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Voorgesteld besluit 
1. De Intentieverklaring Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland ondertekenen 
2. Kennisnemen van het Plan van Aanpak op hoofdlijnen voor het Gebiedsproces Bodemdaling  
    Flevoland  
3. De raad informeren 
 
Inleiding 
In onze gemeente liggen een aantal gebieden met een doorzettende bodemdaling. Doordat de bodem 
blijft zakken (gemiddeld 1 cm per jaar) is er grotere kans op een toename van wateroverlast. Dit geldt 
vooral voor het gebied tussen Emmeloord, Nagele, Schokland en Tollebeek. De grond bestaat hier uit 
klei- en veengrond. Door een afnemende drooglegging1 wordt het voor deze gebieden op termijn 
steeds moeilijker om de huidige hoogwaardige gewassen te blijven verbouwen. 
De provincie Flevoland heeft in haar Coalitieakkoord afgesproken samen met de stakeholders een 
pilot bodemdaling op te pakken. De stakeholders bestaan uit de boeren, natuurorganisaties en 
overheden. Alle partijen vinden het belangrijk dat er inzicht komt in kansrijke alternatieven voor 
landbouw. Voor de start van deze pilot sluiten we een intentieverklaring. Daarover gaat dit voorstel.  
 
Doelstelling 
Inzicht krijgen in kansrijke alternatieven voor hoogwaardige landbouw voor het gebied met sterke 
bodemdaling. 
 
Argumenten 
1.1 Bodemdaling is een opgave voor meerdere partijen 
Bodemdaling is een probleem met meerdere belangen. Het is daarom van belang meer inzicht te 
krijgen vanuit zowel het perspectief van de agrarische onderneming als van de overheden. Het belang 
van de agrarische bedrijven richt zich op een gezonde toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering. 
Het belang van de overheden richt zich op het kunnen realiseren van maatschappelijke doelen (voor 
o.a. natuur, woningen, energie, klimaatadaptatie, stikstof en landbouw). Het beoogde resultaat bestaat 
uit, in pilots getoetste, kennis over alternatieven voor het grondgebruik. Het resultaat geeft inzicht in 
welke mate (alternatieve) functies: 

 haalbaar en kansrijk zijn (vanuit zowel het perspectief van de agrariër als de overheid);  

 onder voorwaarden kansrijk zijn; 

 tot beleidsmatige belemmeringen leiden; 

 de beleidsmatige belemmeringen weg te nemen zijn; 

 aanvullende of nieuwe beleidskaders vanuit de overheid noodzakelijk of gewenst zijn.  
De in te winnen kennis vanuit de pilots dient als bouwstenen voor toekomstig beleid of gebiedsvisies. 
Het zelf ontwikkelen van eigen beleid of gebiedsvisies maakt overigens geen deel uit van het 
gebiedsproces. 
 
1.2 Meedoen aan deze intentieverklaring past bij ons beleid 
Als gemeente Noordoostpolder hebben wij ons hiervoor al uitgesproken in onze Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025 (blz. 59). 
 

                                                      
1 Met de drooglegging wordt het hoogteverschil tussen het maaiveld en het polderpeil bedoeld. 



 

 

1.3 De intentieverklaring legt het commitment van partijen vast  

De intentieverklaring verbindt het commitment van de partijen, om samen te werken aan het 
toekomstperspectief voor bodemdalingsgebieden en deze voor drie jaar met elkaar (niet vrijblijvend) 
aan te gaan. De partijen zijn provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Waterschap 
Zuiderzeeland, LTO-Noord en het Rijkvastgoedbedrijf.  
Dat is nodig om tot kennisontwikkeling en pilots te komen, die bijdragen aan de gestelde doelen. De 
intentieverklaring is een signaal naar het gebied dat bodemdaling een belangrijk strategisch vraagstuk 
is. De overige partijen verwachten tijdens het gebiedsproces van u meer duidelijkheid te krijgen in 
hoeverre het invullen van maatschappelijke doelen in het bodemdalingsgebied kansrijk kan zijn.  
 
1.4 Deze samenwerking is een logische samenwerking tussen de partners 
De vijf partijen vormen samen de groep organisaties, die vanuit eigen taken en verantwoordelijkheden 
kansrijke oplossingen kunnen verzamelen, onderzoeken en uitproberen (pilots). 
 
1.5 De ondertekening van de intentieverklaring is belangrijk voor publiciteit en draagvlak  
De ondertekening van de intentieverklaring is een belangrijk moment voor het gebiedsproces 
Bodemdaling. De publiciteit genereert aandacht en bewustzijn voor het vraagstuk en het 
gebiedsproces. Daarom besteden we in de uitvoering veel aandacht aan publiciteit. We versturen een 
persbericht, inclusief een foto van het moment van ondertekening. En voor het gehele gebiedsproces 
Bodemdaling is, met de betrokken partijen, een communicatiestrategie opgesteld. Uitvoering daarvan 
gebeurt door de betrokken communicatiemedewerkers vanuit alle organisaties. 
 
2.1 Het plan van aanpak vormt een kader voor samenwerking in gebiedsproces 
Het plan van aanpak op hoofdlijnen is het kader waarbinnen het gebiedsproces vorm krijgt. De 
deelnemers bepalen gezamenlijk de invulling en het vervolgproces. Hierdoor ontstaat 
draagvlak/betrokkenheid.   
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Een intentieverklaring kan te vrijblijvend zijn 
Een intentieverklaring waarin geen hard resultaat is gedefinieerd en gebaseerd is op intenties, kan 
te vrijblijvend overkomen.  
 
2.1 Er is maar tot april 2022 een externe procesbegeleider  
De continuïteit van het proces is nog niet helemaal zeker. De uitvoering van een gebiedsproces 
Bodemdaling is door de provincie vastgelegd in het coalitieakkoord. Een externe procesbegeleider is 
aangesteld door de provincie. Tot medio november 2022 zijn financiele middelen voor de 
procesbegeleider beschikbaar. Rond april 2022 evalueert de provincie over de voortgang van het 
gebiedsproces. De provincie neemt dan een beslissing over de noodzaak voor het voortzetten van de 
externe procesbegeleiding. Dit kan invloed hebben op de voortgang en borging van het 
gebiedsproces. Alle partijen zijn zich bewust van het belang van continuering. 
Voldoende reden om de te ondertekenen verklaring voor drie jaar aan te gaan. 
 
Planning/Uitvoering 
Het is de bedoeling dat de vijf bestuurders van Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, 
Gemeente Noordoostpolder, LTO-Noord en het Rijksvastgoedbedrijf op 22 september 2021 de 
“Intentieverklaring Gebiedsproces Bodemdaling in de Lichtwachterswoning op Schokland 
ondertekenen. Aansluitend gaat het gebiedsproces van start. 
 
Bijlagen 

1. Intentieverklaring Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland + Plan van Aanpak 


