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Agendapunt Centrale vraag in Agenda Vitaal Platteland Portefeuille
houder 

Commissie Onderdeel van bestaand 
programma of 
beleidstraject 

Uit 
AVP? 

Veehouderij Hoe scheppen wen ruimte voor veehouderij, rekening 
houdend met leefbaarheid, dierwelzijn en natuur? 

Lodders Ruimte Bestaand beleid op 
Europees, Nationaal en 
provinciaal niveau  

Nee 

Keten Hoe zorgen we er voor dat de agrarische bedrijvigheid zich 
het beste kan ontwikkelen? 

Appelman Economie Economisch Programma Ja 

Pionieren 2.0 Welke economische kansen liggen er met betrekking tot de 
multifunctionaliteit van het Landelijk gebied? Hoe kunnen we 
deze het beste benutten? 

Appelman  Economie Economisch Programma Ja 

Innovatie Hoe kunnen agrarische onderwijstakken en onderzoek 
versterkt worden? 

Appelman Economie Economisch Programma Ja 

Schaalvergroting Wat is de beste manier van omgaan met de schaalvergroting 
in de landbouw? 

Appelman  Duurzaamheid -  Ja 

Agrarische 
structuurversterking 

Hoe kunnen we een impuls geven aan de versterking van de 
agrarische structuur? 

Lodders Ruimte Stuurgroep Agrarische 
Structuurversterking 

Ja 

Erf zoekt Kans Welke oplossingen en maatregelen zijn nodig met het ook op 
het groeiend aantal vrijkomende erven? 

Lodders Ruimte - (Onderzoek afgerond) Ja 

Erfgrootte Wat is de optimale omvang van een erf en de agrarische 
activiteiten die er op plaatsvinden: hoe regelen we dat het 
beste? 

Lodders Ruimte Actualisatie Beleidsregel 
kleinschalige 
ontwikkelingen 

Nee 

Recreatie en  
Toerisme 

Wat is de beste manier om vanuit de provincie de recreatieve 
kwaliteiten van Flevoland te versterken? 

Rijsberman Economie Programma Toerisme en 
Recreatie 

Ja 

Landschap en  
Erfgoed 

Welke keuzes maken we ten aanzien van landschap, 
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed? Hoe financieren we 
die in de toekomst? 

Rijsberman Bestuur Landschapsvisie en 
Erfgoedvisie 

Ja 

Ontsluiting: fysiek Wat is de provinciale  inzet ten aanzien van de fysieke 
ontsluiting via OV van het landelijk gebied? 

Meijer Economie Programma Mobiliteit Ja 

Ontsluiting: digitaal Wat is de provinciale inzet ten aanzien van de digitale 
ontsluiting van het landelijk gebied? 

Rijsberman Duurzaamheid Plan van Aanpak Digitale 
Ontsluiting 

Ja 

Duurzame Energie Hoe maken we maximaal gebruik van de economische kanen 
die de energietransitie biedt? Hoe komen we tot optimale 
ruimtelijke inpassing? 

Meijer Duurzaamheid Agenda Duurzame 
Energie 

Ja 

Natuur Hoe zorgen we voor een optimale wisselwerking tussen natuur 
en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het plateland? 

Meijer Duurzaamheid Programma Natuur Ja 



Bodem en Water Hoe kunnen we de ontwikkeling van de agrarische sector hand 
in hand laten gaan met behoud en verbetering van het 
bodem- en watersysteem? 

Lodders Ruimte Actieplan Bodem & Water Ja 

Bodemdaling Hoe komen we in de bodemdalingsgebieden tot vormen van 
landgebruik die aansluiten op de veranderende 
omstandigheden? 

Lodders Ruimte Waterbeleid Ja 

Leefbaarheid Hoe houden we de leefbaarheid (o.a. ruimtelikke kwaliteit, 
woonkwaliteit, voorzieningen, dynamiek) ook in de kleine 
kernen op peil? 

Meijer Duurzaamheid Fonds Leefbaarheid 
Landelijk Gebied 2017 - 
2019 

Ja 

Duurzaamheid Hoe behouden en ontwikkelen we de kwaliteiten van 
Flevoland, zoals vruchtbare bodem, schoon water, rust, 
openheid, archeologie en cultuurhistorie? 

Meijer Duurzaamheid - Nee 

      
 


