
Terugblik en vooruitblik 
Agenda Vitaal Platteland

commissie Duurzaamheid, 16 januari 2019

Werner Pison, Klaas van der Wielen eDocs 2362881

Veehouderij, Keten, Pionieren 2.0, Innovatie, Schaalvergroting, Agrarische Structuurversterking, 
Erf Zoekt Kans, Erfgrootte, Recreatie & Toerisme, Landschap & Erfgoed, Ontsluiting (fysiek & digitaal), 

Duurzame Energie, Natuur, Bodem en Water, Bodemdaling, Leefbaarheid, Duurzaamheid



Start (2015)
• Gebiedsproces in 2014: agendapunten zijn met het gebied samengesteld 
• Hoofddoel: nagaan hoe de overheid zou kunnen bijdragen om 

ontwikkelingen mogelijk te maken door onder andere daarvoor ruimtelijke 
en economische voorwaarden te creëren.

• Opgezet als agenda: geen onderzoeksprogramma, dus geen meetpunt
• Agendapunten zijn als afzonderlijke aandachtspunten benoemd



• Rol provincie verschilt per agendapunt 
• Invulling verschilt: concreet resultaat (Fonds Leefbaarheid), integrale 

werkwijze (Duurzaamheid), stuurgroepen (Bodem en Water)
• Agendapunten zijn naar elkaar toegegroeid en/of de invulling is veranderd
• Vanaf 2017 halfjaarlijkse tussenrapportages aan Provinciale Staten
• Verzoek vanuit de commissie Duurzaamheid tot meer samenhang (dec 2017)

->  Drie hoofdlijnen: economische ontwikkeling, beleefbaarheid, ruimtegebruik. 
->  De mens in het gebied staat centraal

Verloop (2015-2018)





Effecten van Agenda Vitaal Platteland 2015 - 2019
1) Beoogde grotere ontwikkelingsruimte voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen: deels gerealiseerd, aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen blijft (b.v. PAS)

2) Genereren van kansen voor toekomstige ontwikkelingen: wisselend 
resultaat, betrokken partijen hebben er uit gehaald wat er in zit    

3) Provincie blijvend in dialoog met gebiedspartners: bij veel agendapunten 
gelukt (vaak “usual suspects”, soms bewoners en ondernemers), 
communicatie wel punt van aandacht 

Conclusie: voortgang op veel onderdelen, er is geen cijfer te geven 



Heden en toekomst van de agenda 
Alle agendapunten zijn nog steeds actueel, ook bij gebiedspartners

Vervolg is afhankelijk van de fase en positie waarin ze zich bevinden:
- Betrokken bij uitwerking van diverse beleidstrajecten van “Samen werken 

we aan Flevoland”
- Onderdeel van lopende processen als Actieplan Bodem en Water of 

stuurgroep grondgebruik Flevoland
- Kernpunt blijft betrokkenheid van gebiedspartners

Agenda als middel stopt, aandacht voor het platteland betrekken bij de 
vorming van het collegeprogramma 2019 - 2021 
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