
MEMO aan Raad

Aan : De raad van gemeente Noordoostpolder

Van : Het college van burgermeester en wethouders

Datum : 6 maart 2023

Onderwerp : Nationaal programma landelijk gebied 

Beleidsreferentie
 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)  

Inleiding: de provincie maakt een programma voor het landelijk gebied
Onze provincie heeft van het Rijk de uitdaging gekregen om met een voorstel te komen voor het 
landelijk gebied. Het gaat om een voorstel over het bereiken van de natuur- en waterdoelen, zoals de 
reductiedoelen voor stikstof en de (Europese) richtlijnen voor natuur en waterkwaliteit.

Wij houden u graag op de hoogte van dat proces. Daarom delen wij graag de bijgevoegde brief van de
provincie met u. Daarnaast leest u in deze memo welke inbreng wij als gemeente Noordoostpolder 
geven.

De provincie vraagt om ideeën
De provincie vraagt om inbreng voor het Flevolandse programma. Zij stelt die vraag breed, aan alle 
bewoners, ondernemers en organisaties in het landelijk gebied. Maar ook aan de overheden. 

Inbreng vanuit de gemeente Noordoostpolder
Onze inbreng bestaat in ieder geval uit de volgende punten:
1. Wij vragen allereerst om een goede oplossing voor de PAS-melders;
2. Wij vragen om meer planologische beleidsmatige ruimte voor erf- en grondeigenaren die hun 

erven en/of gronden willen gaan gebruiken voor ‘wonen’ of andere functies. Dit houdt in dat wij de
provincie vragen om meer beleidsruimte op dat punt;

3. Wij brengen de inhoud van de Omgevingsvisie (vooralsnog de strategische koers) in als 
gewenste ruimte voor ontwikkelingen en projecten.

Heeft u wensen voor inbreng namens de gemeente Noordoostpolder?
Naast het lijstje hierboven, heeft u misschien meer punten die wij als gemeente kunnen aanleveren in 
dit proces. U kunt die natuurlijk als raad, als fractie of op persoonlijke titel aanleveren. En u kunt ze 
ook bij het college aanleveren (mail naar: i.cornelissen@noordoostpolder.nl). Dan kan het college die 
punten meenemen in een formele reactie namens de gemeente Noordoostpolder.
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Bijlagen
- Brief Gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied Flevoland (kenmerk 3066841)
- Samenvattend overzicht regionale doelen Rijk-NPLG (bijlage bij de brief)
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