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Agendapunt: Mededelingen  
Aard van de bespreking: Consulterend 
Onderwerp: Memo Agendacommissie Duurzaamheid 

 
Inleiding  
 Er in een tweetal onderwerpen die de agendacommissie vooraf onder uw aandacht wil brengen.  
Achtereenvolgens het werkbezoek aan de Duurzaamheidwinkel en de Informatiemarkt Agenda vitaal 
platteland. Deze onderwerpen zullen kort worden besproken bij het agendapunt mededelingen in 
de commissie van komende woensdag. 
 
 
1. Werkbezoek Duurzaamheidswinkel 
In de commissie van 16 november jongstleden hebt u aangegeven meer informatie te willen 
ontvangen over het verzoek vanuit GS als PS/commissie Duurzaamheid een werkbezoek te brengen 
aan de Duurzaamheidwinkel. De Duurzaamheidswinkel is een initiatief van de Natuur en Milieu 
Federatie Flevoland (NMFF) en de gemeente Lelystad. Mw. Vera Dam, directeur van de Natuur- en 
Milieufederatie Flevoland (NMFF) nodigt u van harte uit dit werkbezoek. De gedeputeerde wil graag 
dat de projectleiders van ‘Duurzaam Door’ de resultaten presenteren van de afgelopen 
programmaperiode (2013-2016) Daarnaast biedt het de NMFF de gelegenheid zich te presenteren.  
 
Aan u is toegezegd dat de agendacommissie zou bevorderen dat een nader  voorstel wordt 
voorgelegd. Bijgevoegd treft u het eerste voorstel aan.  Het werkbezoek is voorzien op 15 februari 
van 15.30 uur – 17. 30 uur; dat tijdstip valt binnen de reguliere commissievergadering van februari.  
 
Conceptprogramma 
Er moet rekening gehouden worden met ca. 2 uur. (ca half uur heen en weer lopen richting 
Stadsplein vv (plek: oude postkantoor) , netto 1,5 uur programma).  
 
Onderdelen van het samen te stellen programma: 
Titel: Sociale innovatie voor een groene economie 
Presentatie van de resultaten van 4 projecten Duurzaam Door 2013- 2016 
Presentatie Duurzaamheidswinkel/ activiteiten NMFF 
Interactief deel over duurzaamheidsinitiatieven in Flevoland 
  
Magazine 
Op uw tafels ligt een magazine ‘Flowerpower, verbinden met de energieke samenleving’. Dit 
magazine is één van de resultaten van het Duurzaam door project ‘verbinden met de energieke 
samenleving.’ Het magazine is tot stand gekomen in samenwerking met alle partijen die aan 
Duurzaam door 2013-2016 een bijdrage hebben geleverd op initiatief van de NMFF.  In het  
magazine wordt een overzicht gegeven van veel initiatieven door partijen met hart voor 
duurzaamheid. Ook de Duurzaam Door projecten worden in dit magazine beknopt beschreven. 
 
Bijlage 
Bijgevoegd in de bijlage treft u nog enige achtergrondinformatie aan. 
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Advies Agendacommissie 
- Verzoek aan uw commissie zich uit te spreken over de noodzaak en de opzet van het 

werkbezoek aan de Duurzaamheidswinkel en evt suggesties te doen. 
 
 
 
 
2. Informatiemarkt Agenda Vitaal Platteland  
 
 
Mededeling sturing en afbakening Agenda Vitaal Platteland (Edocs: 1996159)op de LIS van vorige 
week (zie Bijlage) 
In de genoemde mededeling wordt door GS de wijze van voortgang aan Provinciale Staten 
beschreven: halfjaarlijkse voortgangsrapportages volgens de P en C cyclus. . Daarnaast wordt 
voorgesteld te komen tot de opzet van een informatiemarkt op 18 januari 2017. 
 
Informatiemarkt 
Plaats en Tijd: commissie Duurzaamheid d.d. 18 januari van 16.30 – 17.30 uur 
Opzet: 
De Agenda Vitaal Plateland is vastgesteld in januari 2015. De informatiemarkt is bedoeld om de 
commissie te informeren over de stand van zaken bij de Agenda Vitaal Platteland.  
Na een korte introductie over de afgelopen periode is er de gelegenheid om zich te informeren over 
de huidige stand van zaken en vooral over de geplande activiteiten voor het komende jaar.  
Hiervoor zijn de agendapunten geclusterd in vier thema’s: landbouw, recreatie & natuur, bodem & 
water & archeologie, en mobiliteit & energie. 
 
 
Advies agendacommissie 
- Verzoek aan uw commissie zich uit te spreken over noodzaak en invulling van de 

informatiemark en evt ideeën/suggesties te doen. 


