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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2350804* 
 
Onderwerp 
Evaluatie Agenda Vitaal Platteland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De evaluatie Agenda Vitaal Platteland vast te stellen;  
2. De uitkomsten ervan te betrekken bij de vorming van het nieuwe college 

van Gedeputeerde Staten (2019 – 2022)      
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma ‘Landelijk gebied en Natuur’,  
programmaonderdeel 2.1.3 ‘Uitvoeren van ruimtelijk-economische onderde-
len van de Agenda Vitaal Platteland’.       

 
3. Eerdere behandeling  

Tijdens de bespreking van de eerste voortgangsrapportage over 2018 (com-
missie Duurzaamheid dd.5 september) is aangekondigd dat de tweede rappor-
tage zou worden aangeboden in de vorm van een evaluatie.          

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      De Agenda Vitaal Platteland is specifiek benoemd in het College 
      Uitvoeringsprogramma 2015 – 2019 op basis van besluitvorming in Uw Staten  
      van 28 januari 2015.  
 
      Bij de start van de Agenda Vitaal Platteland in 2015 is besloten om  
      Provinciale Staten twee keer per jaar een voortgangsrapportage aan te 
      bieden, ter agendering in de commissie Duurzaamheid. Deze commissie is  
      coördinerend voor de andere commissies. 
 
      Tijdens de bespreking van de eerste voortgangsrapportage over 2018 
      (commissie Duurzaamheid dd.5 september) is aangekondigd dat de tweede 
      rapportage zou worden aangeboden in de vorm van een evaluatie. Deze 
      evaluatie ligt nu voor ter vaststelling. 
       
      Het doel van de behandeling is Uw Staten te informeren over de voortgang en 
      resultaten van vier jaar Agenda Vitaal Platteland. Tevens is de behandeling 
      bedoeld om Uw Staten te informeren over de (mogelijke) voortzetting van de 
      afzonderlijke agendapunten en over de relaties ervan met lopende  
      programma’s en opgaven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks.            

 
5. Verdere behandeling PS 

De uitkomsten van de evaluatie Agenda Vitaal Platteland kunnen Uw Staten 
gebruiken bij het opstellen van het nieuwe College Uitvoeringsprogramma 
2019 – 2022. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Er is een evaluatie gemaakt over de uitkomsten en effecten van vier jaar 
Agenda Vitaal Platteland. Met een terugblik op de uitkomsten per agenda-
punt is ingegaan op de mate waarin de vooraf benoemde doelen zijn behaald. 
Tevens is nagegaan wat de gevolgen zijn van het hanteren van de “agenda” 
als middel in plaats van bijvoorbeeld een meer programmatische aanpak van 
de vraagstukken. 
Hiervoor is ook met externe betrokkenen gesproken over de onderwerpen die 
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op dit moment (en in de nabije toekomst) actueel zijn. 
Tenslotte is vooruitgekeken op het vervolg van de agenda: hoe wordt dit geborgd? Daarbij is 
vooral gekeken naar de relatie met lopende programma’s en beleidstrajecten. 
    

7. Beoogd effect 
- Uw Staten inzicht geven in de effecten van de activiteiten die in het kader van de Agenda  
Vitaal Platteland zijn uitgevoerd ter verbetering van de vitaliteit van het landelijk gebied van  
Flevoland; 
- Uw Staten informatie bieden om bij het opstellen van het nieuwe College Uitvoeringspro-
gramma 2019 – 2022 keuzes te maken over de provinciale rol bij de ontwikkelingen in het lande-
lijk gebied van Flevoland. 

 
8. Argumenten 

1. De evaluatie Agenda Vitaal Platteland geeft een goed beeld op hoofdlijnen van vier jaar  
provinciale betrokkenheid bij diverse onderwerpen die de vitaliteit van het landelijk gebied 
beïnvloeden  
De provincie is in 2015 gestart met de zeventien punten van de Agenda Vitaal Platteland die in 
nauw overleg met betrokkenen bij het landelijk gebied van Flevoland zijn opgesteld. Voor elk 
van deze agendapunten heeft de provincie in samenwerking met die betrokken activiteiten uit-
gevoerd. De provincie was bij een groot deel van die activiteiten al betrokken via lopende pro-
gramma’s en beleidstrajecten. Bij de rest van de agendapunten was dat niet het geval. 
  
Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat de provincie op veel manieren en in verschillende sa-
menstelling met betrokkenen aan de slag is gegaan. De waarde van de uitkomsten is zeker posi-
tief beïnvloed door het enthousiasme van die betrokkenen.    
   
De meeste doelen zijn behaald, al kan het resultaat en de impact daarvan niet worden vertaald 
naar het effect op de vitaliteit van het landelijk gebied. Dit omdat bij de meeste agendapunten 
vooraf geen nul-meting is gedaan om die effecten exact te benoemen. Bij de start van de agen-
da is namelijk de keuze gemaakt voor het “agenderen van vraagstukken” in plaats van het in 
een programmatisch kader plaatsen van die vraagstukken. 
 
De provincie heeft overigens naast activiteiten vanuit de Agenda Vitaal Platteland ook op ande-
re manieren bijgedragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Voorbeelden zijn 
de projecten Nieuwe Natuur en het LEADER subsidieprogramma. 
 
2. De uitkomsten van de evaluatie Agenda Vitaal Platteland (her-)bevestigt het belang om ook 
de komende jaren als provincie zich in te zetten voor een leefbaar en vitaal platteland 
De afronding van de Agenda Vitaal platteland als zodanig betekent niet dat de vraagstukken zijn 
opgelost. De resultaten zijn bijdragen in een ontwikkelingsproces gericht op het doel: 
“Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, ondernemen, werken en  
recreëren is”.  
Ook de komende jaren blijven deze en andere vraagstukken actueel, soms in iets andere vorm 
en richting.  
 
De manier waarop dat gaat gebeuren is niet vastgelegd: dit is aan het nieuwe college van Gede-
puteerde Staten dat na de Statenverkiezingen van maart 2019 zal worden geïnstalleerd.  
Er zijn meerdere mogelijkheden om het vervolg op de agenda te borgen. De belangrijkste is de 
koppeling van een groot deel van de afzonderlijke agendapunten aan de betreffende opgaven 
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Andere agendapunten kunnen worden opgenomen in be-
staande gebiedsprogramma’s of beleidstrajecten, dan wel worden uitgewerkt in nieuwe trajec-
ten zoals de regio enveloppe Noordelijk Flevoland.  
De actualiteit van de afzonderlijke agendapunten betekent dat er ook blijvende aandacht zou 
moeten zijn voor het thema “vitaliteit van het plateland”. Die continuïteit kan worden geboden 
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door dit thema op te nemen in  de kernopgave Krachtige Samenleving van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks. Het gaat dan vooral om de betrokkenheid van bewoners bij onderwerpen als 
natuur, landschap en recreatie&toerisme.  
 
 
In alle gevallen is de betrokkenheid van partners in de regio en dan met name de gemeenten  
essentieel. 
 

9. Kanttekeningen 
Geen.      

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Eindrapportage Agenda Vitaal Platteland 2015 - 2019  2258653     Ja 

Startnotitie Agenda Vitaal Platteland       1707741 Ja 
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