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Beeldvormende ronde
Registratienummer:
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Afdeling

RE

Betreft

Ontwikkelingen Grondgebruik Flevoland
Afschrift

John Visbeen

Naam commissie

Ruimte

Onderwerp

Ontwikkelingen in het (agrarisch) grondgebruik van
Flevoland
6 februari 2019

Datum beeldvormende ronde

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in
verleden of toezeggingen.)

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende
ronde?

(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een
filmpje.)

Welke informatie wordt voorafgaand aan de
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt?
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?

Op 29 november 2017 is de commissie Ruimte
geïnformeerd over de stand van zaken rond
vrijwillige kavelruil.
Dit betrof de beoogde start van de POP 3 regeling
“vrijwillige kavelruil” en het voornemen om een
onderzoek te starten naar de ontwikkelingen die
invloed hebben op het (agrarisch) grondgebruik in
Flevoland.
Feitelijk informeren over de voortgang van de
activiteiten rond dit onderwerp:
- stand van zaken de POP3 regeling
- inhoud en vervolg op het onderzoek naar
ontwikkelingen in het grondgebruik in
Flevoland
-

-

Beschikking voor project Duurzaam
Verkavelen van Stivas
Rapport “Grond in beweging”

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende
ronde?

Een korte presentatie over de uitkomsten van het
onderzoek “Grond in Beweging” en het beoogde
vervolg.
30 minuten, waarvan maximaal 10 minuten voor de
presentatie.

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?

Klaas van der Wielen

Is de betreffende Gedeputeerde bij de
beeldvormende ronde aanwezig?

Ja: Jan de Reus.

(De beeldvormende ronde is vormvrij!)

(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30
minuten, tenzij anders is besproken.)
(Namen)
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Wat moet de beeldvormende ronde opleveren?
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde?

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde?
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.)

-

Informatie verstrekken over de resultaten
sinds de presentatie van
29 november 2017;
- Informatie verstrekken over de beoogde
vervolgstappen in Flevoland (“Samen
maken we Flevoland”) en in relatie met de
uitwerking van het landelijke traject “Regio
van de Toekomst”.
Vervolg t.a.v. het proces:
- 13 maart 2019: aanbieding van het
onderzoeksrapport Grond in Beweging aan
de stas. R. Knops (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties).
Vervolg t.a.v. de inhoud:
- Rapport betrekken bij diverse
gebiedsprocessen (waaronder Bodemdaling
zuidwest Emmeloord en ontwikkeling van
Oosterwold).

Naam bijlage:

eDocs
nummer:

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)

Beschikking van Rijksdienst voor Ondernemend Flevoland aan Stivas voor het project Duurzaam

2369418

Ja

2365805

Ja

Verkavelen
Grond in beweging: ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode
tot 2025 3en 2040

