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De Agenda Vitaal Platteland vast te stellen
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2.

Inleiding

Op 16 april 2014 hebben uw Staten de Startnotitie Vitaal Platteland
(1592923) vastgesteld. De focus is daarin als volgt omschreven:
De Agenda Vitaal Platteland concentreert zich op de vraagstukken op het
ruimtelijk-economisch domein. Onder andere de volgende onderwerpen zijn
hierbij aan de orde:
•
ruimte voor innovatie en verduurzaming van landbouw,
•
ruimte voor intensieve veehouderij,
•
schaalvergroting onder andere bij bedrijfsopvolging en
melkveehouderijen,
•
transitie van akkerbouw naar veehouderij,
•
ruimte voor het uitvoeren van de Economische Agenda en het benutten
van kansen op synergie die de Floriade biedt,
•
ruimte voor hernieuwbare (biobased) energie in relatie tot het
landschap,
• ruimte voor bijzondere werkvormen,
•
de leefbaarheid en de versterking van de woonkernen in relatie tot de
ruimtelijk-economische vraagstukken.
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De Agenda Vitaal Platteland is tot stand gekomen in nauwe samenwerking
met gebiedspartners in 5 stappen zoals omschreven in de startnotitie:
1. Startnotitie en voorbereiding intern
januari – mei
2. Gebiedsbijeenkomsten
juni – juli
3. Analyse, schrijven concept agenda
juli - september
4. Tweede ronde gebiedsbijeenkomsten
oktober
5. Vaststellen agenda
november – december
Bijzondere aandacht is er geweest voor de interne afstemming met de andere
lopende beleidstrajecten: Actualisatie Mobiliteitsbeleid, de Visie Natuur en
de Partiële herziening Omgevingsplan Water 2015. Deze beleidstrajecten
hebben inhoudelijke raakvlakken, die ook benoemd zijn in de Agenda.
De basis is gelegd in twee gebiedsbijeenkomsten in juni/juli, die werden
vooraf gegaan door een online enquête. Toen zijn de meningen opgehaald
van belanghebbenden bij het platteland van Flevoland. Door middel van een
interactieve werkwijze hebben circa 70 vertegenwoordigers van overheden,
bedrijfsleven en bewoners hun inbreng geleverd en onderling afgestemd. Op
basis hiervan is de concept agenda geschreven, die in oktober is getoetst in
een derde gebiedsbijeenkomst.
Parallel hieraan is steeds afstemming geweest met de gemeenten Lelystad,
Dronten, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder en het waterschap, zowel voor
input als draagvlak.
De Agenda verdeelt de 16 agendapunten in urgente en overige agendapunten.
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Deze zijn ondergebracht in 1 of meerdere van in totaal 5 clusters:
1. Lopende actielijnen
De urgente agendapunten zijn niet allemaal nieuw, zo valt bodemdaling ook al onder de lopende
actielijn van het Actieplan Bodem en Water.
2. Structuur landelijk gebied
Voor de (urgente) agendapunten die vallen onder “Structuur landelijk gebied” ligt voor de
provincie een duidelijke uitdaging voor de provincie vanwege het primaat vanuit de ruimtelijke
ordening dat bij de overheid ligt. Belangrijk hierbij is de toekomst van de veehouderij en
ketenverlenging.
3. Dialoog met stakeholders
Andere agendapunten zoals Erf zoekt Kans, Pionieren 2.0 en Leefbaarheid kunnen worden
uitgewerkt in een dialoog, waarbij de keuze moet worden gemaakt welke overheid of coalitie
hierin het voortouw neemt.
4. Ruimtelijk instrumentarium
Voor onderwerpen zoals erfgrootte en ketenverlenging geldt dat er vanuit de overheid
gereguleerd kan worden met behulp van structuurvisies, bestemmingsplannen en dergelijke
instrumenten. Provincie en gemeenten moeten kennis en expertise delen bij het evalueren en
zo nodig aanpassen van dit instrumentarium.
5. Keuzes provincie
Voor de onderwerpen recreatie & toerisme, landschap/cultuurhistorie/archeologie/
erfgoed en digitale ontsluiting moet de provincie in eerste instantie nog zelf keuzes maken of
zij hierop inzet wil plegen.
3.

Beoogd effect

Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is.
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4.

5.

Argumenten

1.1

Het is aan de Staten om deze Agenda vast te stellen
In de startnotitie is vastgelegd dat de Agenda nog in 2014 door Provinciale Staten moet
worden vastgesteld.

1.2

Het is aan Gedeputeerde Staten om deze Agenda uit te voeren
De afgelopen maanden is gebleken dat er bij gebiedspartners een grote betrokkenheid is
bij het thema Vitaal Platteland. In bijeenkomsten was veel energie en er bleek een behoefte aan onderlinge afstemming en gezamenlijke visievorming. Hiermee is een proces
in gang gezet dat om een vervolg vraagt.
Uit de dialoog met stakeholders blijkt duidelijk dat een provinciale rol ten aanzien van
de agendavorming voor een Vitaal Platteland gewenst is. Met deze agenda Vitaal Platteland beoogt de provincie vraagstukken op de rol te zetten, partijen te mobiliseren en
ruimte voor onderzoek en visievorming te bewerkstelligen.
De Agenda Vitaal Platteland kan de basis vormen voor een proces waarin:
Een grondige verkenning (meervoudige thematiek) van de lange termijn vraagstuk
ken in het gebied (2040) plaatsvindt samen met de relevante gebiedspartners.
De provincie een visie en een lange termijn koers formuleert op basis van gezamen
lijke scenariovorming met de gebiedspartners.
De provincie samen met de omgevingspartners bepaalt welke activiteiten nodig zijn
en wie welke rol gaat spelen.

Kanttekeningen

In de gebiedsbijeenkomsten en (bestuurlijke) overleggen met gemeenten en waterschap is diverse keren gewezen op de haast die men heeft bij dit onderwerp. Zo zijn de meeste gemeenten momenteel met de actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Een aandachtspunt hierbij is dat het provinciaal beleid straks niet net daarna (en tegenstrijdig) wordt
vastgesteld of aangepast.
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Overigens zijn er nu al veel mogelijkheden voor ontwikkelingen, ook binnen het vigerend provinciaal instrumentarium, bijvoorbeeld ten aanzien van de erfgrootte en Pionieren 2.0.
6.

Vervolgproces

Het is aan de provincie om op basis van deze Agenda, samen met gemeenten, waterschap en
andere gebiedspartners, verder te werken aan een Vitaal Platteland.
7.

Advies uit de Commissie

PM
8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 november 2014, nummer 1659288.
BESLUITEN:
De Agenda Vitaal Platteland vast te stellen
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 december 2014.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

Agenda Vitaal Platteland (1636088)
10. Ter lezing gelegde stukken

N.v.t.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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voorzitter,

