gebied is noodzakelijk. 

Versterking van de ecologie is gewenst, ook in agrarische natuurgebieden. De fractie is ook 

voorstander van de ontwikkeling van de agrarische kennis-as om daarmee de rol van Flevoland te 

versterken.  

ChristenUnie de belangrijkste onderwerpen komen in de gewijzigde ontwerpnota goed naar voren. 

De fractie is blij, dat GS gebruik gemaakt heeft van de landbouwnota “Langzaam maar zeker” van de 

ChristenUnie. De fractie verschilt op een aantal hoofdpunten van mening met GS (lange termijnvisie 

met een duidelijke agrarische hoofdstructuur). GS onderschat de mogelijkheden van de sector en 

laat een kans liggen de sector te ondersteunen, omdat ze productie en landschapsbeheer sterk wil 

scheiden. De indruk ontstaat, dat de landbouw aan zijn lot wordt overgelaten. GS worstelt met de 

inpassing van de landbouw en wil blijkbaar haar handen vrij houden voor de uitbreiding van Almere.  

1. Provinciale struisvogelpolitiek. De fractie beseft dat de Flevolandse landbouw onderdeel 

uitmaakt van en afhankelijk is van de Nederlandse, Europese en zelfs mondiale landbouw. De 

rol van de provincie zal beperkt blijven tot het stimuleren van projecten. De fractie krijgt de indruk 

dat GS zich te passief opstelt, onder het mom dat er al zoveel regelgeving is. Aan de opmerking: 

“de provincie acht het primair de verantwoordelijkheid van het agrarische bedrijfsleven…” mag 

niet ontleend worden, dat GS de sector aan zijn lot overlaat.   

2. Lange termijnvisie ontbreekt. De fractie pleit voor een lange termijnvisie van twintig jaar. Deze 

termijn heeft de sector nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen (verwijst naar de woorden van 

het Genootschap Flevo tijdens de inspraakbijeenkomst). Waar blijft een goed onderbouwde 

toekomstvisie? De nota blijft teveel bij een beschrijving van de huidige ontwikkeling van de 

sector. Waarom worden de mogelijke ontwikkelingsrichtingen niet onder de loep genomen 

(schaalvergroting, intensivering, biologische- en geïntegreerde landbouw)? De ‘body’ van de 

vorige provinciale landbouwnota “Ruimte binnen grenzen” wordt gemist (knelpuntenanalyse, 

aangedragen oplossingen en aanbevelingen, mogelijke projecten).  

3. Wereldvermaarde ‘poldermodel’ versterken door agrarische hoofdstructuur (AHS). GS denkt, dat 

voorstanders van een AHS een scheiding willen tussen pure landbouwproductiegebieden en het 

beheren van het landschap. De fractie vindt, dat landschapsbeheer niet ten koste hoeft te gaan 

van landbouwgronden. De functies van landbouw en beheer van landschap, natuur en 

water(berging) moeten zoveel mogelijk met elkaar worden verweven ook om de beperkte ruimte 

optimaal te benutten. Genoemde functies kunnen het beste door agrariërs worden uitgevoerd, 

die een groot deel van de gronden al in beheer hebben. Dit hoeft niet of nauwelijks ten koste te 

gaan van agrarische productie en zeker niet van de financiële opbrengst.  
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GS houdt vast aan puur agrarische productiegebieden, waarvan verdergaande bescherming 

mogelijk gemaakt kan worden en niet-agrarische activiteiten aan voorwaarden gebonden zijn. 

Hieruit zou afgeleid kunnen worden, dat GS een soort AHS wil. Door de AHS en de uitbreiding 

van Almere in een adem te noemen, lijkt het erop dat GS voor de uitbreiding van Almere de 

handen vrij wil hebben ten koste van de landbouw. Waarom geen alternatieven kiezen voor de 

uitbreiding van Almere? De fractie vindt, dat een deel van de veronderstelde woningbehoefte 

beter in Lelystad, Dronten en/of Zeewolde kan worden gerealiseerd. De karakteristieke weidse 

inrichting van het middengebied van Zuidelijke Flevoland moet behouden blijven. De be- en 

verwerking moet zoveel mogelijk op de agrarische bedrijven plaats vinden en daar moeten dan 

ook mogelijkheden voor gegeven worden. De ruimte wordt hierdoor beter benut en op 

bedrijventerreinen wordt geen onnodige aanslag gedaan. Een sterke behoefte zal gaan ontstaan 

aan grote tot zeer grote erven door de sterke afname van het aantal agrarische bedrijven. 

Uitbreiding van het erf is nog steeds lastig. Binnen een AHS zou aangegeven kunnen worden 

waar de erfvergroting beperkt of uitgebreid zou moeten worden. Regelgeving voor de uitbreiding 

is dan niet nodig, alleen voor de invulling van het erf. Is de door de fractie genoemde ‘ruime 

AHS’, waarin een grote vrijheid voor agrarische productie en landschapsbeheer gekoppeld zijn, 

wel acceptabel voor GS? Flevoland moet de landbouw inzetten om haar wereldvermaarde 

‘poldermodel’ te versterken. 

4. Landschapsbeheer als ‘vierde gewas’. De mogelijkheden van het Flevolandse landschap worden 

onderschat. De fractie wil dat GS het unieke mozaïekpatroon van het huidige landschap gat 

versterken en dat ook duidelijk gaat maken in Den Haag (totale NOP op werelderfgoedlijst). Het 

beheer van het landschap kan uitgroeien tot het ‘vierde gewas’. De meeste agrariërs hebben de 

mogelijkheid om mee t e don aan akkerrandenbeheer, soortenbescherming en toegankelijkheid. 

Het gebruik van de akkerranden zal steeds beperkter worden. Door de akkerranden in te zaaien 

met een veelkleurig zaaizaadmengsel ontstaat een fraaier landschap en minder belasting van 

het milieu door spuitdrift nar de waterlopen. De agrariër maakt hierin zijn eigen keuze. Beheer 

van natuur, ecologische verbindingszones en waterberging zal meer samen met andere partijen 

geregeld moeten worden. Tegenover al deze vormen van landschapsbeheer moet een 

passende, vaste, voorafgaande periodieke vergoeding staan. Dit brengt minder kosten met zich 

mee, dan wanneer de overheid al deze taken op zich neemt. Dus geen regelgeving die aan 

eigen succes ten onder gaat, omdat de bodem van het subsidiepotje zichtbaar wordt. De 

provincie moet zelf actief agrariërs stimuleren en wijzen op de mogelijkheden van 

landschapsbeheer. Dus niet wachten achter een loket voor natuur- en landschapsbeheer, maar 

een vertegenwoordiger die de boer op gaat (Groningen).  

5. Biologische- en gangbare landbouw moeten naar elkaar toe groeien. De provincie moet 

realistisch blijven over de ontwikkelingen van de biologische landbouw. Naast de ondersteuning 

van de biologische landbouw moet er ook voldoende aandacht blijven om de inspanningen van 

gangbare telers te blijven belonen. De biologische teelt is nu vaak gebaseerd op het ontsnappen 

aan ziekten met het gevaar op uitbraak daarvan en de gangbare teelt is vaak gebaseerd op het 

voorkomen van ziekten door te spuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Door meer gebruik te 

maken van gewasresistenties kunnen de biologische en gangbare teelt naar elkaar toe groeien. 

De biologische teelt kan zekerder en veiliger voor de omgeving worden en de gangbare teelt kan 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen. GS moet zich inzetten voor de 

toenemende productie van streekeigen producten voor de regionale markt. Flevoland als 

productieregio meer op de kaart zetten. 

D66 is geen voorstander van uitstel van behandeling van voorliggende nota. De nota heeft een lang 

voorbereidingstraject achter de rug, waarbij de inbreng van belanghebbenden ruim aan de orde is 

gekomen. De nota geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken. Een belangrijk 

uitgangspunt van de nota is de constatering, dat Flevoland voor ongeveer 75 % landbouw provincie 

is en dat dit zo zal/moet blijven. De kernvraag waar de fractie anders tegenaan kijkt is: Hoe 

belangrijk is het om de overwegende agrarische functie te handhaven? Is het nodig voor de 

noodzakelijke voedselproductie? Of zijn andere vormen van ruimtegebruik inmiddels belangrijker? 

Dat wat op pagina 15 staat “het landelijk gebied is steeds meer een publieke ruimte: het domein van 

alle Nederlanders” is voor de fractie een wezenlijk uitgangspunt. De belangrijkste thema’s waaraan 

de fractie de nota toetst, zijn: toekomstgerichte milieubescherming en exclusiviteit van het 

ruimtegebruik (zou integraal moeten zijn). Een doorkijk na 2010 vindt de fractie belangrijk, omdat 

alles wat nu in gang gezet wordt, gevolgen heeft voor over honderd jaar (bijvoorbeeld de herziening 

van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid kan dusdanige gevolgen hebben, dat het leidt tot een 

beduidend kleiner landbouwarsenaal). De steeds hogere kwaliteitseisen (veiligheid, dierenwelzijn, 

milieu) aan de productie zal effecten hebben op de bedrijfsvoering. De fractie vindt het goed, dat er 

onderzocht wordt of andere producten dan de huidige gangbare een kans voor omslag bieden 

(bijvoorbeeld visteelt/boomteelt).  
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Het gebrek aan arbeidskrachten blijft een punt van zorg, waar de nota niet echt op ingaat of een 

oplossing biedt. Dit is een aanwijzing, dat de huidige omvang van de landbouwproductie in Flevoland 

niet perse te handhaven is.  

Bij alle ontwikkelingen is de fractie in principe geen voorstander van het intensiveren van teelten. De 

fractie vindt de aandacht voor de vergroting c.q. versterking van het natuur- en landschapsbeheer 

positief. De juridische consequenties van diverse beleidsuitspraken (pagina 7) blijven te 

onderbelicht. Ook komen de beleidsregels (pagina 61) te beperkend over. De fractie mist de rol van 

boeren bij de problemen rondom de ruimtelijke inpassing van de waterhuishouding en hoe zij 

daarmee omgaan. De fractie stelt vraagtekens bij een verdergaande schaalvergroting en het effect 

ervan. Of het Rijk echt doorzet is nog maar de vraag. Vergroting is niet per definitie optimalisering. 

Nog twee reacties: 

- pagina 11, zinsnede onder aan de pagina over de ‘maximale nutriënten’. Volgens D’66 kan het 

gestelde dusdanig worden geïnterpreteerd dat er aan normopvulling wordt gedaan. Dat kan toch 

niet de bedoeling zijn? 

- Pagina 47, akkerbouwmatige groenteteelt is bij oppervlakten van 100 ha en meer een reden tot 

zorg. Dergelijke oppervlakten zijn zonder chemische middelen eigenlijk niet meer te bebouwen. 

De conclusie van de fractie is, dat de nota in context te eenzijdig op landbouw gericht is, zonder het 

toenemende belang van integrale afwegingen. De fractie mist in dit verband ook een doorkijk op de 

(mogelijke) ontwikkelingen na 2010. De nota is te eenzijdig gericht op exclusief ruimtegebruik, daar 

waar de fractie vermenging, integratie bepleit. Verder vindt de fractie, dat de toekomstige bescher-

ming van het milieu te weinig aandacht krijgt. De fractie maakt een voorbehoud.    

 

De voorzitter stelt voor één termijn te hanteren en tijdens de beantwoording door de gedeputeerde te 

interrumperen. De commissie gaat hiermee akkoord. 

 

De gedeputeerde zegt toe de vragen die niet tijdens deze vergadering kunnen worden beantwoord 

separaat schriftelijk te beantwoorden, ruim voor de PS-vergadering van 6 februari aanstaande (Noot 

secretaris: de schriftelijke beantwoording van de nog openstaande vragen is als bijlage aan dit 

verslag toegevoegd). Besluitvorming over deze nota dient in de huidige statenperiode plaats te 

vinden. De nota is een vervolg op het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan heeft een planperiode tot 

2010, met een doorkijk naar 2015. De Ontwerpnota sluit daarbij aan. De opmerkingen over zou de 

nota geen afgewogen beleid ten grondslag hebben worden weerlegd. Uitgangspunt van de nota is: 

laat de boeren ondernemen. Dit uitgangspunt is nodig omdat de regelgeving in Nederland 

verstikkend werkt. GS heeft daarom geprobeerd meer duidelijkheid te geven, door de verduurzaming 

via subsidies (daar waar mogelijk) te laten verlopen.  

Ten aanzien van de afzonderlijke opmerkingen merkt de gedeputeerde het volgende op: 

- Biologische landbouw: Het is de inzet van GS de biologische landbouw te stimuleren. De praktijk 

wijst echter uit, dat de vraag stagneert. 

- Kavelruil: Flevoland kent een andere situatie dan Noord-Holland. Bovendien is in Flevoland circa 

50% van de gronden in pacht of erfpacht. GS ziet dan ook geen actieve rol voor de provincie 

weggelegd. De provincie zal wel haar taken ten aanzien van begeleiding van projecten blijven 

vervullen.  

- Erf-/schaalvergroting: Uitgangspunt voor GS  is dat voldoende ruimte geboden moet worden aan 

bedrijven voor een goede economische ontwikkeling. Economisch sterke bedrijven zijn nood-

zakelijk om eisen te kunnen stellen aan het instandhouden en verbeteren van agrarisch 

landschap en natuur. Met de landschappelijke waarden en het milieu dient dan wel  zorgvuldig 

omgegaan te worden. Er is geen maximale grens aan de erven gesteld, maar de provincie heeft 

wel een duidelijke verantwoordelijkheid. De ruimtelijke inpassing is aan de gemeente, maar naar 

mate de erven groter worden, worden de procedures zwaarder (toetsing bestemmingsplannen). 

Genoemd uitgangspunt is in lijn met het Omgevingsplan. CDA merkt nog op, dat het vooral gaat 

om het samenvoegen van bedrijven, waardoor op het erf meer activiteiten plaatsvinden. De 

fractie vindt, dat de wijzigingsbevoegdheid door de gemeente geregeld zou moeten worden. 

VVD wil verder gaan dan in het rapport staat over de erfvergroting in de NOP en de vrijkomende 

bedrijven. GroenLinks merkt op, dat wanneer agrariërs blijven ondernemen je dan praat over 

een relatieve schaalvergroting; industriële agrarische ondernemers worden dan concurrenten 

van de gemeente. PvdA vraagt niet alleen te kijken naar het economische aspect, maar ook naar 

de invulling van de bedrijven.  

- Erfbeplanting: de heer Koole merkt op dat alleen via een aanlegvergunningenstelsel 

herbeplanting en onderhoud van erfsingels juridisch voldoende afdwingbaar zijn. CDA merkt op, 

dat de gemeente met een gemotiveerd voorstel is gekomen (in kapvergunning). GroenLinks 

vindt het relevant te weten of de gemeente hiertoe voldoende bevoegd is. 
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- Biologische landbouw. De reden waarom het percentage is bijgesteld staat in de nota vermeld. 

Dit percentage is geen doel op zich, er wordt ook gekeken naar de marktwerking. GroenLinks 

merkt op, dat het een sectoraal middel is. De omringende markten zijn juist argumenten om de 

biologische landbouw te profileren en door een ecologiekeurmerk zorgt het voor een eigen 

inkomen.  

- Ontwikkeling kennis-as: GS schenkt veel aandacht aan de kennis-as en vindt een samenhang 

heel belangrijk. Daarover heeft GS onlangs alle bestuurders uitgenodigd. Resultaat van dit 

gesprek is, dat verder gepraat zal gaan worden met ID Lelystad en het bestuur van AKC. Het 

HBO in Dronten is samen met het Groenhorst College aan het kijken hoe samenwerking gestalte 

kan krijgen (met link naar Almere). 

- Aantrekken van be- en verwerkingsbedrijven is bij de ‘vis’ gelukt. Vanuit de landbouwsector is 

voor het aantrekken van be- en verwerking nog  weinig response.  Naar mogelijkheden wordt 

gekeken, maar het is erg moeilijk door de hoge investeringen.  

- Agrarisch natuurbeheer. Door het Rijk zijn gebieden aangewezen. GS heeft de voormalige 

minister Brinkhorst een brief geschreven en gevraagd om specifieke Flevolandse oplossingen. 

Binnenkort vindt evaluatie van het Programma Beheer plaats. Het is de inzet van de provincie 

hier een actieve bijdrage aan te leveren. In reactie op de inbreng van de VVD aangaande de 

aanwijzing van beheers- en criteriagebieden en de gevolgen hiervan voor zittende ondernemers, 

merkt de gedeputeerde op dat hij dit zal bespreken in het college. VVD vindt het jammer, dat de 

gedeputeerde hierop geen antwoord kan geven, omdat het een belangrijk knelpunt is, dat niet 

vooruitgeschoven kan worden.  

- Gedeputeerde gaat verder met zijn beantwoording. Flevoland heeft voor agrarisch natuurbeheer 

een beperkt aantal hectares (514) binnen het SAN toebedeeld gekregen. Het CDA heeft 

gevraagd voor een flexibel gebruik te kiezen en heeft gevraagd de 35.000 hectare aangewezen 

gebieden binnen het beheersgebiedplan als grens te hanteren en dan nog eens naar de 

verdeling te kijken voor de drie agrarische natuurverenigingen in Flevoland. Gedeputeerde 

antwoordt hierop dat het om de natuurwaarden gaat die in agrarische gebieden kunnen worden 

gerealiseerd. Dat betekent dat gekeken moet worden naar de potentie van agrarische gebieden 

en naar de mogelijkheden voor natuurwaarde verhoging. Daarvoor is verruiming van het 

beschikbare budget nodig. Binnen het SAN te beperkt en onvoldoende. CDA vindt, dat GS niet 

goed nagedacht heeft over toedeling van 514 hectare binnen een gebied van 35.000 hectare 

(verhouding is zoek). 

- Bollen. Hierover heeft GS duidelijk in de nota gezegd: geen projectlocaties. Deze uitspraak is 

gedaan toen door LNV gesproken werd over verhuizing van de ‘bollen’ uit het Westland. Tegen 

ondernemers die gronden geschikter willen maken voor de bollenteelt, zal GS geen ‘neen’ 

zeggen. De voorkeur gaat uit naar de bollenkraam, omdat de druk vanuit het milieu dan minder 

groot is. 

- Intensieve veehouderij. GS heeft hierover gezegd: ‘liever niet’, maar als het binnen het milieu- en 

RO-spoor past kan GS niet weigeren. Het voeren van een discussie hierover is noodzakelijk. 

- Glastuinbouw. De gastoevoer kan niet gesubsidieerd worden vanuit de EPD. De gemeente NOP 

geeft niet de indruk dat ze niet willen meewerken aan de glastuinbouw in hun gemeente. GS 

vindt dat er ruimte moet zijn voor ondersteunend glas, met name bij boomteelt. De discussie 

over de specialisatie zal nog verder gevoerd moeten worden.  

- Ondersteunend glas: CDA heeft gevraagd geen maximum oppervlak te stellen voor 

ondersteunend glas. In de ontwerpnota is indicatief het cijfer 1.000 m
2
 genoemd als basis om te 

voorkomen, dat ondersteunend glas doorgroeit. De normering zal nader onderzocht moeten 

worden. CDA geeft aan met deze uitleg in te kunnen stemmen. 

- Archeologie. In de ontwerpnota zijn de uitvoeringsbepalingen uit het verdrag van Valetta over-

genomen. Het Verdrag eist dat de provincie de beschreven procedures volgt. De provincie heeft 

geen ruimte daarvan af te wijken.   

- Agrarische hoofdstructuur (AHS). Voor een AHS is niet gekozen, omdat er al een duidelijke 

scheiding van functies ligt. Door een AHS zou een tweedeling in het gebied en in de landbouw 

ontstaan. Dat is niet wenselijk. NLTO ondersteunt dit standpunt van GS.     

- Ketenproductie: de supermarktconcerns en de ondernemer ziet weinig terug van de winst. Hierin 

is geen taak voor de provincie. Wel wordt geprobeerd tot clusters te komen (fruitteelt) en 

subsidies via het Europese programma.  

- Water. In het najaar 2002 is de nota ‘Water’ verschenen en daar is naar verwezen. Naar de ver-

schillende opmerkingen hierover zal nog nader gekeken worden.  

- De redactie van pagina 8. (een na laatste zin) zal aangepast worden. 

- Vraagt de specifieke RO-zaken in de commissie ROVC aan de orde te stellen. 

- Hecht veel waarde aan behandeling van deze nota in deze zittingsperiode. Het jaarprogramma 

2003 zal in de februari in de vergadering van de commissie aan de orde komen. 
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Conclusie: De fractie van D66 maakt een voorbehoud. De overige fracties houden zicht het recht 

voor amendementen in te dienen tijdens de PS-vergadering. In zijn algemeenheid wordt positief 

gereageerd op de nota. 

 

De heer P. Zijlstra (CDA) verlaat de vergadering. 

 

b. Algemene wijziging (6
e
 wijziging) van de begroting van de provincie Flevoland 

Op de vragen van het CDA over product 0.3.1., omschrijving C.5.0.1. Informatietechnologie wordt 

schriftelijke beantwoording toegezegd. 

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

c. Formatieontwikkeling 2003 

VVD vraagt zich af hoe het komt, dat elk jaar weer nieuw personeel aangetrokken moet worden. 

PvdA merkt op, dat de formatieontwikkeling 2003 binnen de financiële kaders vallen en voegt 

hieraan toe, dat het Rijk meer delegeert naar de provincies.  

CDA deelt de bezorgdheid van de VVD, ook al valt de formatieontwikkeling binnen de begroting 

2003. De fractie vraagt of de kerntakendiscussie nog komt en hoe het zit met de formatieplaats 

helpdesk? 

ChristenUnie voelt enerzijds ook de bezorgdheid van de VVD en anderzijds merkt zij op, dat beleids-

zaken zijn ingezet. 

 

Mevrouw M.W. de Jong (D66) verlaat de vergadering. 

 

Gedeputeerde antwoordt, dat de kerntakendiscussie bij de Staten zelf ligt (werkgroep Kramer). 

Kijkend naar de formatieontwikkeling 2003 zijn dit in totaal 13,5 fte's. Hiervan zijn 9,1 fte’s uitvoering 

van wettelijke taken, inclusief consequenties dualisering. Het ambitieniveau van een aantal plannen 

is hoger dan de personele inzet, dat nodig zou zijn om dit niveau te halen. De helpdesk is 

noodzakelijk (technische informatie).  

     

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

5. Ter bespreking 

a. Jaarprogramma Economische Gebiedspromotie 2003 

PvdA zal haar vragen schriftelijk indienen bij de ambtelijke organisatie. 

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het Jaarprogramma Economische 

Gebiedspromotie 2003. 

 

b.  Evaluatie REOF Uitvoeringsprogramma 2002 en Uitvoeringsprogramma 2003 

VVD vindt, dat de ‘uitgaande pendel’ een speerpunt zou moeten worden. De fractie van de 

ChristenUnie is het hiermee eens. 

 

Gedeputeerde haalt twee projecten aan, die de uitgaande pendel in relatieve percentages gezien 

hebben teruggebracht. Met Europese subsidie wordt geprobeerd aan dit ‘zorgenkindje’ wat te doen. 

 

Conclusie: De commissie adviseert conform het voorstel. 

 

6. Ter kennisneming  

De stukken genoemd onder a. t/m bb. worden voor kennisgeving aangenomen. 

De PvdA heeft een aantal vragen over: 

- punt 6.p. ‘Kosten forensisch onderzoek agro-projecten / procedure’: Dit agendapunt zal worden 

betrokken bij het besloten gedeelte van deze commissievergadering. 

- Punt 6.y. ‘Afwikkeling Europartenariat 1998’: Is voor Flevoland nu alles afgehandeld? Wat is de 

huidige opstelling van de provincie Gelderland en hoe ziet het huidige stichtingsbestuur er uit? Hoe 

wordt gereageerd op de faillissementsaanvraag? Gedeputeerde antwoordt, dat momenteel drie 

onafhankelijke personen in het stichtingsbestuur zitting hebben. De provincie Gelderland heeft deze 

mensen nog een keer gevraagd een onderzoek te doen naar het verloop van het Europartenariat. 

Deze drie personen hebben gezegd, dat dit al door anderen is uitgevoerd. Op 13 januari jl. is de 

zaak voor de rechtbank gekomen, maar er is nog geen uitspraak. Daarna volgt een eindrapportage.   
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7. IPO-aangelegenheden 

Geen. 

 

8. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

Geen. 

 

9. Rondvraag 

Gedeputeerde verontschuldigt zich, dat hij niet bij het diner is aan het eind van het werkbezoek op 

vrijdag 31 januari aanstaande.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.05 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 

 

 

 

 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel & Organisatie, Onderwijs 

 

Nr. Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

    

1. 11-10-’00 

13-03-’02 

Expertisecentrum ZMOK 

Notitie over het Expertisecentrum ZMOK 

koppelen aan  verstandelijk gehandicapten 

Februari 2003 

2. 22-05-‘02 EPD-project De Gouden Cirkel (EPT 103004) 

Evaluatie van de eerste fase. Volgt bij 

eindafrekening. 

Januari 2003 

3. 02-10-‘02 EPD-project Internationalisering Innovatieve 

Producten (EPT 301006) 

Evaluatie project Artiplast (besloten vergadering) 

Zo spoedig mogelijk 

4. 20-11-‘02 Informatisering & Automatisering 

Voortgangsrapportage 2002 en verder 

Schriftelijke beantwoording vragen ChristenUnie 

Zo spoedig mogelijk 

5. 20-11-‘02 Informatisering & Automatisering 

Voortgangsrapportage 2002 en verder 

Ter inzage leggen informatie Quick Scan 

Zo spoedig mogelijk 

6. 20-11-‘02 Comite van de Regio’s 

Rol en positie agenderen voor een vergadering 

Te zijner tijd 

7. 15-01-‘03 Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland 

Openstaande vragen schriftelijk beantwoorden 

Voor 6 februari 2003 

 



 

  

  

 

 

 

BIJLAGE: onderdeel van verslag commissie ELPOO d.d. 15 januari 2003 

 

Schriftelijke beantwoording van vragen over de nota landbouwontwikkeling in Flevoland, zoals gesteld in de 

vergadering van de Cie ELPOO van 15 januari 2003.  

 

In bovengenoemde vergadering van de Commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en 

Organisatie en Onderwijs  (Cie ELPOO) is onder agendapunt 4A het Statenvoorstel nota 

landbouwontwikkeling in Flevoland besproken. Gedeputeerde Dijksma heeft toegezegd dat de aldaar 

gestelde vragen schriftelijk zullen worden beantwoord, voor zover  deze niet tijdens de vergadering zelf 

reeds zijn beantwoord. In deze notitie worden deze nog openstaande vragen weergegeven en worden deze 

vragen door Gedeputeerde Staten beantwoord. 

 

VVD 

1. Vraagt waarom in de Ontwerpnota geen aandacht wordt besteed aan de schade die de in het wild 

levende dieren aan landbouwgewassen kunnen toebrengen en vraagt waarom er in de Ontwerpnota 

geen aandacht is voor de provinciale bevoegdheden die voortvloeien uit de Flora en Fauna Wet (FFW)? 

Reactie 

In de Ontwerpnota wordt hier niet nader op ingegaan omdat hieraan in een aparte beleidsnota uitgebreid 

aandacht wordt besteed. Deze beleidsnota is op 19 november 2002 door Gedeputeerde Staten 

vastgesteld (besluit ROV/02.091233/A). 

 

2. Vraagt aandacht van de provincie voor het aankoopbeleid van landbouwgronden ten behoeve van de 

realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De VVD vindt het onrechtvaardig dat gronden 

welke zijn gelegen in de beheers- en criteriagebieden eerst moeten worden aangeboden aan het Rijk ter 

realisatie van genoemde EHS, zeker nu blijkt dat het Rijk geen geld meer beschikbaar heeft voor de 

aankoop van deze gronden. 

Reactie 

Het is het college bekend dat door de gewijzigde inzet van het Rijk er op dit moment onvoldoende 

middelen beschikbaar zijn om de geplande grondaankopen in Flevoland te realiseren. Onduidelijk is op 

welke wijze het Rijk de aankoop van gronden voor de realisatie van de EHS de komende jaren wil 

financieren. De nieuw te vormen regering zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen. De besteding van 

rijksmiddelen voor agrarisch natuurbeheer is afhankelijk van het gebiedsplan agrarisch natuurbeheer. Dit 

plan is in mei 2002 vastgesteld. Overigens is herziening van de begrenzing van de PEHS in het kader 

van de vaststelling van de Ontwerpnota landbouwontwikkeling in Flevoland niet aan de orde. Een 

eventuele herziening van de PEHS kan pas aan de orde zijn in het kader van de (partiële) herziening 

van het Omgevingsplan en de herziening van de gebiedsplannen. 

 

CDA 

1. Vraagt of de ecologische verbindingen werkelijk geen externe werking hebben, zoals dat in de antwoord-

nota is aangegeven. 

Reactie 

Alleen voor gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet (beschermde 

natuurmonumenten en Speciale Beschermingszones Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) geldt een externe 

werking van de beschermingsbepalingen van deze wet.  

Ecologische verbindingen zijn een onderdeel van de EHS. In het vigerend rijksbeleid (SGR1) is een 

bufferbeleid voor de EHS opgenomen. Dit beleid richt zich in het bijzonder op de water kwaliteit en -

kwantiteit en de ammoniakproblematiek. Dit is voor de (niet robuuste) ecologische verbindingen in 

Flevoland minder relevant. Bovendien is in het provinciale beleid (nota natuur en landschap) vastgelegd 

dat in Flevoland geen planologische bufferzone zal worden gehanteerd. 

 

2. Vraagt of de schatting van vermindering van het aantal landbouwbedrijven in onze provincie wel 

realistisch is. 

Reactie 

Ja. In de Ontwerpnota is daarvan een reële inschatting gemaakt. Verwacht wordt dat deze afname de 

komende 10 jaar circa 30 % zal bedragen. Deze inschatting is gemaakt op basis van de resultaten van 

het onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (2001, zie hiervoor het rapport “Flevoland: Tuin 

van de Randstad”), de landelijke gegevens omtrent de verwachte nationale afname van het aantal 

landbouwbedrijven en op basis van de leeftijdsopbouw van de Flevolandse ondernemers. Daarnaast 
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hebben bij het maken van een inschatting diverse andere factoren een rol gespeeld, waaronder 

verwachte landbouwkundige ontwikkelingen en de verwachte afname van het areaal landbouwgrond. 

 

3. Vraagt om verduidelijking inzake de maatregelen die het college in de bodembeschermingsgebieden 

voor ogen heeft en wijst er op dat het volgens het CDA niet aan de orde kan zijn dat in deze gebieden 

extra beperkingen worden opgelegd. 

Reactie 

Het is geenszins de inzet van het college om in de bodembeschermingsgebieden  maatregelen te 

nemen die de ontwikkeling van de landbouw in die gebieden beperken. Wel wil het college zich 

inspannen om juist in de voor infiltratie gevoelige gebieden waar het grondwater niet aan de 

kwaliteitsnormen voldoet, stimulerende maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door in die gebieden 

het pluspakket uit de rijksnota “Zicht op gezonde teelt” versneld te implementeren.  

 

4. Vraagt of een kuub-voor-kuub benadering voor Flevoland een optie kan zijn. 

Reactie 

De kuub-voor-kuub benadering (of ruimte voor ruimte benadering) is voor Flevoland geen optie. De 

bestaande ruimte voor ruimte regeling in Nederland heeft betrekking op de sloop van varkensschuren. 

Achtergrond van deze regeling is de noodzaak om het aantal plaatsen waar varkens gehouden kunnen 

worden te verminderen in het kader van de herstructurering van de varkenshouderij. De situatie in 

Flevoland ten aanzien van de vrijkomende agrarische gebouwen is daarmee niet vergelijkbaar. Een 

ruimte-voor-ruimte-regeling in Flevoland zou niet zozeer betrekking hebben op sloop van varkensstallen, 

maar op sloop van niet meer in gebruik zijnde agrarische bebouwing. Vigerend beleid van de provincie is 

dat op een bouwperceel in het landelijk gebied met een niet agrarische bestemming, niet meer dan 2000 

m
2
 van de bebouwing mag worden gebruikt voor niet agrarische activiteiten. Een aspirant koper van een 

bouwperceel in het landelijk gebied dient zich hiervan bewust te zijn als hij of zij voornemens is een 

bouwperceel te kopen.  

Het toepassen van een ruimte voor ruimte regeling zou bovendien impliceren dat een woning mag 

worden gebouwd onder voorwaarde van sloop van een schuur of stal. Het bouwen van een extra woning 

op het (voormalige) agrarische bouwerf is echter in strijd met het provinciaal beleid om hooguit één 

woning per bouwerf toe te staan, omdat een dergelijke burgerwoning het omliggende agrarische gebruik 

van gronden kan beperken. Een regeling die erin zou voorzien dat een woning bij een bestaande kern 

zou moeten worden gebouwd, vraagt een ingrijpende wijziging van het huidige provinciale woonbeleid 

en sturing op onderdelen daarbinnen. Ook om die reden is een ruimte voor ruimte regeling in Flevoland 

niet gewenst.   

 

PvdA 

1. Wijst er op dat de liberalisering van de Pachtwet voor een deel van de Flevolandse ondernemers grote 

onzekerheid met zich mee brengt en vraagt wat er gebeurt als een 40 jarig erfpachtcontract niet wordt 

verlengd. 

Reactie 

In de brief van 16 oktober 2001 van de toenmalig Staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van 

de Tweede Kamer is aangegeven dat na expiratie van de 40 jarige erfpachtovereenkomsten een 

eenmalige heruitgifte zal plaatsvinden met marktconforme voorwaarden voor de duur van 40 jaar. Deze 

eenmalige heruitgiftes vinden plaats vanaf 2012. In specifieke gevallen kan het zijn dat een 

erfpachtcontract niet wordt verlengd, bijvoorbeeld omdat de gronden zijn bestemd voor woningbouw, 

natuurontwikkeling of de aanleg van infrastructuur. In die gevallen rust bij het Rijk de 

inspanningsverplichting om de ondernemers elders gronden aan te bieden, eveneens als 40 jarige 

erfpacht tegen marktconforme voorwaarden.  

 

2. Vraagt of er echt een passend alternatief kan worden gegarandeerd bij gedwongen bedrijfsverplaatsing. 

Reactie 

Bij gedwongen verplaatsing van een bedrijf dat in pacht of erfpacht is uitgegeven, zal het Rijk zich in-

spannen om een passend alternatief te bieden. In de praktijk betekent dit dat Domeinen zich zal 

inspannen om een alternatief te bieden door de uitgifte van een vergelijkbaar bedrijf in pacht of erfpacht 

elders. Ook een geldelijke vergoeding die de betrokken ondernemer al dan niet kan gebruiken voor de 

verwerving van een passend bedrijf is echter denkbaar. Deze discussie speelt overigens met name bij 

de mogelijke uitbreiding van Almere. De regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders heeft in dat 

kader ook een inspanningsverplichting toegezegd en zal zoeken naar op maat gerichte oplossingen. Het 

college heeft er dan ook vertrouwen in dat bij gedwongen verplaatsing een passend alternatief kan 

worden gevonden. 
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3. Vraagt waarom de ontwikkeling van de biologische landbouw in Flevoland is achtergebleven bij de 

verwachte ontwikkeling van enige jaren geleden. 

Reactie 

In het verslag van het onderzoek naar de oorzaken van het niet omschakelen naar biologische landbouw 

van agrariërs in de provincie Flevoland (het onderzoeksrapport “to bio or not to bio”) worden als belang-

rijkste knelpunten voor omschakeling genoemd: de hoge arbeidskosten, beheersing van ziekten, plagen 

en onkruid, onzekerheid van de markt, wisselende opbrengsten en grotere administratieve 

verplichtingen. 

4. Vraagt naar een verduidelijking van de oppervlaktewaterkwaliteit en wijst er op dat hieraan in de 

Ontwerpnota op de bladzijde 11 verschillende kwalificaties worden gegeven. 

Reactie 

Op bladzijde 11 van de Gewijzigde Ontwerpnota staat hierover het volgende: “De kwaliteit van het 

oppervlaktewater is over het algemeen redelijk tot goed en geschikt voor veedrenking en beregening 

voor diverse teelten. Op enkele plaatsen in Flevoland is het oppervlaktewater minder geschikt voor 

landbouwkundig gebruik. In Flevoland wordt op veel plaatsen niet aan de maximaal toelaatbare 

concentraties voor bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en de waterbodem voldaan”. De hier 

weergegeven kwalificaties zijn niet strijdig met elkaar. Zoals aangegeven kan op veel plaatsen in 

Flevoland het oppervlaktewater worden gebruikt  voor veedrenking en beregening. Op enkele plaatsen is 

het oppervlaktewater hiervoor echter minder geschikt. De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen echter 

niet aan de kwaliteitseisen die hieraan door het Rijk zijn gesteld, omdat het Rijk naast veedrenking en 

beregening ook nog andere functies aan het oppervlaktewater toekent. 

 

5. Vraagt aandacht voor de schadelijke effecten van zendstations en hoogspanningsmasten in de 

Ontwerpnota. 

Reactie 

In de antwoordnota is reeds uitvoerig op dit onderwerp ingegaan. De antwoordnota is een achtergrond-

document waarin de motivering van beleidskeuzes wordt verduidelijkt. De antwoordnota dient als een 

integraal onderdeel van de Ontwerpnota te worden gezien. Het is daarom niet nodig om genoemde 

passage in de Ontwerpnota op te nemen. 

 

D’66 

1. Vraagt aandacht voor het gebrek aan goede arbeidskrachten in de agrarische sector en wijst er op dat 

de Ontwerpnota hier geen goede oplossing voor biedt. 

Reactie 

Het gebrek aan arbeidskrachten in de agrarische sector in Flevoland wordt in de Ontwerpnota ook 

onderkend. Aangegeven is dat in de gehele landbouw, en daarbinnen met name in de biologische 

landbouw, de fruitteelt, de glastuinbouw, de boomteelt en de bollenteelt moeite hebben om voldoende 

arbeid aan te trekken. Voorts is aangegeven dat de provincie het primair tot de verantwoordelijkheid van 

de agrarische sector zelf rekent om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de agrarische sector meer in 

evenwicht te brengen. De provincie verwacht dat het Groen Servicepunt daar een belangrijke bijdrage 

aan kan leveren. De provincie zal geen aanvullend beleid ontwikkelen dat specifiek is gericht op de 

agrarische sector maar zal wel binnen de algemene kaders zoals die gesteld zijn in het REOF stimuleren 

dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht worden gebracht. 

 

2. Vraagt aandacht voor het gestelde op bladzijde 11, waar is aangegeven dat de maximaal toelaatbare 

concentraties voor nutriënten in het grond- en oppervlaktewater op veel plaatsen in Flevoland niet 

worden gehaald en dat dit deels wordt veroorzaakt door kwel die rijk is aan nutriënten. Volgens D’66 kan 

het gestelde dusdanig worden geïnterpreteerd dat er aan normopvulling wordt gedaan. 

Reactie 

Op bladzijde 11 en 12 van de Gewijzigde Ontwerpnota staat hierover het volgende: “Ook de maximaal 

toelaatbare concentraties voor nutriënten in het grond- en oppervlaktewater worden in Flevoland op veel 

plaatsen niet gehaald. Dit wordt voor een deel ook veroorzaakt door kwel, die in Flevoland op veel 

plaatsen rijk is aan nutriënten”. Het is geenszins de intentie hiermee de indruk te wekken dat aan 

normopvulling wordt gedaan. Het college erkent dat de woorden “niet worden gehaald” voor tweeërlei 

uitleg vatbaar is. Bedoeld is dat de maximaal toelaatbare concentraties op veel plaatsen in Flevoland 

worden overschreden en dat dit deels wordt veroorzaakt door kwel die rijk is aan nutriënten.  
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Christen Unie 

1. Vraagt waarom het college niet meerdere ontwikkelingsrichtingen onder de loep heeft genomen en 

noemt als voorbeelden schaalvergroting, intensivering, biologische landbouw en geïntegreerde 

landbouw. 

Reactie 

Het college heeft bij de voorbereiding van de Ontwerpnota wel degelijk meerdere ontwikkelingsrichtingen 

onder de loep genomen. In paragraaf 4.2 van de Ontwerpnota heeft het college deze ontwikkelings-

richtingen beschreven. Schaalvergroting en verbreding van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld de intro-

ductie van andere teelten worden daarbij als voorbeelden genoemd, evenals omschakeling naar biolo-

gische landbouw. De perspectieven van de beschreven opties zijn geheel verschillend en zijn afhankelijk 

van de mogelijkheden die het vigerend beleid biedt, het type ondernemer, de locatie en de bestaande 

bedrijfsopzet. Het is daarom aan de ondernemer zelf om uit de aangegeven ontwikkelingsrichtingen een 

keuze te maken die het best bij bedrijf en ondernemerschap passen. 

 

2. Vraagt waarom het college niet kiest voor alternatieven voor de uitbreiding van Almere en is van mening 

dat een deel van de veronderstelde woningbehoefte beter in Lelystad en/of in Dronten kan worden 

gerealiseerd, omdat juist daar de meest vruchtbare landbouwgronden van Flevoland gelegen zijn. 

Reactie 

Of en op welke wijze de uitbreiding van Almere nader vorm zal worden gegeven kan nu nog niet worden 

aangegeven en zal nader worden uitgewerkt in het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere. 

Het is de provincie bekend dat de gronden in Zuidelijk Flevoland vruchtbaar zijn. Toch zal dit geen reden 

zijn om van een eventuele uitbreiding van Almere af te zien. Overigens is vruchtbaarheid in dit kader 

maar een betrekkelijk begrip. In de gemeente Noordoostpolder zijn in het recente verleden relatief 

vruchtbare gronden door agrarisch ondernemers zelf verschraald, waardoor meer mogelijkheden 

ontstonden voor de teelt van 


