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Aanleiding en opzet 
 
In de vergadering van de commissie Duurzaamheid van 31 januari 2018 is onder meer de vraag 
gesteld naar de samenhang tussen de onderwerpen van de Agenda Vitaal Platteland. Dit omdat tot 
nu toe in de rapportages aandacht is besteed aan de voortgang van de afzonderlijke onderwerpen.  
Alle 17 onderwerpen zijn in de agenda opgenomen omdat ze op de een of andere manier van belang 
zijn voor de situatie op het platteland van Flevoland. Daarmee is de agenda vooral te zien al 
“optelsom” van aandachtspunten, waarbij niet speciaal is gekeken naar de onderlinge verbanden. 
Overigens richten de meeste agendapunten zich op een deel van het onderwerp waar ze betrekking 
op hebben: er wordt alleen aandacht besteed aan die zaken die in Flevoland bij de start van de 
Agenda Vitaal Platteland als belangrijk zijn gevonden.    
 
Het gevolg daarvan is dat agendapunten niet allemaal vergelijkbaar zijn. Drie agendapunten zijn 
meer te zien als algemeen thema: schaalvergroting, leefbaarheid en duurzaamheid. De andere 
onderwerpen zijn meer een uitwerking van een van deze thema’s.  
Schaalvergroting is vooral te zien als algemeen proces dat zich met name op nationaal niveau 
binnen de agrarische sector manifesteert. Dit proces heeft gevolgen op verschillende aspecten van 
die sector in Flevoland, zowel direct (met name Keten en Agrarische structuurversterking) als 
indirect (Erf Zoekt Kans).  
Leefbaarheid is een begrip dat betrekking heeft op de positie van bewoners van kleine kernen en 
het buitengebied, met als aandachtspunten voorzieningenniveau, woonkwaliteit en bereikbaarheid. 
Binnen de Agenda Vitaal Platteland is Leefbaarheid ingevuld door het Fonds Leefbaarheid. Voor 
deze notitie is dit verbreed met de agendapunten fysieke en digitale ontsluiting en Recreatie & 
Toerisme. 
Duurzaamheid zit eigenlijk in alle agendapunten opgesloten. Daarom is er bij de eerdere 
rapportages geen aparte aandacht aan besteed. Indien duurzaamheid in brede zin wordt 
beschouwd, dan zijn er meerdere agendapunten bij onder te brengen zoals Natuur en Bodemdaling.  
 
Alle agendapunten zijn ondergebracht bij één van deze drie thema’s via een korte omschrijving van 
de kern ervan, aangevuld met hun onderlinge relaties. Enkele agendapunten hebben ook 
doorwerking op punten binnen ander thema’s. Dit geldt vooral voor Bodem en Water en voor 
Bodemdaling: naast de relatie met Duurzaamheid is er ook een link met enkele agrarische 
agendapunten van Schaalvergroting.    
De onderlinge relaties binnen de drie thema’s kunnen maar beperkt  worden aangegeven, omdat de 
agendapunten als losse onderwerpen tot stand zijn gekomen en niet als samenhangend geheel 
vanuit een programma zijn afgeleid.  
 
 
Schaalvergroting 
 
Schaalvergroting is een proces dat meestal is gekoppeld aan economische groei en ontwikkeling en 
dat al lang in de agrarische sector in Flevoland zichtbaar is. Zelfs binnen de beperkte periode 
waarin de drie polders van Flevoland zijn ontwikkeld is het verschil in “optimale” oppervlakte van 
de bedrijfsgrootte bij de uitgifte van de gronden zichtbaar. Het proces van schaalvergroting heeft 
zich ook op andere aspecten van de landbouw voorgedaan, zoals bij de mechanisatie, transport, 
afzetmarkt en bedrijfsoppervlakte. In de Agenda Vitaal Platteland zijn meerdere agendapunten die 
als afgeleide kunnen worden gezien van het proces van schaalvergroting: Veehouderij, Erfgrootte, 
Erf zoekt Kans, Keten, Pionieren 2.0, Agrarische structuurversterking en Innovatie. 
 



Er zijn in hoofdlijnen twee manieren waarop schaalvergroting zich de agrarische sector 
manifesteert. 
De eerste manier is gerelateerd aan initiatieven om agrarische producten op  het eigen erf te 
verwerken, het toepassen van nieuwe technieken of het optimaliseren dan wel verbreden van de 
economische activiteiten. Deze manier komt vooral naar voren bij de agendapunten Veehouderij, 
Keten, Pionieren 2.0, Innovatie en Agrarische structuurversterking. De gemeenschappelijke link is 
met name de economische kracht van agrarische bedrijven naar de toekomst en de impact daarvan 
op de ruimtelijke ordening.       
 
De tweede manier heeft betrekking op het feit dat dat jaarlijks meerdere agrarische bedrijven 
stoppen en daardoor de erven voor andere functie vrij komen. Agendapunt Erfgrootte is in de 
Agenda Vitaal Platteland sterk gekoppeld aan Erf zoekt kans en Pionieren 2.0. De grootte van een 
erf draagt bij de concurrentiepositie en de toekomstbestendigheid van de agrarische erven. Zowel 
Erfgrootte en Erf zoekt kans gaan over het voorkomen van de verloedering van erven en de 
versterking van aantrekkelijkheid van de toekomstige positie van de voormalige agrarische erven. 
Dit sluit aan bij het agendapunt Pionieren 2.0, waarbij economische kansen die betrekking hebben 
tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied zoveel mogelijk worden benut. Erf zoekt Kans is 
afgerond met de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor vrijkomende erven in 
zuidelijk en oostelijk Flevoland. Hierover zijn Provinciale Staten middels een mededeling 
geïnformeerd (HB 2158799). Het biedt meerdere voorbeelden voor alternatieve invullingen voor de 
erven. 
 
 
Leefbaarheid 
 
Leefbaarheid is een begrip dat vooral refereert naar de sociale positie van de bewoners van het 
platteland. Om toch een invulling te geven aan de breedte van dat begrip is er voor gekozen om een 
fonds in het leven te roepen dat nieuwe initiatieven die sociale cohesie en economische 
ontwikkeling van het landelijk gebied bevorderen. De eerste tranche van dat fonds is in februari 
2018 afgesloten: een bedrag van in totaal € 700.000 is toegekend aan negen projecten. Deze 
projecten bestrijken verschillende aspecten van leefbaarheid in een plattelandssamenleving zoals in 
de recente mededeling aan Provinciale Staten is aangegeven (HB 2192676 en 2177200). 
 
In de Agenda Vitaal Platteland daagt het onderwerp Ontsluiting ook bij aan de leefbaarheid van het 
platteland. Dit betreft niet alleen de fysieke ontsluiting met als aandachtspunt de bereikbaarheid 
van kernen en voorzieningen met het openbaar vervoer. Ook de digitale ontsluiting (aanleg van 
glasvezel in het buitengebied gericht op verbetering van de beschikbaarheid van snel internet) is 
voor veel bewoners een belangrijke factor in de mogelijkheid om op het platteland te blijven wonen 
en werken. 
 
Het agendapunt Recreatie & Toerisme gaat uit van het versterken van de recreatieve kwaliteiten 
van Flevoland en daarmee de leefbaarheid en vooral ook beleefbaarheid in Flevoland. Op 23 
november 2017 is er in een Uitvoeringsagenda vastgesteld hoe hieraan vorm wordt gegeven. Tevens 
is er hiervoor een stimuleringsregeling opgesteld.  
Het agendapunt Landschap & Erfgoed heeft een duidelijke verbinding hiermee, maar omdat het 
vooral een relatie heeft met Duurzaamheid is het daar benoemd.  
 
 
Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is een begrip dat zo mogelijk een nog bredere betekenis heeft dan schaalvergroting 
en leefbaarheid. In deze notitie is duurzaamheid benaderd vanuit zowel energie oogpunt als van het 



landschap en klimaatontwikkeling. Wat dit laatste betreft gaat het dan om het toekomstgericht (en 
daardoor duurzaam) beheren van de bodem, water, natuur, landschap en erfgoed. 
  
De meest duidelijke en directe manier waarop duurzaamheid zichtbaar is in de Agenda Vitaal 
Platteland is via Duurzame Energie. Binnen de brede mogelijkheden voor het opwekken van 
duurzame energie is de aandacht gericht op alleen de toepassing van wind- en zonne-energie. 
Het agendapunt Bodem en Water is ook relatief sterk gekoppeld aan duurzaamheid, omdat hierbij 
de kwaliteit van de bodem (ook in ecologisch opzicht) centraal staat. Eén van de activiteiten is het 
in beeld brengen van die kwaliteit op kavelniveau en het met agrarische ondernemers en 
deskundigen bespreken van maatregelen die de bodemkwaliteit in de toekomst kan verbeteren. 
Enkele activiteiten die ook voortkomen uit het Actieplan Bodem en Water hebben een nauwe relatie 
met andere agendapunten van het thema Schaalvergroting. Ook in de Veehouderij is er vanuit het 
Actieplan aandacht voor bodem- en waterkwaliteit via een POP3-project over de koolstofkringloop 
en de pilot vaste mestopslag vanuit de samenwerking tussen geitenhouderij en akkerbouw.     
Daarnaast is er een link met Innovatie. Vanuit het Actieplan is er samenwerking met de Aeres 
Hogeschool samenwerking in het lectoraat Duurzaam Bodembeheer. Dit richt zich met name op 
onderzoek naar processen en (nieuwe) meetmethodes voor bodemverdichting. 
Bodemdaling is een daaraan verwant agendapunt dat specifiek ingaat op de gevolgen van oxidatie 
en inklinking van veenachtige bodems voor de huidige agrarische bedrijven. De ervaringen die nu 
worden opgedaan voor het gebied ten zuidwesten van Emmeloord zullen worden gebruikt voor 
andere delen van Flevoland op het moment dat zich daar een vergelijkbare situatie voordoet.       
 
Bij het agendapunt Natuur staat centraal het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden in 
Flevoland. Dit gebeurt zowel in de relatie met agrarische bedrijven (agrarisch natuurbeheer) als bij 
het ontwikkelen van herkenbare en toegankelijke natuur (Nieuwe Natuur). Op onderdelen ligt er 
een sterke relatie met agendapunt Landschap & Erfgoed. Speciaal voor dat agendapunt geldt dat 
het wordt opgenomen in de opgave Het Verhaal van Flevoland vanuit één visie. Op dit moment 
worden verschillende activiteiten verricht om te komen tot een keuzenotitie voor het programma 
dat eind 2018 wordt vastgesteld. Zo vinden er op dit moment gebiedsprocessen plaats. De discussies 
hierover worden voortgezet aan de hand van de resultaten samen met statenleden, raadsleden en 
belangstellenden op 6 juni 2018. Deze activiteiten hebben tot doel om de kenmerken en kwaliteiten 
van het Flevolandse landschap in beeld te brengen en naar de toekomst te behouden. 
 
 
Vervolgtraject 
 
De gehanteerde driedeling is gebaseerd op de indertijd vastgestelde opzet en inhoud van de Agenda 
Vitaal Platteland en is daarmee een praktische indeling voor dit moment.    
 
De bundeling van de agendapunten onder de drie algemene thema’s vindt in de praktijk zijn weg in 
de inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de betreffende medewerkers. Bij enkele 
agendapunten is dit al vanaf de start van de Agenda Vitaal Platteland opgepakt, bij andere punten 
heeft dat geleidelijk aan plaatsgevonden.  
Voor de komende tijd wordt de relatie van de agendapunten met Omgevingsvisie FlevolandStraks en 
de daarin opgenomen zeven opgaven steeds belangrijker. Bij elk agendapunt is daarom aangegeven 
bij welke opgave(n) het inhoudelijk gezien aansluit.  
 
De volgende rapportage van de Agenda Vitaal Platteland zal in het teken staan van een terugblik: 
wat is er gedurende de huidige collegeperiode ontwikkeld en welke bijdrage heeft dit geleverd aan 
de kwaliteit en de positie van het platteland van Flevoland. Deze terugblik is  echter indicatief, 
omdat er vanwege het agenderende karakter van de Agenda Vitaal Platteland geen echte evaluatie 
kan worden uitgevoerd.  


