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 Registratienummer: 

 
 

 

 

  
Naam commissie 
 

Statencommissie Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

Evaluatie Agenda Vitaal Platteland 

Datum beeldvormende ronde 
 

16 januari 2019 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

Vanaf 2017 zijn in de commissie Duurzaamheid 
meerdere voortgangsrapportages geagendeerd. 
Deze commissie is coördinerend voor de andere 
Statencommissies.  
De laatste voortgangsrapportage is geweest op 5 
september 2018. 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde 
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een 
filmpje.) 
 

Peilen & toetsen 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

Eindrapportage Agenda Vitaal Platteland 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

Korte presentatie over de resultaten van de Agenda 
Vitaal Platteland en het vervolg daarop.  

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 
 

30 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Klaas van der Wielen 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Ja 

Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 
 

Inzicht bij de commissieleden over de resultaten 
van vier jaar Agenda Vitaal Platteland, zowel 
inhoudelijk als procesmatig.  

 
 
 
10 december 2018 
 
RE 
 
Evaluatie Agenda Vitaal Platteland 
 
 
Johan Fuite, Werner Pison  
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Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

- Commissie Duurzaamheid 13 februari 2019,  
oordeelsvormende ronde; 

- Provinciale Staten 27 februari 2019, 
vaststelling 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Eindrapportage Agenda Vitaal Platteland 2258653 Ja 
Statenvoorstel Agenda Vitaal Platteland 2350804 Ja 
  


