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Onderwerp 

Jaarprogramma 2003 Landbouwontwikkeling in Flevoland 

 

Samenvatting 

Bijgevoegd een voorstel voor het Jaarprogramma 2003 Landbouwontwikkeling in 

Flevoland. In dit Jaarprogramma zijn de activiteiten beschreven die de provincie 

voornemens is in 2003 uit te voeren, vooruit lopend op het nog op te stellen en op de 

middellange termijn gerichte Actieprogramma. Het Jaarprogramma 2003 zal te zijner 

tijd in het Actieprogramma worden opgenomen. In deze wordt de gang van zaken 

gevolgd zoals die bij het BART in 2002 aan de orde is geweest. Het Jaarprogramma is 

aan uw commissie toegezegd ter bespreking in de vergadering van 12 februari 2003. 

Het Jaarprogramma vloeit voort uit de Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland, welke 

inmiddels ter besluitvorming aan Provinciale Staten is aangeboden.  

 

Aanvankelijk was in het Jaarprogramma 2003 eveneens een deel van het provinciaal 

uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2003-2006 

opgenomen. In dit programma zijn meerdere projecten opgenomen die zich richten op 

de verdere verduurzaming van de agrarische sector in Flevoland. De financiering van 

deze projecten zou plaatsvinden in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht 

Beleid (SGB), ervan uitgaande dat de hierin opgenomen milieuartikelen op korte 

termijn zouden worden genotificeerd door de Europese Commissie. De notificatie zal 

echter waarschijnlijk voorlopig niet plaatsvinden omdat de Europese Commissie het 

goedkeuren van de milieuartikelen binnen de SGB heeft gekoppeld aan de 

doelstellingen van de Nitraatrichtlijn. Hierdoor is de kans klein dat in 2003  projecten 

kunnen worden gefinancierd uit SGB-gelden.  

 

Voor de andere actiepunten die in de ontwerpnota worden genoemd is de urgentie om 

deze in 2003 uit te voeren niet aanwezig. Deze zullen dan ook later worden 

uitgevoerd. 

 

Voorstel GS: 

Het Jaarprogramma 2003 vast te stellen. 

 

Gevraagd advies: 

In te stemmen met bovengenoemd Jaarprogramma. 

 

 

Advies Commissie: 

De commissie stemt met het Jaarprogramma 2003. Mocht een en ander niet 

aansluiten bij de ‘Landbouwnota’, dan wil zij dit terug hebben in de 

commissievergadering.  
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Jaarprogramma 2003 Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland 

 

 

Introductie 

 

De Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland is medio december 2002 ter besluitvorming aan 

Provinciale Staten aangeboden en zal naar verwachting op 6 februari 2003 worden vastgesteld. Na 

vaststelling van de nota zal een Actieprogramma worden opgesteld, waarin de acties die voortvloeien 

uit deze nota zullen worden beschreven. Dit Actieprogramma bevat de nadere invulling en uitwerking 

(operationalisering) van het provinciaal beleid en geeft aan welke type projecten de provincie voor 

ogen heeft, waaraan de provincie financiële ondersteuning wil bieden, op welke wijze de provincie 

nieuwe vormen van samenwerking wil bevorderen en welke maatregelen de provincie wil nemen op 

het gebied van ruimtelijke ordening. Dit Actieprogramma zal in het voorjaar van 2003 worden 

opgesteld en zal zich op de middellange termijn richten. 

 

Vooruitlopend op dit Actieprogramma is dit Jaarprogramma opgesteld. In dit Jaarprogramma zijn de 

activiteiten vermeld die de provincie voornemens is in 2003 uit te voeren. Het Jaarprogramma is 

opgesteld om al in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kunnen geven welke activiteiten in ieder 

geval in 2003 zullen worden uitgevoerd. Het Jaarprogramma 2003 zal te zijner tijd in het 

Actieprogramma worden opgenomen.  

 

De budgettaire consequenties van dit Jaarprogramma kunnen op dit moment nog niet worden aan-

gegeven en kunnen aanleiding zijn om een nadere prioritering aan te brengen in de uit te voeren 

projecten. Het huidig budgettaire kader is randvoorwaardelijk en richtinggevend.  Ook in 2003 zullen 

de ingezonden projectaanvragen ter bevordering van een duurzame, veilige en concurrerende 

landbouw primair worden beoordeeld en getoetst aan de subsidievoorwaarden van het EPD en de 

additionele Europese programma’s (waaronder LEADER+). In 2003 zullen diverse projecten in 

uitvoering worden genomen en worden voortgezet. Daarnaast is prioritair om bij ingediende projecten 

telkens te toetsen of deze niet financiële ondersteuning kunnen krijgen vanuit de nationale regelingen 

van LNV (LASER). In dat laatste kader zal met volle inzet de discussie met LNV worden 

gecontinueerd over de door Flevoland gewenste aanpassing van de criteria van (delen van) het LNV 

stimuleringsinstrumentarium, juist omdat keer op keer wordt geconstateerd dat dit instrumentarium 

niet of althans onvoldoende is toegesneden op de Flevolandse situatie. In die gevallen waarin noch 

Europese ondersteuning noch LNV ondersteuning verkrijgbaar blijkt, komt de eigen provinciale 

begroting in beeld. 

 

Naast de uitvoering en beoordeling van bovengenoemde projectaanvragen en naast het opstellen van 

het Actieprogramma zullen in 2003  de volgende activiteiten worden uitgevoerd. 

 

Uitvoering projecten verduurzaming 

 

Er zullen in 2003 diverse projecten worden uitgevoerd met als doel de verdere verduurzaming van de 

Flevolandse landbouw. In het kader van het EPD zijn hiervoor inmiddels meerdere projectvoorstellen 

ingediend. Deze projecten zijn onder andere gericht op certificering, versterking van het ketengericht 

produceren en energie zuinig produceren. Deze projecten zullen de komende maanden op hun 

merites worden beoordeeld. Voorts zal de provincie een bijdrage leveren aan projecten buiten de 

strategische aandachtsgebieden die de verdere verduurzaming van de Flevolandse landbouw 

bevorderen. Gedacht wordt aan de ondersteuning van 2 of 3 projecten, voor zover deze niet vallen 

onder het uitvoeringsprogramma gebiedsgericht beleid. Ook hiervoor zijn inmiddels diverse 

projectvoorstellen ingediend. Het bedrijfsleven is bij deze projecten verantwoordelijk voor het 

formuleren van projectvoorstellen, de cofinanciering en voor de uitvoering van projecten. Nadrukkelijk 

zal worden bezien welke projecten uit het “plan van aanpak gewasbescherming” al in 2003 kunnen 

worden uitgevoerd. De NLTO heeft inmiddels toegezegd het voortouw te nemen bij de nadere 

uitwerking van dit het Plan van Aanpak Gewasbescherming. Voor de uitvoering van deze projecten zal 

in eerste instantie worden bezien in hoeverre deze via het EPD kunnen worden gefinancierd. Als dat 

niet mogelijk is, zullen naar andere mogelijkheden worden gezocht (onder andere uit middelen op 

hoofdstuk 7 van de provinciale begroting). 
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Notificatie stimuleringsregeling ontwikkeling duurzame landbouw 

 

In 2002 is een ontwerp stimuleringsregeling door de provincie opgesteld. In deze ontwerpregeling is 

aangegeven onder welke voorwaarden de provincie projecten ter bevordering van een veilige, 

duurzame en concurrerende landbouw wil ondersteunen. Deze ontwerpregeling zal in het voorjaar van 

2003 in overeenstemming met de Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland worden gebracht en 

vervolgens ter goedkeuring via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de 

Europese Commissie worden aangeboden. Vaststelling van deze regeling wordt niet voor het einde 

van het jaar verwacht. 

 

Uitvoering projecten ter versterking van de biologische landbouw 

 

In 2003 zal opnieuw ondersteuning worden gegeven aan de uitvoering van het Plan van Aanpak 

Biologische Landbouw. Overleg hierover met vertegenwoordigers van de biologische landbouw is 

reeds gaande. Nadruk ligt op de vraag op welke wijze de versterking van de vraagzijde in de 

uitvoering van het Plan van Aanpak Biologische Landbouw kan worden opgenomen. In de loop van 

2003 zal een voorstel hiertoe aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. Daarnaast is 2003 het 

derde en laatste jaar van het project “over de drempel”. In dit project  worden agrarisch ondernemers 

gestimuleerd om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Dit project vraagt reeds een 

aanzienlijk deel van het beschikbare budget en de beschikbare tijd. Daarnaast zal in 2003 het project 

“koppelbedrijven” worden uitgevoerd. Doel van dit project is de verbetering van de uitwisseling van 

biologische producten als mest, stro en veevoer tussen akkerbouwers en veehouders. Subsidiering 

vindt plaats via LEADER+. 

 

Ondersteuning agrarisch natuurbeheer 

 

In de Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland is aangegeven  dat de provincie de initiatieven van 

agrarische natuurverenigingen in principe zal ondersteunen. De wijze waarop dit zal plaatsvinden zal 

in 2003 worden geïmplementeerd. Voorts zal in 2003 een bijdrage worden geleverd aan de 

voorbereiding en oprichting van een agrarische natuurvereniging (Kop van NOP), waarvoor in het 

kader van LEADER+ een subsidieverzoek is goedgekeurd. Tevens zal een bijdrage worden geleverd 

aan de evaluatie van het Programma Beheer en zullen de activiteiten van het Steunpunt Agrarisch 

Natuurbeheer worden ondersteund en geëvalueerd. 

 

Vaststellen normering ondersteunend glas 

 

In de Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland is aangegeven dat de provincie bij de (partiele) her-

ziening van het Omgevingsplan zal komen met nadere voorstellen voor de normering van onder-

steunend glas. 

De voorbereiding voor een partiele herziening van het Omgevingsplan is in 2003 voorzien. Daarom zal 

in 2003 een voorstel voor de normering van ondersteunend glas in Flevoland worden uitgewerkt.  

 

Uitvoering projecten Actieprogramma Agrosector Flevoland 

 

In 2003 zullen op basis van een reeds gemaakte inventarisatie (nota EZ/02.091274/A) een aantal 

kansrijk geachte projecten uit het voormalig Actieprogramma Agrosector Flevoland (AAF) worden 

uitgevoerd.  AAF richt zich met name op de verwerking, valorisatie en ketenvorming in de agrarische 

sector. Tevens zal worden bezien welke projecten uit AAF in het Actieprogramma zullen worden 

opgenomen. Ook hierbij geldt dat voor de uitvoering van deze projecten in eerste instantie zal worden 

bezien in hoeverre deze via de Europese programma’s kunnen worden gefinancierd. 

 

Versterking van de kennisas Lelystad – Dronten 

 

Ter versterking van de kennisas Lelystad – Dronten (“kennisboulevard project”) zal  de vestiging van 

bedrijven op het Biosciencepark Lelystad worden  bevorderd. Aan de werving van passende 

bedrijvigheid, waaronder de verwerking van hoogwaardige agroproducten, zal in 2003 extra aandacht 

worden besteed. In het Regionaal Innovatie en Technologieplan (RITP) en het daarbij behorende 
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uitvoeringsprogramma wordt hierop eveneens het accent gelegd. Voorts zal nader worden bezien in 

hoeverre de kennisboulevard kan worden versterkt door de ontwikkeling van een paardencentrum, de 

ontwikkeling van een expertisecentrum voor de biologische landbouw en de ontwikkeling van het 

Kennislandgoed Flevoland, gerelateerd aan de studie Midden Flevoland. 

 

Ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Luttelgeest-2 

 

Voor de ontwikkeling van genoemd glastuinbouwgebied is inmiddels in het kader van het EPD een 

subsidie aanvraag ingediend. De provincie zal de gemeente Noordoostpolder in 2003 ondersteunen 

bij de promotie en acquisitie activiteiten rond dit omvangrijke project en voorts een belangrijke bijdrage 

leveren aan de versterking van het draagvlak bij betrokken partijen. Ook zal met de gemeenten 

Noordoostpolder worden bezien of aanvullende voorzieningen nodig zijn ter realisatie van dit project. 

 

Intensieve veehouderij in Flevoland 

 

In Flevoland hebben zich inmiddels enkele grootschalige vestigingen met intensieve veehouderij 

ontwikkeld of zijn plannen daarvoor in voorbereiding. Het vigerend nationaal en provinciaal beleid 

houden dergelijke ontwikkelingen ook niet tegen. Een verruiming van het vigerend Rijksbeleid inzake 

de varkenshouderij mag niet voor 2005 worden verwacht. In de huidige nationale wetgeving is echter 

opgenomen dat de Varkensrechten per 1 januari 2005 zullen worden afgeschaft. De wijze waarop het 

nationaal beleid na 1 januari 2005 zal worden vormgegeven, is echter nog hoogst onzeker. Het is 

zeker niet uitgesloten dat de varkensrechten ook na 1 januari 2005 zullen blijven bestaan. Toch kan er 

in Flevoland ook een beleidsvacuüm ontstaan, als de Varkensrechten wel per 1 januari 2005 worden 

afgeschaft of als er meer ruimte komt voor verplaatsing van varkensbedrijven. Een dergelijke 

ontwikkeling kan tot gevolg hebben dat ondernemers de intensieve veehouderij in Flevoland willen 

ontwikkelen als neventak op bestaande bedrijven of als grootschalige locatie. 

Gelet op de onzekerheid rond de ontwikkeling van het rijksbeleid in deze en gelet op de ontwikkeling 

van grootschalige vestigingen voor de intensieve veehouderij in Flevoland, wordt het wenselijk geacht 

in 2003 een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden die de provincie heeft de ont-

wikkelingen in de intensieve veehouderij nader te sturen. In het voorjaar van 2003 zal nader worden 

bezien op welke wijze deze haalbaarheidsstudie nader vorm gegeven zal worden. De uitkomsten van 

dat haalbaarheidsonderzoek zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de partiële herziening 

van het Omgevingsplan. 


