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Nieuwsbrief
Startbijeenkomst ‘Gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ 
Maandag 22 november 2021

Uitnodiging startbijeenkomst 
Graag willen we u uitnodigen voor de startbijeenkomst ‘Gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ op maandag 
22 november 2021 van 20.00 - 22.00 uur. Het gebiedsproces richt zich op alle agrariërs in Flevoland, die in de 
komende decennia te maken krijgen met de effecten van bodemdaling. De eerste startbijeenkomst vindt plaats 
in de Noordoostpolder. De exacte locatie ontvangt u op een later moment via de mail. In de eerste helft van 2022  
volgt een tweede startbijeenkomst in zuidelijk Flevoland. U kunt zelf kiezen of u de eerste en/of tweede bijeen
komst wilt bijwonen. 

Nadenken over mogelijke gevolgen van bodemdaling
Bodemdaling is een onderwerp dat nationaal volop in 
de belangstelling staat. Ook in Flevoland hebben we 
daarmee te maken. Vooral in natte jaren kunt u vaker 
te maken krijgen met vernatting. De verwachting is dat 
op steeds meer plekken de vernatting niet tegen te 
houden zal zijn. De hoogwaardige landbouw, zoals die 
in Flevoland plaatsvindt, zal hierdoor in toenemende 
mate schade kunnen ondervinden. Dit roept vragen op 
over mogelijkheden die er zijn om uw bedrijf eventueel 
aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 
Welke technische oplossingen zijn er beschikbaar? 
Welke andere agrarische of nietagrarische functies 
zijn voor deze grond op den duur geschikt? Welke 
belemmeringen in beleidskaders zijn er? Hoe ziet het 
verdienmodel er dan voor u uit?



Deze vragen spelen misschien nog niet elke dag door uw 
hoofd. Toch is het belangrijk om erover na te denken. 
Voor veel gebieden met bodemdaling is er nog tijd, voor
dat de effecten op langere termijn voor u zichtbaar en 
voelbaar zullen zijn. Die tijd willen we nuttig gebruiken. 
In het ‘Gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ willen we 
samen met u bovenstaande vragen beantwoorden. 

Alle agrariërs en overheden samen!
Het gebiedsproces is van én voor alle betrokken 
agrariërs in Flevoland. Daarom benaderen wij alle 
agrariërs in Flevoland met deze uitnodiging voor het 
gebiedsproces. De provincie Flevoland, LTO Noord, de 
gemeente Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland 
en het Rijksvastgoedbedrijf hebben op 22 september 
2021 een bestuurlijke intentieverklaring ondertekend om 
dit gebiedsproces gezamenlijk in gang te zetten. Daarin 
hebben zij afgesproken om de komende drie jaar met alle 
agrariërs in Flevoland aan de slag te gaan. 

Wat houdt het gebiedsproces in?
Wat de haalbare en kansrijke alternatieven voor het  
huidige grondgebruik zijn, is nog niet goed genoeg  
bekend. Een eerste aanzet is al gegeven in 20172018, 
tijdens een eerder gebiedsproces noordwestelijk van 
Schokland. Die kennis ligt op tafel en die nemen we mee 
in dit proces. In dit nieuwe gebiedsproces gaan we met 
elkaar aan het werk, om nog meer kennis op te doen en te 
leren van elkaars ervaringen. In de vorm van pilots toetsen 
we zo snel mogelijk of praktische oplossingen werken. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot het inzicht in wat wel en wat 
niet werkt. U kunt met die kennis de beste strategische 
beslissingen nemen voor uw bedrijf. De overheden kunnen 
met die kennis werken aan passend beleid en waar nodig 
en mogelijk beleidsmatige drempels wegnemen. 

Het is mogelijk dat u van de provincie Flevoland recent ook 
informatie hebt gekregen over het gebiedsproces rondom 
de stikstofproblematiek. De stikstofproblematiek speelt 
voornamelijk aan de oostelijke randen van Flevoland. De 
twee gebiedsprocessen lopen gelijktijdig. We sluiten deze 
processen inhoudelijk zo goed mogelijk op elkaar aan. 

Hoe ziet het proces eruit en wat vragen we van u?
Tijdens de startbijeenkomst beginnen we met het 
verzamelen van de belangrijkste vragen die bij u leven.  
Wat vindt u belangrijk om uit te zoeken in het ‘Gebieds
proces bodemdaling Flevoland’ ? Welke vragen heeft u als 
ondernemer, als u nadenkt over de dreiging of de kansen 
van bodemdaling op lange termijn? Wat zijn interessante 
alternatieve scenario’s om te onderzoeken en welke vragen 
roept dat op? Samen kijken we hoe we die vragen het beste 
kunnen uitwerken en beantwoorden. Een onafhankelijke 
procesmanager begeleidt dit proces. 

Wat we van u vragen is om deel te nemen aan de 
startbijeenkomst op maandag 22 november. Voor het 
vervolg in het gebiedsproces zoeken we deelnemers 
die mee willen werken aan de uitwerking van de vragen. 
Waarschijnlijk ontstaan een aantal werkgroepen over 
belangrijke onderwerpen. Waar nodig ondersteunen we die 
groepen met ervaring en kennis van experts. Of u daaraan 
deel wilt nemen, kunt u later beslissen. Wij stellen uw 
aanwezigheid bij de start in elk geval enorm op prijs.

Doet u mee? 
Wilt u meepraten over de vragen die rond bodemdaling 
spelen op lange termijn? Wilt u direct betrokken zijn bij de 
uitwerking en beantwoording van die vragen? Stuurt u dan 
s.v.p. vóór vrijdag 12 november een mail naar  
bodemdaling@flevoland.nl. Deelname is geheel vrijblijvend. 

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen 
hebben, dan kunt u een mail sturen naar  
bodemdaling@flevoland.nl of contact opnemen met  
Bart Budding, procesmanager gebiedsproces bodemdaling, 
via 0651367642 (WhatsApp) of 0631970956 
(telefonisch). 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland, LTO-Noord, gemeente Noordoostpolder, 
Rijksvastgoedbedrijf en Waterschap Zuiderzeeland en is bedoeld voor alle agrariërs in Flevoland. 

mailto:bodemdaling%40flevoland.nl?subject=
mailto:bodemdaling%40flevoland.nl?subject=

