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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Stichting De Lelystadse Boer 

Datum beeldvormende ronde 
 

4 maart 2020 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

Stichting De Lelystadse Boer is opgericht op 1 
november 2016. Het is een initiatief van 
zeventig boeren rondom Lelystad Airport in 
een gebied zo groot als 6.000 voetbalvelden, 
goed voor zo’n 50 miljoen euro omzet per 
jaar. Ze willen samen met het vliegveld, het 
businesspark, de gemeente, de provincie en 
andere belanghebbenden kansen kunnen 
pakken en mooie projecten kunnen realiseren. 
Zo is er een contract van 15 jaar voor 
groenonderhoud op Lelystad Airport en wordt 
er gewerkt aan een project zonne-energie. 
De Lelystadse Boer ontvangt € 99.620 uit het 
Fonds Leefbaarheid.  
Het Fonds Leefbaarheid is ingesteld om een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van 
het platteland van Flevoland, door hier de 
sociale binding en de economische 
ontwikkeling te stimuleren.  
De Staten hebben voor het Fonds de financiële 
middelen beschikbaar gesteld en worden 
halfjaarlijks geïnformeerd over de inzet van 
het fonds. 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke 
informatie of een filmpje.) 
 

Feitelijk informeren door de stichting: ‘we 
willen de leden graag bijpraten over de 
ambities van De Lelystadse Boer voor de 
komende periode’. Dit zal met name gaan over 
bio-diversiteit, natuur en de voedselketen. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 

Geen. 

 
 
 
28 januari 2020 
 
SGR 
 
Stichting De Lelystadse Boer 
 
 
   
 
 
 

 
2551672 

 

 

 



 Memo  
 B e e l d v o r m e n d e  r o n d e  

 

 Bladnummer 

 2 
 
 
 

(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

Een presentatie en evt. een rondleiding. 

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 
 

60 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Contactpersoon is Anne Marie van Raalten-
Ligtenberg van Stichting De Lelystadse Boer. 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Nee 

Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 
 

PS bijpraten 

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

Geen 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


