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*1650335* 
Onderwerp 

Stand van zaken Agenda Vitaal Platteland  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Informeren over de stand van zaken en over de afronding van de Agenda Vitaal 
Platteland   
 

Toezegging/motie/amendement: 

Conform Startnotitie Vitaal Platteland (nr. 1582923, 16 april 2014) 
 
Inleiding: 

Volgens de door Provinciale Staten op 16 april jl. vastgestelde startnotitie is de 
afgelopen maanden gewerkt aan de Agenda Vitaal Platteland. Er zijn gebiedsbij-
eenkomsten georganiseerd en (bestuurlijke) overleggen geweest waarin veel 
informatie uit het gebied is opgehaald. Op basis hiervan is de concept Agenda 
Vitaal Platteland vormgegeven. De Agenda heeft als doel om een proces in gang 
te zetten ten behoeve van Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar 
het goed leven, werken en recreëren is. Het is aan het volgende provinciebe-
stuur om na de verkiezingen van 2015 de uitdagingen in de agenda uit te werken. 
 
De Flevolandse Statenleden zijn uitgenodigd voor de gebiedsbijeenkomsten en 
hebben begin juli de resultaten daarvan, een Spilter verslag, ontvangen. 
Op 2 oktober vindt opnieuw een gebiedsbijeenkomst plaats, waarin de concept 
Agenda Vitaal Platteland besproken wordt. Ook daarvoor zijn de Statenleden 
uitgenodigd. Hiervoor krijgen de Statenleden, net als alle andere overheden en 
andere belanghebbenden bij het landelijk gebied van Flevoland, de concept 
Agenda van tevoren toegestuurd. De Staten hebben daarmee de meest actuele 
en complete informatie over de Agenda voorhanden. 
 
Mededeling: 

Er is voor 8 oktober niet voldoende nieuwe informatie, daarom vindt geen beeld-
vormende ronde over Vitaal Platteland plaats. 
 
Het vervolg 

Op 29 september is een bestuurlijk overleg met de gemeenten en het water-
schap, over de concept Agenda Vitaal Platteland. Samen met de oogst van de 
gebiedsbijeenkomst op 2 oktober leidt dit tot het eindconcept van de Agenda. 
 
De verdere planning is als volgt:  
11 november    GS besluit 
3 december      Commissie oordeelsvormend   
17 december    Besluit PS    
 
Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t.      
 
Verdere informatie 

Op www.flevoland.nl/vitaalplatteland staat de meest recente informatie over de 
Agenda Vitaal Platteland      
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Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Gijsberts, A. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 
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