


Startnotitie NPLG
Rijksoverheid

• De startnotitie NPLG geeft een aanzet voor de uitwerking 
van de kerndoelen natuur (waaronder de stikstofaanpak), 
water en klimaat tot regionale doelen en structurerende 
keuzes, met onder andere de relatie met de landbouw. 

• Ook geeft de startnotitie de eerste (ruimtelijke) 
consequenties van deze doelen en structurerende 
keuzes. 

• Uiteindelijk worden de doelen en keuzes verder 
uitgewerkt en aangevuld en vormen input voor integrale 
provinciale gebiedsprogramma’s. 

• Link

https://open.overheid.nl/repository/ronl-957152a40e305ec279cee2f0104e86013339b9c1/1/pdf/startnotitie-nplg-10-juni-2022.pdf


• Handreiking landschappelijke kwaliteit
• Duiding van hoofdprincipes inrichting Flevoland
• Programma landschap van de toekomst
• Handboek kernkwaliteiten Flevoland

Landschapsvisie
Provincie Flevoland

https://flevoland.nl/getmedia/4ee2ec67-1227-4dbb-ab12-fe2a77699dd0/Landschapsvisie-Flevoland-ToegankelijkePDF-versie-20210928.pdf
https://flevoland.nl/getmedia/25a781a8-d610-4eba-b4f7-544177db0f0e/Handboek-Kernkwaliteiten-Landschapsvisie-Flevoland_ToegankelijkePDF-versie-20211013.pdf


Verkenning Maatschappelijke meerwaarde rijksgronden
RVB, SBB en RWS

• Voorbeelden van het denken over rijkseigendom



Klimaat-stresstest
gemeente Lelystad

• Link: https://edepot.wur.nl/517290

Verkenning Maatschappelijke meerwaarde rijksgronden


• Korte uitleg over het functioneren van het watersysteem in 
Flevoland, de bodemdaling en mogelijk maatregelen.

Waterbeheer en bodemdaling in Flevoland
Waterschap Zuiderzeeland



• link 210707-watervisie-waterschap-zuiderzeeland.pdf

• Plaatselijk daalt de bodem, waardoor sommige gebieden 
natter worden, en andere droger. Op andere plekken raakt de 
bodem uitgeput: te weinig organische stof, te veel verdichting. 
Tel daar de toenemende verzilting van het grondwater bij op en 
het is duidelijk dat de grenzen van het watersysteem in zicht 
komen
• Het is hoognodig om keuzes te maken bij de inrichting van ons 
gebied. Daarbij zien we water als één van de ordenende 
principes. Meer uitgaan van de natuurlijke variaties van de 
bodem, en van de beschikbaarheid van water (te veel en te 
weinig), leidt tot een beter houdbare, toekomstbestendige 
inrichting. Misschien is het gebied minder maakbaar dan lang 
werd gedacht.
• In de watervisie nodigt het waterschap uit om in gesprek te 
gaan over (ontwikkelingen in) het gebied. Ook geeft het 
waterschap denkwijzen en leidende principes mee.

Watervisie
Waterschap Zuiderzeeland

https://www.zuiderzeeland.nl/_flysystem/media/210707-watervisie-waterschap-zuiderzeeland.pdf


• Watertekort in Flevoland rond 2050 | Waterschap Zuiderzeeland
Essentiële punten:
- Een consortium (bureau HKV, Deltares en KnowH2O) heeft de huidige situatie en 
de verwachtingen voor de toekomst (2050) voor Flevoland in kaart gebracht. Het 
waterschap gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om zich goed voor te 
bereiden op de toekomstige waterbeschikbaarheid.

- Droge jaren als in 2018 komen rond 2050 twee keer zo vaak voor als dat het nu 
voorkomt. Daarbij neemt ook de watervraag toe. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door een grotere watervraag voor beregening. In 2018 was er in Flevoland geen 
sprake van watertekorten op gebiedsniveau. Er was ook geen sprake van 
beregeningsverboden. Rond 2050 is de verwachting dat gemiddeld eens in de 20 
jaar watertekorten optreden of vaker als er te weinig water beschikbaar is in het 
IJsselmeergebied. Dit betekent dat er onvoldoende water is voor doorspoeling 
en/of peilbeheer.

-Ook veranderen de chlorideconcentraties in het grond- en oppervlaktewater. 
Globaal beeld is dat de chlorideconcentraties in de Noordoostpolder en in 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland langs het Markermeer en IJsselmeer stijgen.

Rapport Zoetwatervoorziening
Waterschap Zuiderzeeland

https://www.zuiderzeeland.nl/watertekort-in-flevoland-rond-2050


• Met het programma Flevoland Natuurinclusief wordt gestreefd naar een 
natuurinclusieve samenleving 

• Het inspiratiedocument is eerste inventarisatie van mogelijke ideeën voor 
natuurinclusieve doorontwikkeling van de provinciale beleidsthema’s 

• Link

Programma Flevoland natuurinclusief
Provincie Flevoland

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6rraF4aj6AhXFnf0HHXiOCsQQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fstateninformatie.flevoland.nl%2FVergaderingen%2FStatencommissie-Ruimte%2C-Natuur-en-Duurzaamheid-RND%2F2022%2F18-mei%2F19%3A00%2FDOCUVITP-2924795-v10-Inspiratiedocument-Flevoland-natuurinclusief.pdf&usg=AOvVaw35LMF-1ueYzX6yUPu3kmve


• Inzicht in de ruimtelijke ordenende principes van Flevoland
• Gemaakt door de provincie, de zes gemeenten van Flevoland, 

het waterschap en verschillende ministeries met als doel om 
in oktober 2022 met het Rijk samenwerkingsafspraken te 
maken over de groei- en ontwikkelopgave van Flevoland.

• Link

Strategische agenda Flevoland
Provincie Flevoland

https://www.flevoland.nl/getmedia/dbf054f2-e6ef-4eb1-ac78-bd0fad5ec03a/Strategische-Agenda-Flevoland-1-0.pdf


• Met de strategische verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen 
doet een aantal partijen onderzoek naar de kansen die biobased
bouwen biedt.

• een transformatie naar een biobased productielandschap kan een 
goed alternatief zijn voor traditionele voedselproductie

• het verbouwen van biobased bouwmateriaal levert op dit moment 
voor boeren geen sluitend businessmodel

• Naast biobased bouwmateriaal is een verbreding van de taken 
nodig (recreatie, natuur, ecologie..)

Biobased (ver)bouwen NO polder
Provincie Flevoland



• Link

Visie en actieplan biodiversiteit
Gemeente Dronten

https://openpdc.dronten.nl/wp-content/uploads/2022/03/Samenvatting-Visie-en-actieplan-Biodiversiteit.pdf


1 Raadsinformatiebrief over de groeiopgave voor Dronten

2 Ontwikkeldocument Woningbouwopgave
• Voorverkenning groeiopgave Dronten
• Inventarisatie van de projecten

3 Visie en actieplan biodiversiteit
• Ambitie en handreiking biodiversiteit
• Link

Beleidsdocumenten en verkenningen
Gemeente Dronten

https://openpdc.dronten.nl/wp-content/uploads/2022/03/Samenvatting-Visie-en-actieplan-Biodiversiteit.pdf


• Natuurvisie voor Flevoland ism bureau Nohnik, Staatsbosbeheer

Overige documenten
Volgen na oplevering najaar 2022


