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In januari 2019 is het rapport ‘Grond in beweging: ontwikkelingen in het grondgebruik in 
de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040’1 uitgekomen. Dit rapport is 

opgesteld door Wageningen Economic Research en het Kadaster. Het rapport schetst 

ontwikkelingen op het areaal agrarische gronden of het gebruik van deze gronden. Dit 

rapport is aangeboden aan onder andere de staatssecretaris Knops. 

 

Vragen: 

 

1. Wat is uw algemene reactie op dit rapport?  

Wij hebben kennis genomen van het rapport en beschouwen dit als een onderzoek 

naar ontwikkelingen die invloed hebben op het agrarisch grondgebruik in 

Flevoland. Bij het tot stand brengen van het rapport zijn wij niet betrokken en 

hebben daartoe geen bijdrage geleverd. 

 

2. Hoe beoordeelt u de trends en ontwikkelingen die de onderzoekers schetsen voor 

Noordoostpolder en de ontwikkeling tot 2025? (pagina 63 rapport) 

Deze zijn onvolledig en niet altijd juist. Om de omschreven ontwikkelingen in te 

kunnen schatten, ontbreekt het ons aan inzage in de achterliggende informatie.  

 

3. Tot 2040 wordt als adaptatiestrategie aanbevolen om kavelruil te faciliteren om 

groeiende agrarische bedrijven optimaal in te richten. Bent u het met ons eens 

dat de gemeente in dit proces een (leidende) rol heeft of zou moeten hebben? 

(pagina 64 rapport) 

De gemeente hier een actieve, leidende rol te geven heeft forse consequenties. 

Wij hebben daar geen beleid, capaciteit en middelen voor. Het is verstandiger het 

krachtenveld rond grond en grondruil te houden bij waar ze primair zijn belegd.   

 

4. De onderzoekers constateren voor het bodemdalingsgebied dat alternatieve 

vormen van grondgebruik, waaronder natte teelten, perspectief kunnen bieden. 

We willen de landbouwfunctie van het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van 

Emmeloord zo lang mogelijk vasthouden. Welke rol ziet het college in het 

bodemdalingsgebied voor onze gemeente? 

Voor ons zien wij, samen met Provincie en Waterschap, ieder vanuit eigen taak en 

verantwoordelijkheid, een faciliterende rol weggelegd. Voor de problematiek 

rondom de bodemdaling ten zuidwesten van Emmeloord trekken wij al een aantal 

jaren samen met het Waterschap en Provincie op. Met name voor de lange 

termijn moet in overleg met direct betrokkenen (agrariërs, grondeigenaren 
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waaronder RVB en LTO Noord) gezocht worden naar een veranderend 

grondgebruik.  

 

5. Bodemdaling is een proces wat al voorzien was bij het aanleggen van onze polder. 

Dit overstijgt een gebruikelijk ondernemersrisico. Het verdienmodel van 

alternatieve teelten is nog onzeker. Bent u het met ons eens dat actieve 

overheidsinzet gewenst is? Bent u bereid om de suggestie van de onderzoekers 

voor proefprojecten voor alternatieve teelten financieel te faciliteren? 

Over financiële ondersteuning heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 

Besluitvorming daarvoor komt op dit moment te vroeg en kan nog niet aan de 

orde zijn.  

 

6. Suggesties voor nieuwe functies, als nieuwe natuur en zonneparken, passen niet 

in het vasthouden van de landbouwfunctie van het gebied. Bent u het met ons 

eens dat nieuwe functies niet de eerste voorkeur verdienen? 

De eerste voorkeur blijft het invullen van andere agrarische functies. 

Mogelijkheden daarvoor zijn in de huidige ruime agrarische bestemming 

voldoende aanwezig. Daarnaast wordt de raad voorgesteld via het beleidskader 

‘Zon in de Polder’, de mogelijkheden voor zonneweides in het bodemdalingsgebied 

nader te onderzoeken. Het realiseren van zonneweides biedt wellicht 

mogelijkheden voor het eventueel (mede)financieren van alternatieve agrarische 

proefprojecten. 
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