
Agenda Vitaal Platteland: voortgangsrapportage op de agendapunten    HB 2214206 

Veehouderij                                                Portefeuillehouder: Lodders 
Actueel Nieuwe initiatieven vanuit de veehouderijbedrijven blijven we toetsen aan de 

ruimtelijke en wettelijke kaders. 
Innovaties en investeringen kunnen worden gesteund via POP3 en andere 
relevante programma’s zoals beschreven in de AgroFoodMotor.  
 
De aandacht vanuit de melkveehouderijsector voor bodem en waterkwaliteit 
neemt toe en er is nu samenwerking met het Actieplan Bodem en Water. Zo 
loopt er op dit moment een POP3-project over de koolstofkringloop en bodem 
in de melkveehouderij, dat ook vertegenwoordigd was op de Kennisdag 
Bodem en Water. Recent is net het ABW-project samenwerking 
geitenhouderij en akkerbouw met o.a. pilot vaste mestopslag afgerond.  
 
De Ontwikkelingen in de gemeenten worden gevolgd (met name in 
Noordoostpolder, Lelystad en Dronten). 

Wat hebben we 
bereikt 

Er zijn diverse initiatieven beoordeeld vanuit de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen) en zijn getoetst in het kader van de programmatische 
aanpak stikstof. 
 
De provincie heeft geen zelfstandig beleid op dit onderwerp. 

Agenda  
Links www.agrofoodmotorflevoland.nl     
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Keten                                                          Portefeuillehouder: Appelman 
Actueel Er is samen met de gemeente Noordoostpolder gewerkt aan een lokaal 

maatwerk-toetsingskader voor nieuwe initiatieven van bedrijven die 
grootschalig agrarische producten verwerken, of agrariërs die hun 
hoofdactiviteit willen omzetten naar een verwerkend bedrijf.  
Aspecten zijn ruimtelijke gevolgen, mobiliteit, landschap e.d. In beginsel zijn 
deze verwerkende activiteiten ook als agrarisch te beschouwen, totdat 
overgegaan wordt tot de vervaardiging van een product waarvoor de 
agrarische producten als grondstof dienen. Deze activiteiten horen niet meer 
thuis het buitengebied. Het belangrijkste criterium voor de situering in het 
buitengebied is dan ook of de verwerkende bedrijfsactiviteiten geschaard 
kunnen worden onder een direct verlengstuk van de agrarische activiteiten.   
 
Nagegaan wordt of de ontwikkelingen in de Noordoostpolder ook in de rest 
van Flevoland gaan spelen en (wellicht) moeten leiden tot een provincie 
breed toetsingskader.  

Wat hebben we 
bereikt 

Voor de grootschalige agrarische verwerkende bedrijven is in samenwerking 
met de gemeente een kader ontworpen die als algemeen uitgangspunt zal 
dienen bij omzetting of uitbreidingverzoeken van dergelijke bedrijven in de 
Noordoostpolder. Dit kader zal tevens dienen als blauwdruk voor agrarische 
verwerkingsbedrijven in de andere gemeenten in Flevoland. 

Agenda - 
Links Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

http://www.agrofoodmotorflevoland.nl/


Pionieren 2.0                                             Portefeuillehouder: Appelman 
Actueel Bij de evaluatie van de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het 

landelijk gebied 2008 is geconstateerd dat die moet worden geactualiseerd. 
Deze actualisatie zal worden betrokken bij de opgave Landbouw Meerdere  
Smaken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

Wat hebben we 
bereikt 

De agrarische erven krijgen in toenemende mate een niet-agrarische functie 
of combineren dat met een andere functie. Deze nieuwe functies worden 
getoetst aan de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen (zie ook Erf zoekt 
Kans).  

Agenda  
Links www.polderlab.nl   

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Innovatie                                                   Portefeuillehouder: Appelman 
Actueel De openstelling van de POP3 regeling “Samenwerken voor Innovatie” is op  5 

januari 2018 gesloten. Op het eerste gezicht overstijgt de oogst het 
vastgestelde subsidieplafond van 1 miljoen €. De aanwezige financiële ruimte 
is gebruikt om het plafond te verhogen. 

Wat hebben we 
bereikt 

Vanuit de verschillende Europese programma’s (waaronder H2020, INTERREG, 
EFRO en POP3), de MIT regeling van het Rijk, de onderzoeksprogramma’s die 
zijn gekoppeld aan het topsectorenbeleid en de provinciale programma’s 
(Floriade Werkt, Economisch Programma en het Bodemprogramma) worden 
kennisontwikkeling en kennisvalorisatie in Flevoland gestimuleerd. Agrarische 
ondernemers en de toeleverende en verwerkende industrie maken van deze 
programma’s en regelingen gebruik. 
 
ABW-samenwerking van de provincie met Aeres Hogeschool in het lectoraat 
Duurzaam Bodembeheer. Binnen deze samenwerking heeft o.a. een 
onderzoek (met meerdere partijen) naar processen en nieuwe meetmethodes 
voor bodemverdichting, toegepast in Flevoland, RAAK-PRO financiering 
toegekend gekregen vanuit het Rijk. 

Agenda - 3e kwartaal 2018: de beschikkingen voor POP3 Regeling Samenwerken voor 
Innovaties worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
verstuurd.  

Links www.agrofoodmotorflevoland.nl 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken 
Bestuurlijke 
vragen 

Ontwikkelingen inzake de AgroFood Motor worden besproken bij de opgave 
Landbouw Meerdere Smaken 

 

Schaalvergroting                                        Portefeuillehouder: Appelman 
Actueel De provincie beschouwt dit als een algemeen thema dat invloed heeft op 

meerdere agendapunten, met name Erf zoekt Kans, Keten en Agrarische 
Structuurversterking. 
 
De structuurvisie van de gemeente Noordoostpolder gaat in op vraagstukken 
die direct het gevolg zijn van schaalvergroting. 
Samen met die gemeente wordt nagegaan in hoeverre provinciaal en/of 
gemeentelijk beleid wenselijk is. 

Wat hebben we 
bereikt 

- 

Agenda - 

http://www.polderlab.nl/
http://www.agrofoodmotorflevoland.nl/


Links - 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken, Ruimte voor Initiatief 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 
 
Agrarische Structuurversterking                     Portefeuillehouder: Lodders 
Actueel Met de openstelling voor de POP3 subsidieregeling Maatregel ‘Investeren in 

infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van 
landbouwbedrijven’ wordt via een tenderproces gezocht naar een partij die 
dit voor de hele provincie kan organiseren en faciliteren. De inschrijving is op 
5 maart 2018 opengesteld en sluit op 11 mei. Daarna volgt de selectie en de 
beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verwachting 
is dat de partij die wordt geselecteerd na de zomer aan de slag kan gaan. 
 
Voor alle betrokkenen bij vrijwillige kavelruil is het belangrijk dat er 
informatie is over toekomstige ontwikkelingen in het landelijk gebied die 
invloed hebben op het gebruik en de functie van de agrarische gronden. De 
stuurgroep Agrarische structuurversterking heeft opdracht gegeven aan een 
adviesbureau om die ontwikkelingen in beeld te brengen. De uitkomsten van 
deze opdracht moeten in juli 2018 worden opgeleverd.  

Wat hebben we 
bereikt 

De POP3 regeling Maatregel ‘Investeringen in infrastructuur voor de 
ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ voor 
geheel Flevoland is op 20 februari 2018 vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten. Er is nu een bedrag van ruim 2 miljoen beschikbaar om de 
verkavelingsstructuur van de Flevolande landbouwsector via een integrale 
aanpak te verbeteren.  
De stuurgroep Agrarische structuurversterking is uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van het waterschap Zuiderzeeland: dhr. T. Leyten.  
De andere deelnemers zijn LTO-Noord en het Rijksvastgoedbedrijf.    

Agenda - maart – juni 2018: besluitvorming over de organisatie het proces van 
vrijwillige kavelruil gaat organiseren en begeleiden 
- april - juli 2018: inventarisatie van ontwikkelingen die invloed (kunnen) 
hebben op het grondgebruik in Flevoland   

Links www.flevoland.nl/pop3 

Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 
- Landbouw Meerdere Smaken 

Bestuurlijke 
vragen 

Nee, nog niet 

 

Erf Zoekt Kans                                               Portefeuillehouder: Lodders 
Actueel Het onderzoek naar het vraagstuk omtrent vrijkomende erven in Zuidelijk en 

oostelijk Flevoland, uitgevoerd door Stichting Polderlab, is afgerond en 
verwerkt in het rapport “Erf zoekt Kans”. 
De gemeente NOP is bezig met een aanpak gericht op vrijkomende erven en 
bebouwing vanuit het experimentenkader “vrijkomende agrarische 
bebouwing”.  Daarbij wordt de provincie betrokken vanuit de opgaven “Het 
verhaal van Flevoland” en “Landbouw meerdere smaken”.   

Wat hebben we 
bereikt 

Stichting Polderlab heeft in oostelijk en zuidelijk Flevoland onderzoek gedaan 
naar vrijkomende erven. De uitkomsten worden gebruikt bij als input voor de 
visie op landschap en erfgoed, dat als onderdeel van de het Verhaal van 
Flevoland wordt opgesteld. 
De uitkomsten van dat onderzoek worden ook, samen met de input van de 
Ruimtelijke Kennis dag (19 juni 2017), gebruik voor de herijking van de 
beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied (2008).     

http://www.flevoland.nl/pop3


Agenda - 
Links www.polderlab.nl  

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken, Het Verhaal van Flevoland 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Erfgrootte                                                  Portefeuillehouder: Lodders 
Actueel De beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen wordt geëvalueerd en 

geactualiseerd in nauwe relatie tot hetgeen in de Omgevingsvisie, opgave 
Landbouw Meerdere Smaken wordt ontwikkeld en uitgewerkt. Daarbij wordt 
ook de vraag meegenomen of grootschalige ontwikkelingen daar bij betrokken 
moeten worden. 
Tevens wordt de relatie gelegd met de Omgevingsvisie, opgave het Verhaal 
van Flevoland, waarin een visie op landschap en erfgoed als één geheel wordt 
opgesteld.  

Wat hebben we 
bereikt 

Initiatieven (bestemmingsplannen) ten aanzien van vergrotingen van erven 
zijn getoetst aan de kaders uit het Omgevingsplan 2006 en de beleidsregel 
kleinschalige  ontwikkelingen. 

Agenda -  
Links Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen 
Beleid (idem) 

Relaties met Omgevingsvisie: 
- Landbouw Meerdere Smaken 

Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Recreatie en Toerisme                             Portefeuillehouder: Rijsberman 
Actueel Er lopen activiteiten op de verschillende programmalijnen: 

- Stimuleren van toeristische voorzieningen langs fietsroutes, waaronder 
Toeristische Overstap Punten, pleisterplaatsen e.d. 
- Ontwikkelen van gethematiseerde routes 
- Opvullen van ontbrekende schakels in het regionaal fietspadennetwerk  
Deze en andere activiteiten zijn in samenwerking met de gemeenten 
opgepakt en  zijn verwerkt in een Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme. 

Wat hebben we 
bereikt 

Eind 2016 is de nota Recreatie en Toerisme vastgesteld door provinciale 
Staten. In deze nota staan vijf programmalijnen centraal: 

1) Promotie van Flevoland als vrijetijdsbestemming 
2) Vergroten van belevingswaarde 
3) Ontwikkeling van nieuwe recreatieve routes 
4) Recreatieve benutting van monumenten 
5) Kennis en onderzoek.  

 
Er is een stimuleringsregeling opengesteld om de belevingswaarde van 
Flevoland bij vrijetijdsproducten te verhogen. 

Agenda  
Links - Uitvoeringsagenda samen met gemeenten vastgesteld: 

www.flevoland.nl/wat-doen-we/recreatie-toerisme-en-
sport/uitvoeringsagenda-recreatie-toerisme 
 
- Stimuleringsregeling vastgesteld: 
www.flevoland.nl/loket/subsidies/alle-subsidies-op-een-rij/vergroten-
belevingswaarde-vrijetijdsproducten 

Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 
- Het Verhaal van Flevoland 

http://www.polderlab.nl/
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/recreatie-toerisme-en-sport/uitvoeringsagenda-recreatie-toerisme
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/recreatie-toerisme-en-sport/uitvoeringsagenda-recreatie-toerisme
http://www.flevoland.nl/loket/subsidies/alle-subsidies-op-een-rij/vergroten-belevingswaarde-vrijetijdsproducten
http://www.flevoland.nl/loket/subsidies/alle-subsidies-op-een-rij/vergroten-belevingswaarde-vrijetijdsproducten


Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Landschap en Erfgoed                                Portefeuillehouder: Rijsberman 
Actueel Tot aan april 2018 worden verschillende activiteiten verricht voor het 

programma Het Verhaal van Flevoland, dat onderdeel is van de Flevolandse 
Omgevingsvisie. De uitkomsten van deze activiteiten worden begin juni 
besproken met statenleden, raadsleden belangstellenden. Op basis daarvan 
wordt een keuzenotitie opgesteld die eind 2018 wordt vastgesteld door 
Provinciale Staten. 

Wat hebben we 
bereikt 

In de opgave het Verhaal van Flevoland worden landschap en erfgoed samen 
vanuit één visie opgepakt. Op deze wijze wordt het verleden en de toekomst 
van Flevoland aan elkaar gekoppeld. Dit is gebaseerd op een 
ontwikkelingsgerichte houding en draagt bij aan de leefbaarheid en 
beleefbaarheid van het platteland. 

Agenda - februari – april 2018: gebiedsprocessen in elke gemeente 
- maart – april 2018: (landschaps-) erfgoed pop-up’s 
- 6 juni 2018: afsluitende brede bijeenkomst en een beeldvormende ronde in 
het kader van de gebiedsprocessen / pop-ups/ open gesprek. 

Links - Nota-Cultuurbeleid.pdf 
- Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen 
- Het Verhaal van Flevoland: www.omgevingsvisieflevoland.nl/opgave/het-
verhaal-van-flevoland/ 

Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 
- Het Verhaal van Flevoland  

Bestuurlijke 
vragen 

Ontwikkelingen rond Landschap en Erfgoed worden betrokken bij de opgave 
Het Verhaal van Flevoland 

 

Ontsluiting -> fysiek                                   Portefeuillehouder: Fackeldey 
Actueel De visie op Openbaar Vervoer wordt verder uitgewerkt. Zo wordt onderzocht 

of een betere opzet van het busnet in Noordelijk Flevoland haalbaar is, 
waarbij wensen van de gemeenten kunnen worden ingewilligd. Daarnaast 
wordt een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer voorbereid, waarin 
nadrukkelijk ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van andere vormen 
van vervoer dan “de grote bus op vaste tijden”.  
Vanuit het programma Ruimte en Mobiliteit is er momenteel extra aandacht 
voor de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer. Er heeft inmiddels een 
inventarisatie van knelpunten plaatsgevonden. 
De toeristische overstappunten worden uitgewerkt en ingevuld (zie Recreatie 
en Toerisme). 

Wat hebben we 
bereikt 

Het programma Mobiliteit en Ruimte is in maart 2018 vastgesteld. 
In 2017 is het aanbod van tarieven voor openbaar vervoer in Flevoland 
vereenvoudigd, waardoor mensen makkelijker met de bus kunnen reizen. 

Agenda - eerste kwartaal 2018: besluitvorming over mogelijke wijziging van het 
busnet in noordelijk Flevoland; 
- medio 2018: opstellen van een aanpak voor verkeersveiligheidsknelpunten 
rondom het landbouwverkeer; 
- najaar 2018: vaststelling programma van eisen voor de komende 
aanbesteding busvervoer 

Links - Beleidsplan Recreatie en Toerisme 
- Mobiliteitsvisie 

Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 
- Krachtige Samenleving 

Bestuurlijke 
vragen 

Geen 

 

http://www.omgevingsvisieflevoland.nl/opgave/het-verhaal-van-flevoland/
http://www.omgevingsvisieflevoland.nl/opgave/het-verhaal-van-flevoland/


Ontsluiting -> digitaal                                 Portefeuillehouder: Rijsberman 
Actueel Vanuit het gesprek in de commissie Duurzaamheid van 31 januari 2018 wordt 

een plan van aanpak uitgewerkt om te komen tot volledige verglazing van het 
landelijk gebied. In de begroting is voor 2018/2019 een bedrag van in totaal  
€ 200.000 opgenomen voor snel internet landelijk gebied. Er wordt een 
consultatie gestart om marktpartijen te vragen onder welke 
voorwaarden/condities zij een aanbod kunnen doen voor de aansluiting van 
het buitengebied op het glasvezelnet. Na uitwerking van (een deel van) de 
gestelde voorwaarden/ condities wordt een uitvraag voorbereid, zodat een 
keuze kan worden gemaakt voor de partij met het best passende aanbod. 
 
Gedurende het hele proces worden de bewoners en ondernemers in het 
buitengebied geïnformeerd over de stand van zaken om zo het draagvlak voor 
aansluiting op glasvezel te behouden en te vergroten. 

Wat hebben we 
bereikt 

De aanleg van glasvezel in noordelijk Flevoland door Fiber Flevo is bijna 
volledig gereed. Met de extra aanmeldingen voor aansluiting op het nieuwe 
glasvezelnetwerk komt het aansluitpercentage boven de 60% en is de 
borgstelling door de provincie niet meer nodig. 

Op 31 januari 2018 zijn de handelingsperspectieven voor de provincie 
Flevoland voor een toekomst-vaste internetvoorziening voor oostelijk en 
zuidelijk Flevoland in de commissie Duurzaamheid gepresenteerd. 

Agenda - Eerste helft 2018: marktconsultatie en ontwikkeling draagvlak onder 
bewoners en bedrijven 
- Tweede kwartaal 2018: voorstel voor financiering van vraagbundeling 
voorleggen aan PS    
- Eind 2018: vraagbundeling in oostelijk en zuidelijk Flevoland 
- 2019: start met de aanleg van glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland 
(uitgaande van succesvolle vraagbundeling) 

Links - 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken, Krachtige Samenleving 
Bestuurlijke 
vragen 

Naar aanleiding van bespreking in de commissie wordt op korte termijn een 
voorstel voor medefinanciering voorgelegd aan Provinciale Staten 

 

Duurzame Energie                                       Portefeuillehouder: Fackeldey 
Actueel Alle deelgebieden van het Regioplan Wind zijn plannen aan het uitwerken 

voor realisatie van nieuwe windparken (inclusief saneren van oude 
windturbine opstellingen). De fase van ontwikkeling waarin de deelgebieden 
zich bevinden verschilt. Maar voor alle geldt dat ze goede voortgang boeken. 
 
Het beleid voor plaatsing van grote zonneparken in het buitengebied krijgt 
vorm. De bouwstenen daarvoor zijn vastgesteld en uitgewerkt in een 
structuurvisie Zon, dit tot en met 6 juni voor algemene inspraak ter inzage 
ligt. 

Wat hebben we 
bereikt 

Voor de Flevolandse energieagenda is een intentieverklaring opgesteld. Hierin 
hebben partners aangegeven wat de gezamenlijke doelstelling is en hoe die 
te bereiken. 
De deelgebieden van het Regioplan Wind hebben bereikt dat: 
Rood: een vastgesteld inpassingplan, verleende vergunningen en een 
toegekende SDE-subsidie. De initiatiefnemer is druk doende om de 
financiering en aanbesteding van het windpark te organiseren. 
Blauw: initiatiefnemers in het gebied zijn grotendeels verenigd, in het 
voorjaar van 2018 is een voorontwerp inpassingsplan aan de overlegpartners 
voorgelegd. Het voorontwerp wordt uitgewerkt in een ontwerp inpassingsplan 
met bijbehorende besluiten. 
Groen: initiatiefnemers in het gebied zijn grotendeels verenigd. Planvorming 
in dit project is complexer vanwege hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart. 



Planning is om in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief vast te stellen 
voor de invulling van het gebied. 
Bruin: initiatiefnemers in het gebied zijn grotendeels verenigd. Ook hier is de 
planvorming complex vanwege de omvang van het gebied en de 
hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart. In dit gebied wordt beoogd om het 
windplan te combineren in een energie-landschap. Hiervoor wordt mogelijk 
eind 2018 een intentieovereenkomst ondertekend. 
 
De resultaten van de Atelierweek Zon zijn vertaald naar Bouwstenen die door 
Gedeputeerde Staten in november 2017 zijn vastgesteld. Met partijen, 
waaronder de gemeenten, zijn die bouwstenen besproken. Vervolgens heeft 
Gedeputeerde Staten dit vertaald in de ontwerp Structuurvisie Zon die op 18 
april door PS is vastgesteld.  

Agenda - maart 2018: ondertekening intentieverklaring Flevolandse Energieagenda 
- 3e kwartaal 2018: bespreking structuurvisie Zon in de commissie Ruimte 
- 3e kwartaal 2018: vaststelling structuurvisie Zon door Provinciale Staten 

Links - Omgevingsvisie Duurzame Energie 
- www.flevoland.nl/wat-doen-we/Energie  
- www.windparkblauw.nl 
- www.windparkzeewolde.nl 
- Regioplan wind 

Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 
- Duurzame Energie 

Bestuurlijke 
vragen 

De kernvraag wordt in welke mate zonne-energie op landbouwgrond wordt 
toestaan en de inkadering daarvan. 

 
 
Natuur                                                            Portefeuillehouder: Hofstra                                                                                        
Actueel De provincie geeft op verschillende manieren uitvoering aan het 

natuurbeleid, variërend van bescherming en beheer tot ontwikkeling en het 
stimuleren van nieuwe initiatieven. Belangrijke opgaven voor Flevoland 
zijn: een betere herkenbaarheid, toegankelijkheid en betrokkenheid bij de 
natuur en een optimale wisselwerking tussen natuur en de ruimtelijk 
economische ontwikkelingen op het platteland. 
Lopende activiteiten zijn met name het programma Nieuwe Natuur, 
ontwikkeling van een Nationaal Park Nieuw Land, versterken van de samen- 
werking tussen natuurorganisaties en recreatieondernemers en het  
verbeteren van natuurwaarden in het agrarisch gebied met agrarisch 
natuurbeheer. 

Wat hebben we 
bereikt 

Programma Nieuwe Natuur is goed op stoom.  
Voor Nationaal Park Nieuw Land is de aanvraag voor de status als Nationaal 
Park ingediend bij het ministerie. Er wordt samen met gebiedspartners een 
ontwikkelingsplan opgesteld.  
Voor het agrarisch natuurbeheer zijn enkele nieuwe gebieden toegevoegd. 
Nieuwe mogelijkheden zijn er voor het realiseren van meer natuurlijke 
overgangen tussen bos en het naastliggende landbouwgebied en een 
groenblauwe dienst voor duurzaam bodembeheer. 

Agenda - Zomer  2018: uitsluitsel van het ministerie van LNV over de status van 
Nationaal Park  
- Zomer 2018: het streven om voor alle Programma Nieuwe Natuur 
projecten een realisatieovereenkomst te hebben. 

Links - Tussenbalans Programma Nieuwe 
Natuur: www.flevoland.nl/getmedia/431384b0-482e-4e6a-9650-
b60f2b121495/Tussenbalans-programma-Nieuwe-Natuur-november-2017.pdf 
-  Nationaal park Nieuw Land.nl: www.nationaalparknieuwland.nl 
- Concept natuurbeheerplan 2019: www.flevoland.nl/loket/ter-inzage/concept-
natuurbeheerplan-flevoland-2019 
- www.flevolandsagrarischcollectief.nl  

Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/Energie
http://www.windparkblauw.nl/
http://www.windparkzeewolde.nl/
http://www.flevoland.nl/getmedia/431384b0-482e-4e6a-9650-b60f2b121495/Tussenbalans-programma-Nieuwe-Natuur-november-2017.pdf
http://www.flevoland.nl/getmedia/431384b0-482e-4e6a-9650-b60f2b121495/Tussenbalans-programma-Nieuwe-Natuur-november-2017.pdf
http://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage/concept-natuurbeheerplan-flevoland-2019
http://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage/concept-natuurbeheerplan-flevoland-2019
http://www.flevolandsagrarischcollectief.nl/


- Landbouw Meerdere Smaken 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Bodem en Water                                          Portefeuillehouder: Lodders 
Actueel De projecten van het Actieplan Bodem en Water (AWB) lopen door. Binnen 

Zicht op Bodemstructuur (ZOB) hebben 72 agrariërs en 12 loonwerkers, samen 
met collega’s en een bodemdeskundige, de bodemkwaliteit van hun gronden 
onder de loep genomen. De eerste agrariërs zijn aan de slag om deze 
waarnemingen te vertalen naar hun bedrijfsvoering. Daarnaast wordt de ZOB-
methodiek als element in andere gebiedsprojecten zoals in het 
bodemdalingsgebied ZW Emmeloord. Tevens is er een integraal 
gebiedsproject in de NOP gestart, waar zowel tegelijkertijd gewerkt wordt 
aan de waterkwaliteit als de bodemkwaliteit.  
 
Daarnaast wordt in deze fase ingezet op het faciliteren van projecten en 
initiatieven vanuit het gebied om (praktijk)kennis te ontwikkelen en te delen.  
Bekostiging van initiatieven vanuit het POP3 regeling is nu ook een 
mogelijkheid. In najaar 2017 was er de openstelling ‘Niet-productieve 
investeringen Water’, die zich o.a. richtte op aanpak erf- en perceelemissie. 
Het ABW faciliteert o.a. in consultatie van de agrarische netwerken en het 
aan het ABW gelieerde agrobedrijfsleven om de behoeftes en opgaves in het 
gebied te peilen. Het hieruit voortkomend advies is grotendeels overgenomen 
kunnen worden bij de openstelling van ‘Productieve investeringen Water’, die 
vanaf 5 maart openstaat.  
 
Het verspreiden en delen van kennis en ervaringen blijft van groot belang.  
Tijdens de Kennisdag Bodem en Water op 12 februari 2018 werden nieuwe 
kennis en ervaringen gedeeld vanuit diverse projecten en initiatieven die in 
Flevoland plaatsvinden. Agrariërs en experts deelden hun ervaringen met 
bijna 250 agrariërs en andere betrokkenen. Daarnaast wordt op dit moment 
in samenspraak met gebied en partners verkend hoe een kennisfaciliteit 
Bodem en Water er aanvullend uit kan zien om interessante ontwikkelingen 
bij zoveel mogelijk telers te brengen. Zo is recent meegewerkt aan een 
veldworkshop Voorjaarsploegen met meerdere gebiedspartijen.   

Wat hebben we 
bereikt 

De evaluatie van het Actieplan Bodem en Water is uitgevoerd. Conclusie van 
alle partijen is om samen nog 3 jaar verder te gaan. In de eerste fase zijn 
meerdere kennisbijeenkomsten georganiseerd en zijn een aantal AWB-
projecten opgestart, zoals Spaarwater, Zicht op Bodemstructuur en de 
samenwerking Lectoraat Duurzaam Bodembeheer.     

Agenda - 1 juni: Stuurgroep ABW met veldbezoek integraal gebiedsproces in de NOP 
Links - www.bodemenwaterflevoland.nl  

- www.flevolandsagrarischcollectief.nl/zicht-op-bodemstructuur  
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Landbouw Meerdere Smaken 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Bodemdaling                                                  Portefeuillehouder: Lodders 
Actueel Er lopen nu verschillende verkenningen: 

- Het waterschap Zuiderzeeland onderzoekt een technische 
optimalisatiemaatregel in oppervlaktewatersysteem van het gebied 
waarmee de wateroverlastproblematiek tijdelijk kan wordt verlichten; 

- Een groep agrariërs is zich aan het oriënteren op de 
toekomstmogelijkheden van het gebied; 

- Met een groep agrariërs is een ‘joint fact-finding’ gestart naar de 
vernatting in het gebied; 

http://www.bodemenwaterflevoland.nl/
http://www.flevolandsagrarischcollectief.nl/zicht-op-bodemstructuur


- 2 groepen agrariërs zijn gestart met Zicht op de Bodemstructuur 
(Actieplan Bodem en Water) met extra aandacht voor waterhuishouding 
en drainage op percelen en het project Spaarwater.   

Wat hebben we 
bereikt 

Er is een gebiedsproces gestart voor het meest urgente bodemdalingsgebied 
van Flevoland: zuidwest Emmeloord. Het proces wordt getrokken door het 
waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met de provincie en de gemeente 
Noordoostpolder.  
Op 13 februari 2017 was de eerste plenaire  bijeenkomst met de bewoners 
van het gebied in Nagele. Vervolgens zijn in maart 2017 
“keukentafelgesprekken” gehouden in het gebied.  
Als onderdeel van dit proces is op 3 juli 2017 een tweede gebiedsavond 
gehouden in Nagele. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken hoe de 
transitie ondersteund kan worden. 
 
Eind 2016 is de evaluatie van de Flevolandse Wateroverlastnorm uitgevoerd 
en aan Provinciale Staten aangeboden. De stuurgroep van het gebiedsproces 
(provincie, waterschap, gemeente Noordoostpolder) voert regelmatig overleg 
met LTO en het Rijksvastgoedbedrijf. 

Agenda - 22 maart 2018: er wordt een bijeenkomst met de agrariërs georganiseerd 
om de voortgang te bespreken 

- mei 2018: het waterschap Zuiderzeeland beslist in over de technische 
optimalisatiemaatregelen in het gebied. 

Links - www.zuiderzeeland.nl/bodemdaling 
- Waterkwantiteit in Flevoland 

Beleid Relatie met Omgevingsvisie: 
- Landbouw Meerdere Smaken 

Bestuurlijke 
vragen 

Nee, nog niet 

 

Leefbaarheid                                                  Portefeuillehouder: Hofstra 
Actueel Op basis van de ervaringen van de eerste tranche Fonds Leefbaarheid wordt 

een evaluatie opgesteld door de direct betrokkenen hierover te bevragen. De 
uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot verbetering van het 
subsidieproces en mogelijk tot aanpassing van de Nadere regels Fonds 
Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017 – 2019. 

Wat hebben we 
bereikt 

Voor het Fonds Leefbaarheid zijn eind 2017 in totaal 28 subsidieaanvragen 
ingediend en voorgelegd aan de commissie van deskundigen. Deze commissie 
heeft na drie zittingen in de maand november begin december een advies 
opgesteld voor GS met te honoreren projecten. Op 6 februari heeft 
Gedeputeerde Staten besloten dat 9 subsidieaanvragen worden gehonoreerd 
voor een bedrag van in totaal 7 ton.  
De officiële bekendmaking en overhandiging van de cheques heeft 
plaatsgevonden op 9 februari 2018 in Rutten.   

Agenda - april 2018: GS besluit over de hoogte van het subsidieplafond van de tweede 
tranche Fonds Leefbaarheid  
- mei – juli 2018: communicatietraject voor de tweede tranche Fonds 
Leefbaarheid  
- 1 september – 31 oktober 2018: indienperiode voor het Fonds Leefbaarheid 

Links Fonds Leefbaarheid 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Krachtige Samenleving 
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 

Duurzaamheid                                            Portefeuillehouder: Fackeldey 
Actueel Het belang van duurzaamheid in al zijn facetten is een essentieel onderdeel 

bij alle agendapunten en wordt daarin meegenomen. Duurzaamheid is geen 

http://www.zuiderzeeland.nl/bodemdaling


apart agendapunt. 
 
Duurzaamheid is binnen de Omgevingsvisie FlevolandStraks een belangrijk 
onderdeel van de strategische opgave Circulaire Economie 

Wat hebben we 
bereikt 

- 

Agenda - 
Links Omgevingsvisie 
Beleid Relaties met Omgevingsvisie: 

- Circulaire Economie, Duurzame Energie  
Bestuurlijke 
vragen 

Nee 

 


