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Op woensdag 18 januari (16.30 – 17.30 uur) vindt de informatiemarkt plaats ten behoeve van leden 
van de Commissie Duurzaamheid over de Agenda Vitaal Platteland. Op deze markt worden de 
statenleden op een interactieve manier geïnformeerd over de stand van zaken bij die agenda.  
De aankondiging voor deze middag sessie was opgenomen in de Mededeling sturing en afbakening 
Agenda Vitaal Platteland, die medio december 2016 aan Provinciale staten is verstrekt (Edocs 
1996159).  
 
Programma 

Het programma bestaat uit twee onderdelen: 
1) Korte introductie over de aanleiding, totstandkoming en invulling van de Agenda Vitaal Platteland 
tot nu toe. Daarbij wordt ook op hoofdlijnen aangegeven welke stappen er in 2017 zijn te 
verwachten; 
2) Gelegenheid om aan verschillende tafels specifieke informatie te halen en te brengen over de 
agendapunten. Aan elke tafel wordt door de inhoudelijk verantwoordelijke ambtenaren kort het 
doel, resultaten tot nu toe en de activiteiten voor 2017 gepresenteerd.  
Daarna is er ruimte tot het stellen van vragen hierover.  
 
Het geheel is opgezet als een “doorlopende voorstelling”, zodat er gelegenheid is om geïnformeerd 
te worden bij meerdere tafels. Er wordt gewerkt met drie rondes van elk 15 minuten. Daarna kan er 
worden gewisseld van tafel. 
 
Vijftien van de agendapunten zijn geclusterd in 4 tafels rond de thema’s: 
- landbouw en landschap (meerdere agendapunten, namelijk melkveehouderij, intensieve 
veehouderij, keten, Pionieren 2.0, innovatie, schaalvergroting, agrarische structuurversterking 
(kavelstructuur en digitale infrastructuur), erf zoekt kans, erfgrootte en landschap; 
- recreatie en natuur (recreatie & toerisme, natuur); 
- bodem, water en archeologie (bodem & water, bodemdaling, LACE voor de onderdelen 
cultuurhistorie, archeologie, erfgoed); 
- mobiliteit en energie (fysieke ontsluiting, duurzame energie). 
 
 
Inhoud: stand van zaken en voortgang 

De voortgang van elk van de agendapunten is verschillend. Tevens is de rol van de provincie niet 
overal gelijk: bij enkele punten is de provincie trekker en initiatiefnemer, bij andere punten 
hebben andere organisaties het voortouw.  
 
Enkele opmerkingen voorafgaand aan de informatiemiddag van 18 januari zijn: 
1) Bij vrijwel alle agendapunten wordt voortvarend verder gewerkt aan hetgeen tot nu toe is 
gedaan; 
2) Bij diverse agendapunten betreft dit de vertaling / uitwerking van politieke besluitvorming over 
kaders, invulling via beleidsregels of uitkomsten van onderzoeken.  
Voorbeelden: Recreatie & Toerisme, digitale infrastructuur, Keten, Pionieren 2.0 en Erfgoed;  
3) Thema Duurzaamheid wordt niet apart als agendapunt uitgewerkt, maar krijgt vorm door de 
activiteiten bij diverse andere agendapunten. 


