
 

 

 

Proces strategische agenda 2023 

23 december 2022 

Inleiding 

Op 21 december 2022 is de Strategische Agenda Flevoland in het Bestuurlijk Overleg Rijk-regio 

besproken. Daarin is het proces richting besluitvorming van de documenten afgestemd. Het gaat om de 

besluitvorming over de Strategische Agenda deel 1 ‘Over de Brug Komen’, deel 2 ‘Uitvoeringsagenda’. Dit 

proces wordt in deze memo toegelicht. Daarbij wordt kort ingegaan op twee punten waarop Rijk en regio 

– gelijktijdig aan de besluitvorming – al starten met de uitwerking van de Strategische Agenda. 

Verdere uitwerking 

Rijk en regio gaan de Strategische Agenda de komende maanden op twee punten al verder uitwerken: 

• Governance. In het BO Rijk-regio is de hoofdlijn van de governancestructuur voor de Strategische 

Agenda Flevoland besproken. Deze is opgenomen in de bijlage. De hoofdlijnen zijn ondersteund met 

de constatering dat een verdere uitwerking nodig is. Deze uitwerking vindt plaats in januari en 

februari 2023. Dit wordt besproken in een overleg tussen directeuren van Rijk en regio, een overleg 

met de Bestuurlijke Contactgroep en een overleg tussen de secretarissen van alle regionale 

overheden.  

• Water en Bodem Sturend. Op 25 november heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de 

kamer geïnformeerd over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke 

ordening. Het BO Rijk-regio ziet dat de implicaties van deze kamerbrief nog niet volledig in de 

Strategische Agenda zijn opgenomen. Dit goed uitdenken vergt meer tijd. Vandaar dat Rijk en regio 

hier samen de komende tijd aan gaan werken om de implicaties voor de ontwikkelpijlers in beeld te 

brengen. 

Besluitvorming regio 

Het proces binnen de regio is in grote lijnen gelijk en zal ongeveer als volgt verlopen: 

December ‘22 Intern ambtelijke voorbereiding over hetgeen in het BO wordt voorgelegd. 

Januari ‘23 Besluitvorming in de colleges (provincie en gemeenten) en Dagelijks Bestuur 

(Waterschap) 

Februari/maart Besluitvorming in de gemeenteraden, provinciale staten en Algemene Vergadering 

Maart/april Verwerken besluitvorming in de twee documenten en deze ter kennisname toesturen 

naar besturen en volksvertegenwoordigers 

Besluitvorming Rijk 

Het proces binnen het rijk is als volgt: 

December ‘22 Interne afstemming ministeries over hetgeen in het BO wordt voorgelegd. 

Januari ‘23 Interne besluitvorming ministeries 

Februari Een specifiek Bestuurlijk Overleg om besluitvorming over Strategische Agenda aan 

Rijkszijde te laten plaats vinden. 

Maart   Brief ter kennisname aan de Tweede Kamer  

 


