€

17 agendapunten

8 beleidsthema’s
Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Cultuur

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?
€

Keten

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

€

Erfgrootte

Hoe zorgen we ervoor dat de
agrarische bedrijvigheid zich
het beste kan ontwikkelen?

Bodem en Water

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

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

€

Agenda Vitaal platteland

Pionieren 2.0

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

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

€

Innovatie

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?
€

Schaalvergroting

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

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de eerste officiële
voortgangsrapportage over de punten
in de Agenda Vitaal Platteland.
Zoals beloofd
bij de en
vaststelling
Landschap
Erfgoed van
keuzes maken we voor landschap,
de AgendaWelke
wordt
er
twee
keer per
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
jaar gerapporteerd over de voortgang
ervan. U kunt per agendapunt zien wat
er de afgelopen tijd bereikt is, wat er
aan lopende
zaken plaatsvindt en wat
Ontsluiting
Wat iste
de provinciale
inzet voor de
er nog staat
gebeuren.
fysieke en digitale ontsluiting van het

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

€

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

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

€

€

Duurzame energie

Hoe maken we maximaal gebruik van
de economische kansen die de versie:
energietransitie biedt? Hoe komen we
tot optimale ruimtelijke inpassing?

7 juli 2017

€

Duurzaamheid

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

€

Leefbaarheid

landelijk gebied?

Agrarische Structuurversterking

€

Agenda Vitaal
Platteland

€

€

17 agendapunten

8 beleidsthema’s
Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Cultuur

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?
€

Keten

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

€

Erfgrootte

Hoe zorgen we ervoor dat de
agrarische bedrijvigheid zich
het beste kan ontwikkelen?

Bodem en Water

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

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

€

Pionieren 2.0

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

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Schaalvergroting

Ontsluiting

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

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

€

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

€

Duurzame energie

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

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?
€

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Agenda Vitaal
Platteland

€

€

17 agendapunten

8 beleidsthema’s
Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Cultuur

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?
€

Keten

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

€

Erfgrootte

Hoe zorgen we ervoor dat de
agrarische bedrijvigheid zich
het beste kan ontwikkelen?

Bodem en Water

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

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

€

Pionieren 2.0

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

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

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

€

Digitaal
Innovatie

Leefbaarheid

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Schaalvergroting

Ontsluiting

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

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

€

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

€

Duurzame energie

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

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

Agrarische Structuurversterking

€

Fysiek
Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Agenda Vitaal
Platteland

€

Veehouderij
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Nieuwe initiatieven vanuit veehouderijbedrijven
blijven we toetsen aan de ruimtelijke en
Keten
wettelijke kaders.
Hoe zorgen we ervoor dat de

Agenda

€

Innovaties en investeringen kunnen worden
gesteund via POP3 en andere relevante programma’s zoals beschreven in de AgroFoodMotor. De
ontwikkelingen in de gemeenten worden gevolgd
Pionieren 2.0Lelystad en Dronten).
(met name Noordoostpolder,
Welke economische kansen liggen er

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

€

Recreatie en Toerisme

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Er zijn diversedeinitiatieven
vanuit
schaalvergroting inbeoordeeld
de landbouw?
de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen)
en zijn getoetst in het kader van de
programmatische aanpak stikstof.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

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

€

Innovatie

Beleid

€

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

De centrale vraag is hoe er ruimte wordt
geschapen voor de veehouderij, rekening
Bodem en Water
houdend met
dierwelzijn
en
Hoe leefbaarheid,
kunnen we de ontwikkeling
van de
agrarische sector hand in hand laten gaan
natuur. De vraag
en
het
antwoord
verschilt
met behoud en verbetering van het
bodemen watersysteem?
daarbij binnen
Flevoland
per gebied.

Erfgrootte

agrarische bedrijvigheid zich
het beste kan ontwikkelen?

met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

agrofoodmotorflevoland.nl
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

De provincie heeft
geen zelfstandig
beleid
Agrarische
Structuurversterking
Hoe kunnen we een impuls geven aan de
op dit onderwerp.
versterking van de agrarische structuur?
€

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Keten
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

17 agendapunten
Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Er wordt samen met de gemeente
Noordoostpolder gewerkt aan een breed
Keten
toetsings- en discussiekader
voor
nieuwe
Hoe zorgen we ervoor dat
de
agrarische bedrijvigheid zich
initiatieven van
bedrijven
die
grootschalig
het beste kan ontwikkelen?
agrarische producten verwerken. Aspecten
zijn ruimtelijke gevolgen, mobiliteit,
landschap e.d.

Pionieren
2.0
Nagegaan wordt
of de ontwikkelingen
in de
Welke economische kansen liggen er
Noordoostpolder
ook
in
de
rest
van
Flevoland
met betrekking tot de multifunctionalivan het landelijk gebied? Hoe
gaan spelen enteit
(wellicht)
leiden tot
kunnen
we deze hetmoeten
beste benutten?
een provinciebreed toetsingskader.

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Beleid

Veel agrarische bedrijven ontwikkelen zich,
zowel in wat er wordt geproduceerd als de
Bodem en Water
manier waarop.
Hoe kunnen we de ontwikkeling van de

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

agrarische sector hand in hand laten gaan
met behoud en verbetering van het
bodem- en watersysteem?

Centrale vraag is hoe de grootschalige
verwerking van die producten op het eigen erf
(ketenverlenging) het beste vorm kan krijgen.

€

Recreatie en Toerisme

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Nieuwe initiatieven
(met name
uit de
de schaalvergroting
in de landbouw?
Noordoostpolder) zijn getoetst in het kader
van de ruimtelijke planvorming.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

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

€

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Beleidsregel fysieke
kleinschalige
ontwikkelingen
en digitale ontsluiting
van het
landelijk gebied?

€

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

€

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Pionieren 2.0
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

Bij de evaluatie van deze beleidsregel is
geconstateerd dat die geactualiseerd moet
Keten
worden. In 2017
diedat
conclusies
verder
Hoe worden
zorgen we ervoor
de
bedrijvigheid zich
uitgewerkt en agrarische
vertaald
naar
(zo
nodig)
een
het beste kan ontwikkelen?
nieuwe beleidsregel, die in 2018 wordt afgerond.

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Beleid

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?
€

Recreatie en Toerisme

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

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

€

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

Meer dan 50 % van de agrarische erven heeft zijn
agrarische functie verloren. Die ontwikkeling
Bodem en Water
zal zich in de
10 jaar van
voortzetten.
Hoe komende
kunnen we de ontwikkeling
de
sector hand in hand laten gaan
De vraag is agrarische
of
ons
provinciaal
beleidskader
nog
met behoud en verbetering van het
toereikend bodemis. en watersysteem?

Erfgrootte

Pionieren 2.0

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

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

De agrarische erven
krijgenin de
inlandbouw?
toenemende mate
de schaalvergroting
een niet-agrarische functie of combineren dat
met een andere functie. Deze nieuwe functie
worden getoetst aan de beleidsregel kleinschalige
ontwikkelingen (zie ook Erf zoekt Kans).

€

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

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

polderlab.nl fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Innovatie
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

De bestaande activiteiten zijn toereikend voor
de vraag en behoefte van betrokken partijen.
Keten
Het 2e openstellingsbesluit
van
Hoe zorgen we ervoor dat
de de
agrarische bedrijvigheid zich
maatregel trainingen,
workshops,
het beste kan ontwikkelen?
ondernemers coaching en demonstraties,
op grond van de Subsidieverordening
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Flevoland 2014-2020 wordt vastgesteld.

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Beleid

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

bodem- en watersysteem?

€

Recreatie en Toerisme

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

De provincie heeft
zich ingezet
om innovatie
de schaalvergroting
in de landbouw?
door (agrarische) ondernemers te stimuleren
door samenwerking tussen hen, het onderwijs
en onderzoek te stimuleren.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

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

€

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

Flevoland is een agrarische provincie bij uitstek.
Op welke wijze kunnen de twee onderwijs- en
Bodem en Water
kennisinstituten
een
Hoe kunnen
we belangrijke
de ontwikkeling vanrol
de spelen bij
agrarische sector hand in hand laten gaan
de innovatiekracht
van
de
agrarische
bedrijven?
met behoud en verbetering van het

Erfgrootte

Pionieren 2.0

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

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

agrofoodmotorflevoland.nl
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

Dit komt onderAgrarische
meer tot uiting
in het
Structuurversterking
kunnen
we een impuls geven aan de
gebruik makenHoe
van
subsidieprogramma’s
versterking van de agrarische structuur?
(AgroFoodMotor).
€

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Schaalvergroting
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

€

Keten

Ruimte

Water

Natuur

Agenda

€

Beleid

€

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

Schaalvergroting in de landbouw heeft in
Flevoland tot een afname van het aantal
Bodem en Water
bedrijven geleid.
De
gemiddelde
Hoe kunnen
we de
ontwikkeling van bedrijfsomvang
de
agrarische sector hand in hand laten gaan
is toegenomen.
Die
ontwikkeling
zal doorzetten.
met behoud en verbetering van het

Erfgrootte

Hoe zorgen we ervoor dat de
agrarische bedrijvigheid zich
het beste kan ontwikkelen?

met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Mobiliteit

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

De provincie heeft geen specifiek beleid op
dit onderwerp.
De recente structuurvisie van de gemeente
Noordoostpolder gaat in op vraagstukken die
direct het gevolg zijn van schaalvergroting.
Samen met die gemeente wordt nagegaan in
hoeverre provinciaal en/of gemeentelijk beleid
2.0
wenselijk is. Pionieren
Welke economische kansen liggen er

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

bodem- en watersysteem?

€

€

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

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

Innovatie

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

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?
€

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

€

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

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Agrarische Structuurversterking
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

€

Ruimte

Water

Natuur

Agenda

€

> Juli 2017: stuurgroepvergadering om te bepalen
of er voldoende noodzaak is tot het openstellen
Erfgrootte
van een POP3
Wat isregeling.
de optimale omvang van een erf en de

Keten

Hoe zorgen we ervoor dat de

agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

€

Pionieren 2.0

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

Mobiliteit

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

Er is een opdracht verstrekt om de behoefte aan
kavelruil in Flevoland beter in beeld te brengen.
bedrijvigheid zich
Een stuurgroepagrarische
is ingesteld
om de beanthet beste kan ontwikkelen?
woording van die behoefte te begeleiden.
Naast de provincie en LTO-Noord maakt het
Rijksvastgoedbedrijf hier deel van uit.

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

17 agendapunten

> 3e kwartaal 2017: beeldvormende ronde over
de mogelijkheden van (vrijwillige) kavelruil

Beleid

De gemiddelde bedrijfsomvang is toegenomen en
steeds meer ondernemers hebben een kavel ‘op
Bodem en Water
afstand’ in gebruik.
kunnenvanwe
Hoe kunnen weHoe
de ontwikkeling
de een impuls
agrarische sector hand in hand laten gaan
geven aan de
versterking
van
de
agrarische
met behoud en verbetering van het
structuur? bodem- en watersysteem?

Recreatie en Toerisme

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Op basis van een
pilotonderzoek
zal besluitde schaalvergroting
in de landbouw?
vorming plaatsvinden over de mogelijke
openstelling van de POP3 regeling. Koppeling
met maatschappelijke opgaven is dan wel
noodzakelijk.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

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

€

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?
€

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

€

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

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Erf Zoekt Kans
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

Stichting Polderlab heeft onderzoek gedaan
naar vrijkomende erven in zuidelijk en oostelijk
Keten
Flevoland. Dit Hoe
heeft
gebiedsindeling
opgezorgeneen
we ervoor
dat de
agrarische bedrijvigheid zich
leverd dat als input
dient
voor
de
landschapsvisie,
het beste kan ontwikkelen?
die in het kader van de Omgevingsvisie zal
worden opgesteld.
Die uitkomsten, met de input van de Ruimtelijke
2.0
Kennisdag van Pionieren
19 juni 2017,
worden ook gebruikt
Welke economische kansen liggen er
bij de herijkingmetvan
de
beleidsregel
kleinschalige
betrekking tot de multifunctionalivan het landelijk gebied? Hoe
ontwikkelingenteit
in
het
landelijk
gebied
2008
kunnen we deze het beste benutten?
(zie Erfgrootte en Pionieren 2.0). Ook wordt
de relatie gelegd met het experimentenkader
“vrijkomende agrarische bebouwing”, dat door
de gemeente Noordoostpolder
is opgesteld.
Innovatie

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

> September: Presentatie uitkomsten onderzoek
Polderlab

Beleid

Het aantal vrijkomende agrarische erven is
groot, maar de groei lijkt wel af te vlakken.
Bodem en Water
Via bestemmingsplannen
wordtvangereguleerd
Hoe kunnen we de ontwikkeling
de
agrarische sector hand in hand laten gaan
welke niet-agrarische
functies
mogelijk zijn.
met behoud en verbetering van het

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

bodem- en watersysteem?

€

Bodemdaling

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

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Initiatieven gericht
op herbestemming
van
de schaalvergroting
in de landbouw?
vrijkomende erven zijn getoetst aan de
beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Welke oplossingen en maatregelen zijn nodig
met het oog op het groeiende aantal vrijkomende erven?

Recreatie en Toerisme
€

€

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

polderlab.nl fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

Stichting Polderlab heeft ter inspiratie op basis
van veel gesprekken
meerdere
voorbeelden
Agrarische
Structuurversterking
Hoe kunnen
we een impuls geven
aan dedie
voor alternatieve
bestemmingen
voor
versterking van de agrarische structuur?
erven opgesteld.
€

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Erfgrootte
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

De beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen
wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
Keten
Daarbij wordt Hoe
ookzorgen
de we
vraag
meegenomen
of
ervoor dat
de
agrarische bedrijvigheid zich
grootschalige ontwikkelingen
daarbij
moeten
het beste kan ontwikkelen?
worden betrokken.

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Beleid

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?
€

€

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Initiatieven diede de
optimale
omvang
schaalvergroting
in de
landbouw? van een
agrarische erf bepalen en de activiteiten die er
op plaatsvinden zijn getoetst aan de beleidsregel
kleinschalige ontwikkelingen in het landelijke
gebied 2008.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

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

Gemiddelde bedrijfsomvang groeit, waardoor de
behoefte aan grotere erven ook toeneemt. Wat is
Bodem en Water
de optimaleHoeomvang
een erf
kunnen we van
de ontwikkeling
vanen
de de agrarische
sector hand in hand laten gaan
activiteitenagrarische
die
er
op
plaatsvinden:
hoe regelen
met behoud en verbetering van het
en watersysteem?
we dat het bodembeste?

Erfgrootte

Tevens wordt een relatie gelegd met de nog op
te stellen landschapsvisie (zie Landschap en
Pionieren 2.0
Erfgoed),
Welke economische kansen liggen er
met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Beleidsregel fysieke
kleinschalige
ontwikkelingen
en digitale ontsluiting
van het
landelijk gebied?

€

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

€

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Recreatie en Toerisme
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Er is gestart met activiteiten op verschillende
programmalijnen:
Keten
- Er wordt gekeken
naar
de dat
mogelijkheden
voor
Hoe zorgen
we ervoor
de
agrarische bedrijvigheid zich
toeristische overstappunten
en
rustpunten
het beste kan ontwikkelen?
- Het netwerk van wandelroutes wordt
ontwikkeld
- Er wordt gewerkt aan het verbeteren van
de recreatieve aantrekkelijkheid van de
(provinciale)Pionieren
vaarwegen.2.0
Welke economische kansen liggen er
met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Deze en andere activiteiten worden in samenwerking met de gemeenten verwerkt in een
Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme.

Cultuur

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

17 agendapunten

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Recreatie en toerisme is een steeds grotere
economische sector geworden voor Flevoland.
Bodem en Water
Er worden kansen
voor verdere
Hoe kunnengezien
we de ontwikkeling
van de
agrarische sector hand in hand laten gaan
ontwikkeling
van
die
sector.
Een van de opties
met behoud en verbetering van het
bodem- en watersysteem?
is plattelandstoerisme,
als onderdeel van de
multifunctionele landbouw. Daarbij gebruik
maken van kenmerken van Flevoland: rust,
natuur ruimte, archeologie en erfgoed.

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?
€

Recreatie en Toerisme

Innovatie

Hoe komen we in de bodemdalings-

€

Wat is de beste
manier
vanuit de provincie
gebieden
tot vormenom
van landgebruik
die aansluiten op de veranderende
de recreatieve
kwaliteiten
van
Flevoland te
omstandigheden?
versterken?

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

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

Beleid

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

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Eind 2016 is dedenota
Recreatie
en Toerisme
schaalvergroting
in de landbouw?
vastgesteld door Provinciale Staten. In deze
nota staan vijf programmalijnen centraal:
1: Promotie van Flevoland als
vrijetijdsbestemming
2: Vergroten van
belevingswaarde
Agrarische
Structuurversterking
Hoenieuwe
kunnen we een
impuls geven aanroutes
de
3: Ontwikkeling
recreatieve
versterking van de agrarische structuur?
4: Recreatieve benutting van monumenten
5: Kennis en onderzoek

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

landelijk gebied?

€

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

Beleidsplan recreatie
enontsluiting
toerisme.pdf
fysieke en digitale
van het
€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Landschap en Erfgoed
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Voor landschap wordt een visie opgesteld die zich
richt op het unieke karakter van het Flevolandse
Keten
landschap.
Hoe zorgen we ervoor dat de

Agenda

€

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?
€

Pionieren 2.0

€

Recreatie en Toerisme

Welke economische kansen liggen er

Beide visies moeten
aansluiten
op het perspectief
met betrekking
tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
“Verhaal van Flevoland”
van
de
Omgevingsvisie.
kunnen we deze het beste benutten?

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

€

Innovatie

Beleid

€

Het is belangrijk om dit karakter te behouden
Bodemdaling
en om erfgoed
te beschermen en uit te dragen.
Hoe komen we in de bodemdalingsCultuurhistorie
entotarcheologie
zijn aspecten van
gebieden
vormen van landgebruik
die aansluiten op de veranderende
erfgoed. Daarom
worden
deze
niet
verder apart
omstandigheden?
uitgewerkt.

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Het landschap deen
cultuurhistorie
(scheepsschaalvergroting
in de landbouw?
wrakken, archeologie, agrarische erven) heeft
vooral een link met ruimtelijke ordening en heeft
daarmee een directe link met de Omgevingsvisie.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

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

Het landschap van Flevoland heeft een uniek
karakter. Voorbeelden daarvan zijn dat Flevoland
Bodem en Water
het grootsteHoescheepswrakkenkerkhof
herbergt,
kunnen we de ontwikkeling van de
agrarische sector hand in hand laten gaan
goede conserveringsomstandigheden
biedt
voor
met behoud en verbetering van het
en watersysteem?
archeologiebodemen een
herkenbaar op de tekentafel
ontworpen landschap heeft.

Erfgrootte

agrarische bedrijvigheid zich
het beste kan ontwikkelen?

Voor erfgoed wordt een langetermijnvisie
opgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma.
Voor erfgoed is de Cultuurnota (2016)
kaderstellend.

Cultuur

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

17 agendapunten

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Nota-Cultuurbeleid.pdf
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

Een visie op erfgoed
is belangrijk
om te bepalen
Agrarische
Structuurversterking
Hoe kunnen
we
een impuls
geven aan de
welke onderdelen
van
het
landschap
en de
versterking van de agrarische structuur?
cultuurhistorie bewaard moeten worden.
€

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen

€

Omgevingsvisie

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Ontsluiting digitaal
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Cultuur

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Op 22 maart 2017 hebben Provinciale Staten
ingestemd met het onderzoeksvoorstel om na te
Keten
gaan hoe 900 onontsloten
adressen
in oostelijk en
Hoe zorgen we ervoor
dat de
agrarische bedrijvigheid zich
zuidelijk Flevoland
aangesloten
kunnen
worden
het beste kan ontwikkelen?
op snel internet. Daarnaast wordt onderzocht
in hoeverre de huidige internetvoorzieningen
in het landelijk gebied ook toekomstvast zijn.
Voor beide onderzoeken is in totaal € 100.000
2.0
beschikbaar. Pionieren
Welke economische kansen liggen er

Agenda

€

> Eind 2017: resultaten van het onderzoek zijn
beschikbaar

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

€

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

€

Innovatie

Beleid

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

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

Het landelijk gebied heeft plaatselijk geen snel
internetvoorziening. Een snelle en betrouwbare
Bodem en Water
internetvoorziening
en in devantoekomst
is een
Hoe kunnen wenu
de ontwikkeling
de
agrarische sector hand in hand laten gaan
basisvoorwaarde
voor
veel
bedrijven
en
bewoners
met behoud en verbetering van het
bodemwatersysteem?
om hier goed
te en
kunnen
wonen en werken.

€

met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

17 agendapunten

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

In noordelijk Flevoland
is onderzoek
de schaalvergroting
in de landbouw? gedaan
naar de meest duurzame oplossing voor de
realisatie van snel internet. Een sluitende
businesscase voor de aanleg van glasvezel had
een aansluitpercentage van 60% nodig. Omdat
de aanmeldingen
op 54% bleven
steken, heeft de
Agrarische
Structuurversterking
Hoe kunnen we een impuls
geven voor
aan de de laatste
provincie een borgstelling
gedaan
versterking van de agrarische structuur?
6%. De aanleg van glasvezel is in uitvoering.
€

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

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

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Ontsluiting fysiek
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten

Natuur

Veehouderij

De OV-visie (visie op Openbaar Vervoer) wordt
verder uitgewerkt. Vanuit de startnotitie van
Keten
het programmaHoeRuimte
en Mobiliteit
komt er
zorgen we ervoor
dat de
bedrijvigheid zich
aandacht voor:agrarische
het beste kan ontwikkelen?
- Invulling / uitwerking regionale netwerk met
speciale aandacht voor overstappunten voor
meerdere vervoersvormen (auto / fiets /
recreatievaart)
Pionieren
2.0
- Oplossen knelpunten
autobereikbaarheid
Welke economische kansen liggen er
- Aandacht voor
verkeersveiligheid
en
met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
landbouwverkeer
kunnen we deze het beste benutten?

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

> Januari/februari 2018: Vaststelling Programma
Mobiliteit en Ruimte

Door de beperkte vervoersvraag is / wordt
het moeilijk om adequaat openbaar vervoer
Bodem en Water
te organiseren.
Eenwebetaalbare
oplossing
voor
Hoe kunnen
de ontwikkeling van
de
agrarische sector hand in hand laten gaan
de vervoersbehoefte
voor
degenen
die
van
OV
met behoud en verbetering van het
en watersysteem?
afhankelijk bodemzijn is
noodzakelijk.

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?
€

Recreatie en Toerisme
Wat is de beste manier om vanuit de
provincie de recreatieve kwaliteiten
van Flevoland te versterken?
€

De toeristische overstappunten worden
uitgewerkt en ingevuld (zie Recreatie en
Toerisme).
Innovatie

€

Er wordt in Flevoland vaker dan elders de fiets
gebruikt voor sport en recreatie. Er is een
kans om ditBodemdaling
product te versterken. De relatie
Hoe komen we in de bodemdalingstussen recreatief
fietsen
enlandgebruik
watersport is nog
gebieden tot
vormen van
die aansluiten op de veranderende
onvoldoende
benut.
omstandigheden?

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

De startnotitiedeprogramma
schaalvergroting inMobiliteit
de landbouw? en
Ruimte is vastgesteld eind 2015.

€

De combinatie landbouwverkeer en fietsverkeer is
een risico en is daarmee nadelig voor de beleving
van fietsen Leefbaarheid
in Flevoland.

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

Beleid

€

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Beleidsplan recreatie
toerisme
fysieke en digitale
ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

Er is gestart met de implementatie van
de OV-visie.

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

€

Mobiliteitsvisie

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Duurzame energie
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Duurzame Energie is als perspectief opgenomen in
de Omgevingsvisie. Als uitwerking hiervan wordt
Keten
nu gewerkt aanHoehet
opstellen
zorgen
we ervoor datvan
de de Flevolandse
bedrijvigheid zich
Energie Agendaagrarische
in
samenwerking
met veel
het beste kan ontwikkelen?
verschillende partijen.
Vooruitlopend op die agenda wordt bekeken hoe
om te gaan met grootschalige zonne-energie in
Pionieren
2.0
het landelijk gebied
met als
uitkomst provinciaal
Welke economische kansen liggen er
beleid voor demet
plaatsing
van
(grootschalige)
betrekking tot de multifunctionalivan het landelijk gebied? Hoe
zonneparken. teit
kunnen we deze het beste benutten?

Cultuur

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

17 agendapunten

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

> Medio november: besluitvorming startnotitie
duurzame energie

De energietransitie in het landelijk gebied is
zichtbaar: zie Regioplan Wind.

Erfgrootte

Bodem en Water

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

Hoe kunnen we de ontwikkeling van de

sector hand in hand laten gaan
Voor andereagrarische
hernieuwbare
energiebronnen
met behoud en verbetering van het
bodemen watersysteem?
willen we een
goede
ruimtelijke en
maatschappelijke inpassing realiseren.
Hierbij gaat het om zonne-energie.

€

Recreatie en Toerisme
Wat is de beste manier om vanuit de
provincie de recreatieve kwaliteiten
van Flevoland te versterken?
€

In drie van de vier deelgebieden van het Regioplan
Windenergie zijn initiatiefnemers inmiddels
gestart met deInnovatie
realisatie van windparken.
Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

Beleid

€

Hoe maken Bodemdaling
we maximaal gebruik van de
Hoe komen we in de bodemdalingseconomische
kansen
die van
delandgebruik
energietransitie
gebieden
tot vormen
die aansluiten op de veranderende
biedt? Hoe komen
we
tot
optimale
ruimtelijke
omstandigheden?
inpassing?

€

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?

€

Wat hebben we bereikt

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

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Het Regioplan de
Windenergie
opgesteld en regelt
schaalvergroting in is
de landbouw?
de locatie en voorwaarden voor windmolens,
de mogelijkheden voor participatie en het
profijt van de opbrengst. In 2016 is een pilot
gestart voor een grootschalig zonnepark op
landbouwgrondAgrarische
in de gemeente
Lelystad (experiStructuurversterking
kunnen wede
een impuls
geven aan de Zon
mentenkader).Hoe
Tijdens
Atelierweek
versterking van de agrarische structuur?
(2017) zijn verschillende varianten voor zon als
energiebron in het landelijk gebied uitgewerkt.
€

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

omgevingsvisie
duurzame
energie
fysieke
en digitale ontsluiting
van het
landelijk gebied?

flevoland.nl/Wat-doen-we/Energie

€

windplanblauw.nl

Duurzame energie

Hoe maken we maximaal gebruik van
windparkzeewolde.nl
de economische kansen die de

energietransitie biedt? Hoe komen we

tot optimale ruimtelijke inpassing?
regioplan wind

Agenda Vitaal
Platteland

€

Natuur
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

17 agendapunten
Duurzaamheid

Natuur

Veehouderij

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Op 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming
in werking getreden, waardoor de provincie nu
Keten
verantwoordelijk
is voor
de dat
uitvoering
van het
Hoe zorgen
we ervoor
de
bedrijvigheid zich
natuurbeleid. agrarische
Belangrijke
opgaven
voor
Flevoland
het beste kan ontwikkelen?
zijn: een betere herkenbaarheid, toegankelijkheid
en betrokkenheid bij de natuur en een optimale
wisselwerking tussen natuur en de ruimtelijkeconomische ontwikkelingen op het platteland.
€

Pionieren 2.0

Welke economische kansen liggen er

Activiteiten van
provincie
zijn onder andere
metde
betrekking
tot de multifunctionalivan het landelijk gebied? Hoe
het programmateit
Nieuwe
Natuur,
ontwikkeling
kunnen we deze het beste benutten?
van een Nationaal Park, versterken van de
samenwerking tussen natuurorganisaties en
recreatieondernemers en het verbeteren van
natuurwaardenInnovatie
in het agrarisch gebied met
Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
agrarisch natuurbeheer.
en onderzoek versterkt worden?

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

€

Agenda

€

> Najaar 2017 wordt geëvalueerd wat de
effectiviteit is van het weidevogelbeheer
Erfgrootte
zoals dat nu
uitgevoerd.
Watwordt
is de optimale
omvang van een erf en de

Vanuit de historie is sprake van een ruimtelijke
en functionele scheiding tussen natuur en
Bodem en Water
landbouw. De
voor devanwisselwerking
Hoe aandacht
kunnen we de ontwikkeling
de
agrarische sector hand in hand laten gaan
is klein en vaak
meer
gericht
op voorkomen van
met behoud en verbetering van het
en watersysteem?
overlast danbodemcreëren
van kansen.

agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

> Eind 2017 is voor alle programma
Nieuwe Natuur projecten een
realisatieovereenkomst afgesloten

Toerisme
>M
 eimaand Recreatie
fietsmaand en
worden
vele extra
Wat is de beste manier om vanuit de
activiteitenprovincie
georganiseerd
in
Flevoland
de recreatieve kwaliteiten
Flevoland te versterken?
waaronder van
een
rondje randmeren met de
mogelijkheid van een Veluwerandveer, de puur
Zeewolde smikkelroute en fietsexcursies in de
Lepelaarplassen en het Natuurpark.

Beleid

€

Hoe zorgen we voor een optimale wisselwerking
tussen natuur en ruimtelijk economische
Bodemdaling
ontwikkeling
van het platteland?
Hoe komen we in de bodemdalingsgebieden tot vormen van landgebruik
die aansluiten op de veranderende
omstandigheden?

€

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

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

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Drie projectendeuit
het programma
Nieuwe Natuur
schaalvergroting
in de landbouw?
zijn al gerealiseerd, bij de overige projecten is
de voorbereiding in volle gang. Nationaal Park
Nieuwland heeft meegedaan met de wedstrijd
‘het mooiste gebied van Nederland’. Het budget
voor agrarisch Agrarische
natuurbeheer
is geheel besteed.
Structuurversterking
€

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

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Voortgangsrapportage
Nieuwe
fysieke en digitale
ontsluiting Natuur
van het
landelijk gebied?

npnieuwland.nl

€

Steeds meer burgers betrokken bij de natuur

Duurzame energie

Hoe maken we maximaal gebruik van
flevolandsagrarischcollectief.nl
de economische kansen die de

energietransitie biedt? Hoe komen we
tot optimale ruimtelijke inpassing?

Agenda Vitaal
Platteland

€

Bodem en Water
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

De projecten van het Actieplan Bodem en Water
krijgen een vervolg. Zicht op de Bodemstructuur
Keten
wordt nog verder
uitgerold.
Zodeis in juni
Hoe zorgen
we ervoor dat
bedrijvigheid zich
nieuwe ronde agrarische
gestart
voor
agrariërs
om, samen
het beste kan ontwikkelen?
met collega’s en een bodemdeskundige, de
bodemkwaliteit van hun gronden onder de loep
te nemen.

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?
€

Recreatie en Toerisme

Innovatie

Hoe komen we in de bodemdalings-

€

Hoe kunnengebieden
we de
van de agrarische
totontwikkeling
vormen van landgebruik
aansluiten op de veranderende
sector handdie
in
hand
laten
gaan
met
behoud en
omstandigheden?
verbetering van het bodem- en watersysteem?
€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Bodemdaling

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

€

Beleid

€

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

Vanwege de agrarische bodemkwaliteit die onder
druk staat en de water(kwaliteits-)problemen is
Bodem en Water
het Actieplan
enontwikkeling
Water van
(ABW)
gestart.
Hoe Bodem
kunnen we de
de
sector hand in hand laten gaan
Het ABW is agrarische
een
samenwerkingsverband
tussen
met behoud en verbetering van het
bodem-provincie
en watersysteem?
LTO Flevoland,
Flevoland
en waterschap Zuiderzeeland: dit is de eigen
Flevolandse invulling van het Deltaplan
Agrarisch Water.

Erfgrootte

Pionieren
2.0
Bekostiging van
initiatieven
vanuit het POP3 fonds
Welke economische kansen liggen er
is nu ook een mogelijkheid.
met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

De evaluatie van
het Actieplan
Bodem en Water
de schaalvergroting
in de landbouw?
is uitgevoerd. Conclusie van alle partijen is
om samen nog 3 jaar verder te gaan. In de
eerste fase zijn meerdere kennisbijeenkomsten
georganiseerd en zijn een aantal ABW-projecten
opgestart, zoals
Spaarwater,
Zicht op BodemAgrarische
Structuurversterking
Hoesamenwerking
kunnen we een impuls geven
aan de
structuur en de
Lectoraat
versterking van de agrarische structuur?
Duurzaam Bodembeheer.
€

€

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

bodemenwaterflevoland.nl
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

flevolandsagrarischcollectief.nl/zicht-opbodemstructuur

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Bodemdaling
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

Er is een gebiedsproces gestart voor het
meest urgente bodemdalingsgebied (zuidwest
Keten
Emmeloord). Dit
wordt
getrokken
door het
Hoe zorgen
we ervoor
dat de
bedrijvigheid zich
waterschap in agrarische
samenwerking
met
de
provincie
het beste kan ontwikkelen?
en de gemeente Noordoostpolder.

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Agenda

€

Beleid

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

bodem- en watersysteem?

€

Bodemdaling

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

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

zuiderzeeland.nl/bodemdaling
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

Er zijn bestuurlijke overleggen gevoerd met LTO
en het Rijksvastgoedbedrijf.
Agrarische Structuurversterking
Hoe kunnen we een impuls geven aan de
versterking van de agrarische structuur?

Op 3 juli 2017 is een informatiebijeenkomst
georganiseerd in Nagele.

€

Links

Schaalvergroting

Eind 2016 is dedeevaluatie
Flevolandse
schaalvergrotingvan
in de de
landbouw?
Wateroverlastnorm uitgevoerd en aan Provinciale
Staten aangeboden.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

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

Recreatie en Toerisme

Op basis van de uitkomsten wordt bekeken hoe de
transitie ondersteund kan worden.

€

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

Door de bodemdaling wordt de landbouwgrond
lokaal natter. Ook blijkt dat de maatregelen
Bodem en Water
die nodig zijn
om aan
wateroverlastnorm
te
Hoe kunnen
we dede
ontwikkeling
van de
agrarische sector hand in hand laten gaan
voldoen zeer
kostbaar
worden.
met behoud en verbetering van het

Erfgrootte

Als onderdeel van dit proces is er een gebiedsavond gehouden in Nagele. Vervolgens zijn in
Pionieren 2.0 gehouden in
maart “keukentafelgesprekken”
Welke economische kansen liggen er
het gebied. met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

€

Waterkwantiteit in Flevoland

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Leefbaarheid
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

Mobiliteit

Ruimte

Water

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Met de vaststelling van het Fonds Leefbaarheid
wordt de opzet en organisatie ervan verder
Keten
uitgewerkt. ErHoe
wordt
een
commissie
van
zorgen we
ervoor
dat de
agrarische bedrijvigheid zich
deskundigen samengesteld
die
Gedeputeerde
het beste kan ontwikkelen?
Staten advies zal adviseren over de ingediende
aanvragen. Ook wordt breed gecommuniceerd
over het fonds om zo veel mogelijk personen en
organisaties te interesseren voor het indienen van
2.0
een aanvraag. Pionieren
Welke economische kansen liggen er

€

met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Recreatie&Toerisme

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

Agenda

>1
 september 2017: startdatum voor indienen
subsidieaanvragen

Beleid

De mate van leefbaarheid van het landelijk
gebied is de aanleiding en het algemene thema
Bodem en Water
van de Agenda
Vitaal
Platteland.
Leefbaarheid
Hoe kunnen
we de
ontwikkeling van de
agrarische sector hand in hand laten gaan
is echter wel
een
begrip
dat
breder
is: aandacht
met behoud en verbetering van het
bodem- en
watersysteem?
voor het sociale
domein
(taakgebied van
gemeenten) valt daar namelijk buiten. Toch
beogen die agendapunten van de AVP ook het
sociale domein positief te beïnvloeden.

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de

agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
>2
 0 september
2017: laatste dag voor indienen
hoe regelen we dat het beste?
subsidieaanvragen

> december 2017: besluitvorming door
Gedeputeerde Staten van te honoreren
Recreatie en Toerisme
subsidieaanvragen
Wat is de beste manier om vanuit de

Hoe komen we in de bodemdalings-

€

Hoe houdengebieden
we de
(o.a. ruimtelijke
tot leefbaarheid
vormen van landgebruik
die aansluiten op de veranderende
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen,
omstandigheden?
dynamiek) ook in de kleine kernen op peil?

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

Wat is de beste manier van omgaan met

Het Fonds Leefbaarheid
is inop
18 april 2017,
de schaalvergroting
de landbouw?
na een periode van inspraak, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten. De voorwaarden en
mogelijkheden van dit fonds staan beschreven
in de Nadere regels Fonds Leefbaarheid.

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

Bodemdaling

provincie de recreatieve kwaliteiten
van Flevoland te versterken?

€

Innovatie

€

€

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Fonds Leefbaarheid
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

Agrarische Structuurversterking

Hoeis
kunnen
een impuls
geven aan de
Op 14 mei 2017
voorwehet
10-dorpenoverleg
een
versterking van de agrarische structuur?
informatiebijeenkomst georganiseerd.

€

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

Duurzaamheid
€

8 beleidsthema’s

Regionale Economie

Duurzaamheid

17 agendapunten
Natuur

Veehouderij

Recreatie&Toerisme

Mobiliteit

Ruimte

Natuur

Welke oplossingen en maatregelen zijn
nodig met het oog op het groeiende
aantal vrijkomende erven?

€

Het belang van duurzaamheid in al zijn facetten is
een essentieel aspect bij alle agendapunten en
Keten
wordt daarin meegenomen.
Duurzaamheid
is geen
Hoe zorgen we ervoor dat
de
agrarische bedrijvigheid zich
apart agendapunt.
het beste kan ontwikkelen?

Agenda

€

Pionieren 2.0

Beleid

Erfgrootte

Wat is de optimale omvang van een erf en de
agrarische activiteiten die erop plaatsvinden;
hoe regelen we dat het beste?

€

Recreatie en Toerisme

Bodemdaling

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

Innovatie

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

€

Hoe houden we de leefbaarheid (zoals ruimtelijke
kwaliteit, woonkwaliteit,
voorzieningen, dynamiek)
ook in de kleine kernen
op peil?

Welke keuzes maken we voor landschap,
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed?
Hoe financieren we dit in de toekomst?
€

Wat hebben we bereikt

€

Leefbaarheid

Landschap en Erfgoed

Hoe kunnen agrarische onderwijstakken
en onderzoek versterkt worden?

€

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

Duurzaamheid is een aandachtspunt voor alle
sectoren en onderwerpen in het landelijk gebied.
Bodem en Water
Hoe behouden
en ontwikkelen
Hoe kunnen
we de ontwikkeling we
van dede kwaliteiten
agrarische sector hand in hand laten gaan
van Flevoland,
zoals
vruchtbare
bodem,
met behoud en verbetering van het
bodemen watersysteem?
schoon water,
rust,
openheid, archeologie en
cultuurhistorie?

€

Duurzaamheid is binnen de Omgevingsvisie
Flevoland een belangrijk onderdeel van de
strategische opgave Circulaire Economie.
Welke economische kansen liggen er
met betrekking tot de multifunctionaliteit van het landelijk gebied? Hoe
kunnen we deze het beste benutten?

Water

Erf Zoekt Kans

Hoe scheppen we ruimte voor de
veehouderij, rekening houdend met
leefbaarheid, dierwelzijn en natuur?

Actueel

Cultuur

€

Links

Schaalvergroting

Ontsluiting

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

Duurzaamheid

Wat is de provinciale inzet voor de

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

Omgevingsvisie
fysieke en digitale ontsluiting van het
landelijk gebied?

€

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

€

€

Duurzame energie

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

Agenda Vitaal
Platteland

€

