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Geachte leden van de Provinciale Staten, 
 
 
In de afgelopen periode heeft u het ontwerp Programma Landschap van de Toekomst opgesteld. Het 
ontwerp ligt van 16 april t/m 27 mei ter inzage. In deze brief leest u onze zienswijze op het PLvdT. 
 
Het PLvdT geeft een gedegen analyse van het Flevolandse landschap 
Wij zien in het PLvdT een grondig opgesteld document. Het geeft volgens ons goed aan waarom het 
landschap van Flevoland zo bijzonder is. In de analyse herkennen wij de waarden en karakteristieken 
van Noordoostpolder. Wij beschouwen het PLvdT als een toekomstgerichte visie die ruimte laat voor 
ontwikkeling. Het geeft handvatten voor vernieuwing met ruimtelijke kwaliteit. Handvatten die ons 
bovendien helpen de essentie van het Flevolands landschap te bewaken. Onze complimenten 
daarvoor. 
 
Wij voeren de visie graag samen met u uit 
Wij gaan graag samen aan de slag voor een landschap van belofte en herinnering. Ieder vanuit haar 
eigen rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wij benaderen initiatieven, in de geest van de 
omgevingswet, integraal en ontwikkelingsgericht met oog voor het zorgvuldig ruimtelijk inpassen 
ervan. Wij verwachten daarin van de provincie een ruimhartige inzet van investeringen om de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Vooral daar waar het gaat om landschappelijke 
beplantingen bijvoorbeeld langs provinciale wegen.  
 
We zien een meerwaarde in het ontwerpend onderzoek dat u wilt doen 
Bijvoorbeeld die over de grote transities. De voorgestelde transitie naar duurzame en circulaire 
landbouw is zo’n ontwikkeling. Daar willen we gaag met u als provincie in optrekken. Overigens is het 
goed om te melden dat wij in Noordoostpolder spreken over “toekomstbestendige landbouw”. De 
landbouw is van oorsprong toch de reden van bestaan van Noordoostpolder. De voorspelde 
veranderingen van deze transitie kunnen grote impact gaan hebben op het landschap zoals wij dat nu 
kennen en waarderen. U wenst deze zogenaamde agroforestry en voedselbossen te koppelen aan 
dorps- en stadsbossen of erfbeplanting om het Mondriaanlandschap open te houden. We begrijpen 
deze visie maar vragen ons af of dit reëel is. Uiteindelijk is het niet de overheid maar zijn het de 
agrariërs die zeggenschap hebben over hun bedrijfsvoering. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging 
van belangen. 
  
Voor één van de ontwerpopgaves hebben we als gemeente al beleid 
Wij hebben al jaren een prima functionerend beleid voor ons landschap en erfgoed. Vanuit onze 
Structuurvisie is deze onder andere vertaald naar een systematiek en beleid voor erfvergrotingen en 
erfsingels. We zien voor Noordoostpolder daarom geen noodzaak voor een verkennend onderzoek 
naar de gevolgen van erfvergroting op de landschapsstructuur zoals benoemd op pagina 126 van de 
visie. 



2 
 

 
 

 
Op dit moment werken wij aan onze omgevingsvisie 
Eén van de uitgangspunten bij het opstellen van onze omgevingsvisie is, dat deze van onderaf wordt 
vormgegeven. We kijken met een frisse blik en gaan niet uit van bestaand beleid (open kader). Dat 
betekent dat de mening van onze inwoners en ondernemers voor ons belangrijk is bij het bepalen van 
onze koers. Uw bent als provincie één van de stakeholders in dit proces en ambtelijk reeds betrokken 
in het traject van de omgevingsvisie.  
 
De begrenzing van Unesco Werelderfgoed Schokland staat niet juist op de kaart 
Bij ontwikkelingen in de nabijheid van het Werelderfgoed moet rekening worden gehouden met de 
officiële begrenzing. Op de kaart van pag. 47 staat het Unesco Werelderfgoed Schokland aangeduid. 
Deze begrenzing komt niet overeen met de officiële begrenzing.  
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de zienswijze? 
Neem dan contact op met Jildou Bijlsma of Arjen van den Berg, telefoonnummer (0527 63 33 82) of 
(0527 63 32 97) of j.bijlsma@noordoostpolder.nl of a.vandenberg@noordoostpolder.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


