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Gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied Flevoland 

Geacht college,

Het landelijk gebied van Flevoland betekent veel voor ons. We wonen, werken en 
recreëren er en produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor 
grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur inclusief stikstof en klimaat.
Niet alles kan overal.

Op 10 juni 2022 is de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van het 
Rijk verschenen. Daarin wordt geconstateerd dat er een transitie in het landelijk gebied 
nodig is. 
In het kader van het NPLG is de provincie Flevoland, net als alle provincies, gevraagd om 
op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma landelijk gebied in te dienen bij het ministerie van 
LNV. Daarbij is verzocht het wettelijk verplichte Gebiedsplan stikstof dat ook op 1 juli 
2023 gereed moet zijn, een onderdeel van het gebiedsprogramma te laten zijn.

Bij deze willen we u informeren over de aanpak die ons college van Gedeputeerde Staten 
voor ogen staat om te komen tot het gebiedsprogramma. U kunt de informatie uit deze 
brief over de gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied Flevoland gebruiken om uw 
raad/algemene vergadering te informeren. Daarbij kan de provincie desgewenst 
faciliteren. 

Naast de vraag van het Rijk om een provinciaal programma landelijk gebied op te stellen,
heeft het Rijk nog meer vragen aan de provincies gesteld over verschillende opgaven 
waarvoor de provincies de ‘ruimtelijke puzzel’ moeten gaan leggen. Die vragen en de 
‘ruimtelijke puzzel’ maken deel uit van de Strategische Agenda Flevoland. De 
Strategische Agenda wordt als inbreng voor het programma landelijk gebied gehanteerd.

Hierna wordt ingegaan op:
- Een gebiedsprogramma Landelijk gebied Flevoland 
- Proces: de Flevolandse aanpak
- De Regietafel Stikstof wordt verbreed naar een Regietafel Landelijk Gebied 
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Gebiedsprogramma Landelijk gebied Flevoland 

In het provinciaal gebiedsprogramma landelijk gebied Flevoland wordt geschetst hoe te 
komen tot een toekomstbestendig landelijk gebied, waar voedsel wordt geproduceerd en 
het goed wonen, werken en recreëren is. Een toekomstbestendige landbouw en het 
herstellen van de biodiversiteit zijn hiervoor de belangrijkste doelen. In het provinciale 
gebiedsprogramma worden de verschillende nationale, regionale en lokale vraagstukken 
en oplossingsrichtingen in samenhang gebracht.

In het kader van het NPLG vraagt het Rijk de provincies aan te geven hoe een aantal 
Europese verplichtingen op het terrein van natuur – waaronder de stikstofproblematiek -, 
water en klimaat gerealiseerd kunnen worden.
Voor een deel heeft het Rijk de Europese verplichtingen vertaald naar provinciaal niveau. 
Er komt echter nog een aantal concretiseringen, zoals de doelen voor klimaat. Het Rijk 
hoopt deze binnenkort bekend te maken. Bijgevoegd is een overzicht van de NPLG-
doelstellingen voor zover deze nu bekend zijn en wat de stand van zaken daarvan is in 
Flevoland. 

Het Rijk stelt in het Transitiefonds Landelijk Gebied gelden beschikbaar voor het 
realiseren van die (inter)nationale doeleinden. Het gaat om een bedrag van circa 24 
miljard voor alle provincies gezamenlijk. Om aanspraak te kunnen maken op die gelden 
moeten de provincies uiterlijk 1 juli 2023 een gebiedsprogramma hebben ingediend. 

Binnen Flevoland lopen al diverse trajecten van verschillende overheden en 
gebiedspartners om delen van de vraagstukken aan te pakken. Denk aan het actieplan 
bodem en water, de biodiversiteitsaanpakken, de Flevolandse Aanpak Stikstof, het 
gebiedsproces bodemdaling en de bossenstrategie. 

Proces: Flevolandse aanpak

Voor het gebiedsprogramma is inbreng van alle partijen in het gebied nodig. 
Daarom is een bottom-up gebiedsgerichte aanpak gestart waarbij het samenwerken met 
de medeoverheden, maatschappelijk veld, agrariërs, andere ondernemers en inwoners 
essentieel is om gezamenlijk te komen tot een uitvoerbaar, gedragen en effectief 
gebiedsprogramma. Het verbinden en faciliteren zijn hierbij belangrijke rollen van de 
provincie.

Het provinciaal programma landelijk gebied is geen statisch proces, maar een continue 
proces van aanpassing aan de praktijk en nieuwe inzichten. Het gebiedsprogramma 1.0 
dat de provincie Flevoland op 1 juli 2023 indient, is een aanbod welke het Rijk honoreert 
met gelden en arrangementen. Aan de hand daarvan zal de provincie een meerjarig 
gebiedsgerichte aanpak bepalen. Dat is de start van (verschillende) gebiedsprocessen om
de uitwerking en realisatie samen met alle betrokkenen vorm te geven. Deze 
gebiedsprocessen zullen waarschijnlijk vanaf 2024 starten. Als onderdeel van de 
gebiedsprocessen wordt bezien hoe oplossingsrichtingen zich verhouden tot het staande 
beleid. Als voor de uitvoering afwijking van het huidige beleid nodig is, zullen de besturen
die dat beleid hebben vastgesteld, moeten beoordelen of afwijking tot de mogelijkheden 
behoort.  

Betrekken gemeenten en waterschap
De provincie verkent samen met de Flevolandse gemeenten en het waterschap wat er 
nodig is voor een toekomstbestendig landelijk gebied. Daarbij wordt een analyse 
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gemaakt van de diverse vraagstukken en oplossingsrichtingen voor het landelijk gebied, 
de al uitgevoerde maatregelen en lopende (gebieds-)processen. 

Uitnodiging aan samenleving
Onderdeel van het proces is een brede maatschappelijke uitnodiging om te komen met 
ideeën voor een toekomstbestendig landelijk gebied Flevoland. Hiervoor doet de 
provincie een uitnodiging aan gebiedspartners, (agrarische) ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en inwoners om tot en met 30 april 2023 met ideeën te 
komen. De ideeën kunnen globaal zijn en gericht op de langere termijn, maar kunnen ook
concreet zijn gericht op een specifiek gebied of een locatie. 
Inmiddels is de uitnodiging uitgegaan. Meer informatie staat op de website van de 
provincie: www.flevoland.nl/landelijkgebied

Het aandragen van een idee of project betekent geen garantie op uitvoering. Er zal 
mogelijk een prioritering en keuzen gemaakt moeten worden omdat niet alles 
tegelijkertijd kan. 

De analyses, oplossingsrichtingen en de ideeën die worden ingediend zijn bouwstenen 
voor het Flevolandse gebiedsprogramma – het aanbod aan het Rijk. De ideeën worden 
gebruikt om te bezien welke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden, hoe 
lopende (gebieds)processen verrijkt kunnen worden en te bezien waar aanvullend 
(gebieds)processen gewenst zijn. Daarbij wordt samenhang en integraliteit in de 
verschillende oplossingsrichtingen gebracht die gericht is op een toekomstbestendig 
Flevolands landelijk gebied.

De Regietafel Stikstof wordt verbreed naar een Regietafel Landelijk Gebied 
Flevoland

Het wettelijk verplichte Gebiedsplan stikstof moet onderdeel uitmaken van het in te 
dienen gebiedsprogramma landelijk gebied. Voor het Gebiedsplan was al een Regietafel 
Stikstof ingericht. De Regietafel Stikstof is verbreed naar een Regietafel Landelijk Gebied.
Aan de verbrede Regietafel nemen onder andere alle Flevolandse gemeenten en het 
waterschap deel. 

Wij kijken uit naar een vruchtvolle en inspirerende samenwerking.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, de voorzitter,

 


