
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: PU 

Naam: Albertine Evers 

Onderwerp: Bodemdaling 

Datum indiening vragen: 12-12-2022 

 

Vragen: 
 
Naar aanleiding van een recente bijeenkomst van het Waterschap in Tollebeek m.b.t. de voortstuwers 
hebben wij de volgende vragen. 
 
Politieke vragen aan het College van de Gemeente Noordoostpolder: 
1. Bent u op de hoogte van de gevolgen voor dit gebied qua functie van de grond en de onrust onder 

de gebruikers van deze grond wanneer hier op korte termijn geen actie op wordt ondernomen? 

 

Antwoord: 

Bodemdaling is een onomkeerbaar proces. Geen enkele partij kan daarvoor schuldig of 

aansprakelijk worden gesteld. Uitgangspunt na inpoldering van de Noordoostpolder was lange 

tijd dat mogelijkheden naar grondgebruik onbegrensd moesten blijven. Zowel de betrokken 

overheden als agrariërs zijn zich inmiddels bewust dat op termijn in dit bodemdalingsgebied 

het rendabel bedrijven van hoogwaardige akkerbouw steeds moeilijker zal zijn. Door de 

doorgaande bodemdaling lopen wij tegen grenzen aan.  

 

2. Waarom is er voor dit gebied geen projectgroep (zoals bijv. voor Zuid-Schokland), waarbij alle 

betrokken partijen, inclusief de belangenvereniging zijn vertegenwoordigd? 

 

Antwoord: 

Op 22 september 2021 hebben de bestuurders van provincie, Waterschap, gemeente, NLTO en 

RVB samen een “Intentieverklaring gebiedsproces bodemdaling” ondertekend. Een ambtelijke 

projectgroep is samengesteld en gevraagd uitvoering te geven aan het gebiedsproces. 

Bodemdalingsgebieden vragen met het oog op de lange termijn een transformatie naar een 

alternatief grondgebruik. Samen met de betrokken agrariërs vanuit het eigen 

bodemdalingsgebied vindt daarvoor momenteel onderzoek plaats langs vier sporen: 

a) Alternatieve verdienmodellen; 

b) Oplossingen voor vernatting en waterhuishouding; 

c) Zon op land; 

d) Vrijwillige kavelruil.  

 

3. Wat zijn de resultaten tot nu toe voor de transformatie van het landgebruik, waaronder de 

verkenning met de agrariërs voor de 4 sporen? 

 

Antwoord: 

Onderzoek naar de vier sporen is nog in volle gang en niet afgerond. Op 17 november 2021 

hebben wij bij Renne Streekproducten te Nagele vanuit de hele provincie Flevoland alle 

betrokken agrariërs uitgenodigd voor een collectieve gebiedsbijeenkomst. De agrariërs zijn 

tijdens deze avond over de huidige stand van zaken bijgepraat en in de gelegenheid gesteld 

eigen inbreng kenbaar te maken.  

 



4. Gaat u nog actie ondernemen richting het Waterschap om ervoor zorg te dragen dat het project 

van de voortstuwers als resultaat uit een grondig gebiedsproces niet zomaar verloren gaat en 

daarmee ook het beschikbare budget? 

 

Antwoord:  

Op korte termijn mag de situatie van vernatting in combinatie met bodemdaling voor de 

betrokken agrariërs niet uitzichtloos zijn. Wij vragen tijdens het komend overleg van het 

Waterschap uitleg over het besluit af te zien van aanleg van de voorgenomen voortstuwers. Het 

intrekken van de eerdere toezegging door het Waterschap om in het bodemdalingsgebied nog 

technische maatregelen uit te voeren, heeft de betrokken agrariërs teleurgesteld. Aanleg van 

de twee voortstuwers geeft voor deze agrariërs een aanwijsbare verlichting van de vernatting 

op de landbouwpercelen. Het door het Waterschap genomen besluit leidt tot imagoschade.  
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