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Opmerkingen

Op 29 november 2017 zal in de Commissie Ruimte de ‘Stand van zaken Vrijwillige Kavelruil’ worden
gepresenteerd. De outline van de presentatie is bijgevoegd. In de presentatie gaan wij in op de
conclusies die getrokken zijn in de eerste vergadering van de stuurgroep en op het voornemen om
vrijwillige kavelruil middels POP3 te ondersteunen.
Achtergrond
Bij mededeling van 04 april 2017 (#2055960) bent u geïnformeerd over de instelling van een
stuurgroep. Op 02 oktober 2017 is deze stuurgroep voor het eerst bijeen geweest. In deze
stuurgroep is verkend welke relevante ontwikkelingen in Flevoland aan de orde zijn die van invloed
zijn op de ontwikkeling van de Flevolandse landbouw. Geconcludeerd is dat de opdracht van de
stuurgroep zich niet dient te beperken tot het stimuleren van vrijwillige kavelruil. In plaats daarvan
wil de stuurgroep vanuit een brede maatschappelijke en sectorale context verkennen in hoeverre
het wenselijk en mogelijk is de agrarische structuur in Flevoland te versterken.
De stuurgroep komt begin 2018 voor de tweede keer bijeen. Het voorzitterschap berust bij
gedeputeerde Lodders. In de stuurgroep hebben tevens zitting: LTO-Noord, het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) en het Waterschap Zuiderzeeland.
Voor de tweede vergadering van de stuurgroep zullen relevante maatschappelijke ontwikkelingen,
gebiedsprocessen en sectorale opgaven in kaart worden gebracht. Met deze informatie wil de
stuurgroep voorkomen dat initiatieven die leiden tot vrijwillige kavelruil op termijn niet houdbaar
blijken.
Gedeputeerde Staten streven er naar om maatregel 4 van POP3 in 2018 open te stellen. Maatregel 4
biedt de mogelijkheid om vrijwillige kavelruil middels subsidie te stimuleren. Voor deze maatregel
is in Flevoland in totaal 2,0 mln. euro beschikbaar, waarvan 50% uit EU budget.
Bijlage
Presentatie ‘stand van zaken vrijwillige kavelruil’ #21567222.

