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1. Beslispunten 
1. De Startnotitie Vitaal Platteland vast te stellen. 
 

2. Inleiding 
In het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 (CUP) heeft de provincie aan-
gegeven een bijdrage te willen leveren aan het vitaal houden van ons platte-
land. De (ruimtelijke) kaders voor de ontwikkeling van het landelijk gebied 
zouden samenkomen in een nota Vitaal Platteland. In de Tussenbalans (april 
2013) hebben wij vastgesteld dat de provincie in afwachting was van meer 
duidelijkheid vanuit het Rijk en Europa over de regelingen voor het landelijk 
gebied (GLB/POP 3). Zolang is de nota Vitaal Platteland uitgesteld. Ook de 
Economische Agenda en het beleidskader zorg, zorginnovatie en herijkt soci-
aal beleid vormden input voor een op te starten nota Vitaal Platteland. De 
Provincie is (nog steeds) in afwachting van besluitvorming van het rijk over 
de Programmatische aanpak stikstof (PAS), omdat deze kaderstellend is voor 
veel ruimtelijk economische ontwikkelingen in het landelijk gebied. In de 
Tussenbalans wordt gesproken over het ruimte bieden voor de verbreding en 
verdieping van bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden daarvan zijn: ruimte voor 
recreatie en toerisme, zorg en het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, zoals 
distributie, opslag en handel. Nu sinds december 2013 de contouren van het 
PAS-beleid zich aftekenen, kan het proces van het opstellen van een Agenda 
Vitaal Platteland worden opgestart. 
 
Vitaal Platteland zal zich concentreren op de vraagstukken in het ruimtelijk-
economisch domein. Onder andere de volgende onderwerpen zijn hierbij wat 
ons betreft aan de orde:  

• ruimte voor innovatie en verduurzaming van landbouw,  
• ruimte voor intensieve veehouderij,  
• schaalvergroting onder andere bij bedrijfsopvolging en 

melkveehouderijen, 
• transitie van akkerbouw naar veehouderij, 
• ruimte voor het uitvoeren van de Economische Agenda en het 

benutten van kansen op synergie die de Floriade biedt,  
• ruimte voor hernieuwbare (biobased) energie in relatie tot het 

landschap, 
• ruimte voor bijzondere werkvormen. 

 
3. Beoogd effect 

Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en 
recreëren is. 

 
4. Argumenten 

1.1 Uw Staten hebben het college per motie gevraagd een beleidstraject te 
starten met het ter besluitvorming voorleggen van een startnotitie. 
Op basis van Motie Startnotitie van 16 november 2011 moet een startno-
titie ter besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten voor-
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afgaand aan de totstandkoming van een beleidsnotitie (nota etc.). Het proces om te ko-
men tot een Agenda Vitaal Platteland wordt zodanig ingericht dat uw Staten de kaderstel-
lende rol goed kunnen vervullen en gebiedspartners (bewoners, ondernemers, overheden) 
optimaal worden betrokken. 

 
1.2 De inhoud van de startnotitie voldoet aan de eisen die de motie daaraan stelt. 

In de startnotitie Vitaal Platteland komt aan de orde: 
� De aanleiding. 
� De procesgang. 
� De hoofdlijnen van beleid. 
� De tijdsplanning. 
� De beoogde eindresultaten. 
� De risico’s. 

 
1.3 Dit traject levert een Agenda op voor de volgende Statenperiode. 

We kiezen er voor om een Agenda Vitaal Platteland op te stellen in plaats van een nota. 
De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dit jaar de tijd te nemen om te inventa-
riseren welke ontwikkelingen zich voordoen en welke aanpassing van provinciaal beleid 
gewenst is. Het is dan aan de volgende Staten om op basis van de Agenda het huidige be-
leid te actualiseren (de vigerende beleidskaders vastgelegd in het Omgevingsplan Flevo-
land 2006 en in onderliggend beleid). Het agenderende visiedocument kan bovendien ook 
bijdragen aan imagoversterking: de (unieke) oplossingen die in het landelijk gebied van 
Flevoland mogelijk zijn. 

 
5. Kanttekeningen 

Het proces kan leiden tot agendapunten die tot de verantwoordelijkheid behoren van andere 
partijen. O.a. gemeenten en belangenorganisaties kunnen wensen hebben die niet  de provinci-
ale rol. Zo hebben veel ontwikkelingen in het buitengebied gevolgen voor de belasting van ge-
meentelijke wegen. Dit kan wel een plek krijgen in de Agenda, maar leidt niet tot een voorstel 
tot wijziging van provinciaal beleid. Een ander voorbeeld hiervan is de leefbaarheid van de dor-
pen (voorzieningenniveau). In de communicatie naar gebiedspartners moet dit aspect (verwach-
tingenmanagement) steeds voldoende aandacht krijgen. 
 
Bijzondere aandacht is er voor de interne afstemming met de andere lopende beleidstrajecten: 
Actualisatie Mobiliteitsbeleid, de Visie Natuur en de Partiële herziening Omgevingsplan Water 
2015. Deze visie en nota’s hebben inhoudelijke raakvlakken. Ook procedureel wordt daar waar 
mogelijk afgestemd. 

 
6. Vervolgproces 

De planning is gericht op vaststelling van de Agenda eind 2014.  
 
Samenvattend leidt dit tot de volgende tijdsplanning voor de Startnotitie: 
5 maart 2014: Beeldvormende sessie in commissie Ruimte & Leefomgeving 
2 april 2014: Oordeelsvormende ronde over de startnotitie 
16 april 2014: Startnotitie ter besluitvorming in PS 
Na vaststelling van de startnotitie start het (externe) proces. 
 
Rond de zomer zal een eerste ronde van een of meerdere gebiedsbijeenkomsten plaatsvinden. 
Daarna zal een analyse van geconstateerde spanning van ruimtelijk economische ontwikkelin-
gen in het landelijk gebied met het provinciale ruimtelijke instrumentarium afgerond worden.  
Op basis van de uitkomsten van de eerste ronde en de analyse zal een tweede ronde georgani-
seerd worden om te komen tot een agendering van gewenste aanpassingen van het provinciale 
beleidskader (ruimtelijke regelgeving, subsidie, communicatie).  
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Wij stellen voor om in het najaar als onderdeel van het opstellen en de behandeling van de 
concept Agenda Vitaal Platteland met de commissie Ruimte & Leefomgeving te spreken over de 
uitkomsten van de gebiedssessies in een beeldvormende sessie. 
Tot slot zullen we in de maanden november en december via oordeelsvorming en besluitvor-
ming uw Staten vragen de Agenda Vitaal Platteland vast te stellen. 

 

7. Advies uit de Commissie 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 maart 2014, nummer 1580087. 
 

     BESLUITEN: 
 

De Startnotitie Vitaal Platteland vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 april 2014. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

Startnotitie Vitaal Platteland (1582923) 
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

n.v.t. 
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter,


