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Voortgangsbericht commissie Ruimte  

Hierbij ontvangt u een bericht over de voortgang van de behandeling van de perspectieven 
Omgevingsvisie FlevolandStraks in de diverse statencommissie’s. 

30 november 2016: Statencommissie Economie 

Landbouw: meerdere smaken (portefeuillehouder Jan Nico Appelman) 
Reina Groen geeft een presentatie over het perspectief ‘Landbouw: meerdere smaken’.  
We zien in grote lijnen het volgende gebeuren in de landbouw. 2/3 van Flevoland is 
landbouwgebied, het is beeldbepalend. Er is al jaren sprake van schaalvergroting. Cijfers van 
het CBS laten voor Flevoland zien dat meer dan 300 ondernemers van 55+ geen opvolging 
hebben en een groot deel van de grond gaat naar andere boeren wat een schaalvergroting 
van 20% in de komende 10 à 15 jaar inhoudt. Specialisatie, diversificatie en verbreding naar 
andere activiteiten is ook een lijn. De technologische ontwikkeling gaat hard in de sector. 
Robotisering heeft een grote invloed. De reden van voedselzekerheid na de oorlog geldt niet 
meer voor de polder. Het gaat nu meer om gezond oud worden en de rol van voeding daarin. 
Als werktitel voor het perspectief geldt: Proeftuin voor toplandbouw. Het gaat om een sector 
waar allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Flevoland wil voorop blijven lopen bij de 
toepassing van de vernieuwing in de praktijk. Partijen pakken in een community 
vernieuwingen samen op. Als de vernieuwing de weg naar de praktijk heeft gevonden, wordt 
het weer losgelaten. Het is een dynamisch geheel en daar hoort een bepaalde rol van de 
overheid bij. Maar ook de landbouw, het onderwijs en kennisinstituten. Dat is wat er wordt 
verkend; niet alleen met de omgeving maar ook intern. Door onder andere 
rondetafelgesprekken, 1 op 1 gesprekken en intern goed nadenken.  

 
Circulaire economie (portefeuillehouder Jan Nico Appelman) 
Marieke van der Werf geeft een presentatie over het perspectief ‘Circulaire economie’. Hoe 
hou je grondstoffen vast in het systeem, dat is de kern van circulaire economie. Op dit 
moment worden grondstoffen gemiddeld 6 maanden gebruikt en verdwijnen dit als afvalstof 
uit het systeem. Hoe ga je dit als provincie in een Omgevingsvisie vertalen en naar een 
economische kans. De kracht van de provincie is dat er veel grondstofstromen zijn in 
Flevoland en de ligging van de provincie – in de directe nabijheid van de Randstad - is ook 
gunstig. Je hebt hier te maken met bio based grondstoffen, voorzieningen op het gebied van 
de kennisinstellingen en een sterke recyclingsector. We onderzoeken de focus voor de 
omgevingsvisie op Flevoland als grondstoffenleverancier van de circulaire economie. 
Uitwerking door twee stromen: biotisch (biobased economy, nieuwe gewassen , nieuwe 
toepassingen, vis) en a-biotisch (recycling, versterking van de bestaande sector, uitbreiding 
sector, aantrekken nieuwe bedrijvigheid). Wat moet er vervolgens gebeuren? Samenwerking 
met gemeenten die het stedelijk afval inzamelen en het voorkomen van weglekken van afval  



 

 

 

 

uit de provincie zijn hierbij van belang. Maar kunnen we ook landelijke herbruikbare 
grondstofstromen aantrekken? En kan de overslaghaven Flevokust hierbij een interessante 
rol spelen?  

14 december 2016: Statencommissie Duurzaamheid 

Duurzame energie(portefeuillehouder Arie Stuivenberg) 
Dennis Menting geeft een presentatie over het perspectief ‘Duurzame energie’. De 
commissie duurzaamheid heeft zich een eerste beeld gevormd over het perspectief 
duurzame energie dat op verzoek van Provinciale Staten wordt uitgewerkt tot een 
strategische hoofdopgave voor de lange termijn ten behoeve van de Omgevingsvisie. De 
transitie naar een andere energie is een majeure maatschappelijke opgave. De afspraken die 
in Parijs zijn gemaakt bevestigen dit. Iedere Flevolander en iedere Flevolandse ondernemer 
zal vroeg of laat alleen nog op een duurzame manier zijn of haar elektriciteit, warmte en 
vervoer regelen. De vraag is hoe de provincie hen betekenisvol kan helpen met het zetten van 
deze stap en daar ruimte voor kan maken? Woensdagavond is dit vraagstuk verder 
uitgediept en zijn 3 koerslijnen geschetst:  

1. Energieneutrale steden en dorpen; 
2. Energie oogsten; 
3. Het goede voorbeeld door de provincie.    

 
In het vervolgproces worden deze lijnen verder uitgewerkt tot de voornoemde hoofdopgave. 
De koerslijnen vormen ook het vertrekpunt voor het gesprek met andere partijen om tot een 
regionale energieagenda te komen.   

 

 

 



Landbouw
meerdere smaken

Reina Groen, Ineke Mastenbroek, Jaap Ree, 
Ingrid Rozie, Agnes van der Schot

‘Als je de Stichtse Brug over komt, dan kijk je uit over het Mekka van de 
Nederlandse landbouw’ (deelnemer ateliers)



Ateliers



Beweging

Schaalvergroting zet door
Specialisatie en verbreding neemt toe
Accent op gezonde voeding ipv kilo’s
Technologie

Op schaal van Flevoland één beweging: meer 
diversiteit!



Wat betekent dat

Druk op de omgeving (bodem, water, landschap) 
hoog. Behoud van omgevingskwaliteit en goede 
uitgangssituatie is essentieel om door te kunnen
Ontwikkeling drijft op vergroten en delen kennis en 
kwaliteit in de hele voedselketen
Paradigmaverandering in samenleving: van kilo’s 
naar kwaliteit vraagt  directere wisselwerking met 
consument en samenleving

Robuust en adaptief



Proeftuin voor 
toplandbouw



Proces
Flevoland (en daarbuiten)

Firestartergroep

Rondetafelgesprek economie
Rondetafelgesprek circulair

Een-op-eengesprekken

Provinciale rol

Interne werkgroep

Tekst omgevingsvisie

Afstemming GS en PS



Omgevingsvisie Flevoland 

Circulaire economie 
 

Commissie Economie 
30 november 2016 



Ontwerp 
- biobased 
- design for recycling 
- upgradable 
- modular 
- tailor made 

Gebruik 
- performance 
- service 
- delen 
- repair 
 

Afval 
- materiaalstromen 
- inzameling 
- bedrijven/ 
huishoudens 
- milieustraten 

Verwerking 
- re-& upcycling 
- sortering 
- hubs 
-grondstoffenrotonde 
- end-of-waste 

Waardecreatie 

Grondstoffen 

Waardebehoud 

Producten 

Behoud van waarde 
grondstoffen in het 
economisch systeem  



Kansen voor Flevoland 

• Bedrijvigheid 
• Werkgelegenheid 
• Innovatiekracht 
• Duurzaamheid 

 
 



Kracht provincie 

 
Meerdere grondstofstromen: 
• Biobased 
• stedelijk huishoudelijk afval 
• Bedrijfsafval 



Ligging 
•  centraal/rand van de randstad 
•  landbouwgrond 
•  ruimte 
Voorzieningen 
•   kennisinstellingen biobased 
•   sterke recyclingssector 



 



Uitwerking 

1. Biotisch: Biobased economy 
-> nieuwe gewassen 

 -> nieuwe toepassingen 
 -> vis 
2. A-biotisch: recycling  
 -> versterken bestaande sector 
 -> uitbreiding sector 
 -> aantrekken nieuwe bedrijvigheid 

 
 



Richting 
Aanbod grondstofstromen 
- samenwerking gemeenten 
- voorkomen weglekken afval uit de provincie 
- aantrekken landelijke stromen (overslaghaven) 
- accelerator/centrum biobased 
- nutriëntenkringloop landbouwgrond 

 
Afzet grondstofstromen 
- bouwopgave 
- chemische industrie 
- stimuleren upcycling 
- provincie als aanjager/launching customer/regulator 

 



Van perspectief naar strategische hoofdopgave



Fundam
entele opgave

 De klimaatverandering en de uitputting van strategische grondstoffen 
vraagt om veranderingen in ons economische systeem.

 Er is een mondiale transitie naar een duurzame energievoorziening in gang 
gezet. 

 De transitie vergt een lange adem, 2050 is ambitieus. 
 De transitie krijgt ook zonder de inzet van de provincie zijn beslag, de 

provincie kan de transitie wel Flevolandse kleur geven.
 Nu al zorgt de transitie voor een veranderend speelveld

 Decentrale opwekking
 Technologie ontwikkelingen gaan razendsnel
 Energie haves and havenots

 Wat is de Flevolandse invulling van de energietransitie? 

ENERGIEAGENDA



A
m

bitie

 Iedere Flevolander en ieder Flevolands 
bedrijf maakt zijn energietransitie 
door.

 De provincie helpt Flevolanders en 
Flevolandse bedrijven daar bij door 
ruimte en een helpende hand te 
bieden.

 Er wordt ingezet op beproefde 
techniek, die wordt geleverd door 
Flevolandse bedrijven.

 Aan initiatieven die de eigen 
energiehuishouding overstijgen wordt 
gevraagd om ruimte te bieden voor 
financiële participatie. 

 Practice what you preach, de 
provinciale organisatie maakt haar 
eigen energietransitie door.

ENERGIEAGENDA



Koers 

Energieneutrale steden & dorpen

 De provincie wil inwoners, 
bedrijven de ruimte bieden om hun 
bestaande huis, bedrijf of kantoor 
energieneutraal te maken door te 
besparen en op te wekken.
 of neutraliteit op buurt – wijk –

stedelijk niveau.
 Opslag, slimme netwerken en 

oplaadinfrastructuur zijn onderdeel 
van deze transitie

 Bij de nieuwbouw van woningen, 
kantoren en bedrijven wordt 
energieneutraliteit de nieuwe 
standaard. 

ENERGIEAGENDA



Koers 

Energie oogsten

 Uitvoering van het Regioplan Windenergie
 De provincie biedt planologische ruimte voor energie initiatieven op en 

rondom boerderijen; dat kan gaan om energieopwekking, verwerking & 
opslag.

 De provincie geeft aan welke ruimte er is voor de ontwikkeling van 
zonneweides in het landelijk gebied. Denkbare ruimtelijke strategieën:
 Geen ruimte, alleen zon in het stedelijk gebied;

 Langs infrastructuur;

 Rondom de steden en dorpen;

 Volop ruimte voor zon in het agrarisch gebied.

ENERGIEAGENDA



Koers 

G
oed voorbeeld

 De provincie maakt haar bedrijfsvoering energieneutraal door zelf te besparen 
en op te wekken
 Huishouding

 Elektrisch rijden eigen wagenpark

 Elektrisch OV

 Rondom de provinciale infrastructuur wordt ruimte geboden voor het opwekken, 
opslaan en laden van energie. 

ENERGIEAGENDA



W
erklagenda

 Meten is weten, waar brengen de voorgestelde koerslijnen ons? 
 Energetisch
 Economisch

 Verkenning zon
 Formuleren en verkennen ruimtelijke strategieën zon

 Vergelijkend waren onderzoek energieagenda’s
 Voortgangsgesprek PS 18 januari 2017
 Ateliersessie

 Onderzoeken koerslijnen en verkennen regionale energieagenda

 23-25 januari: context, energie neutrale woningen en bedrijven

 30 januari: energie in het landelijk gebied & zon

 31 januari: provinciale infrastructuur

 Presentatie bevindingen PS 8 februari 2017
 Aanscherping koerslijnen, opmaat naar strategische hoofdopgave

 Eerste contouren energieagenda

 Presentatie strategische hoofdopgave PS 15 februari 2017

ENERGIEAGENDA
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