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Hoofdplanning  

De onderstaande hoofdplanning wordt door Rijk en regio aangehouden als basis voor dit gezamenlijk traject:  

• Januari/februari 2022: vertrekpunt is de Strategische Agenda 1.0 (Over de brug komen), waarin een 

perspectief, drie ontwikkellijnen, opgaven en doelen zijn opgenomen. Deze 1.0-versie is op regionaal 

niveau besproken in colleges en een aantal portefeuillehoudersoverleggen en op rijksniveau met een 

aantal DG’s van BZK. In een Bestuurlijk Overleg Rijk-Regio is door Rijk en regio de lijn en richting van dit 

document ondersteund en zijn verbeterpunten meegegeven voor de verdere uitwerking  

• November 2022: opleveren van een 2.0-versie van de Strategische Agenda, bestaande uit de 1.0-versie, 

aangevuld met een (concept)uitvoeringsagenda, waarin resultaten in cijfers, vertaling in kaartmateriaal, 

(proces)afspraken en governance zijn opgenomen. De 2.0-versie is geen eindproduct, maar kan worden 

gezien als een startdocument: het is een eerste serieuze stap in de langjarige samenwerking die Rijk en 

regio voor zich zien. 

• December 2022 t/m februari 2023: bespreking, toets en formele behandeling van 2.0-versie door 

departementen, staten, algemeen bestuur en raden.  

• Maart 2023: verwerking aanscherpingen van departementen, staten, algemeen bestuur en raden in de 

2.0-versie van de Strategische Agenda. 

• Vanaf maart 2023: start langjarige samenwerking Strategische Agenda Flevoland en waar mogelijk start 

met uitvoering. 

Proces tot 2.0-versie in november toegelicht 

De eerstvolgende mijlpaal is het opleveren van de 2.0-versie van de Strategische Agenda in november 2022 ten 

behoeve van de formele behandeling door departementen, staten, algemeen bestuur en raden.  Om daar te 

komen willen Rijk en regio – onder relatief hoge tijdsdruk – gezamenlijk nog een aantal belangrijkste stappen 

zetten. Om dit tot een succes te maken, zijn de volgende drie elementen van belang:  

1. Gezamenlijk convergeren + waar mogelijk vastklikken van resultaten 

• In de maanden mei t/m juli hebben Rijk en regio gescheiden trajecten doorlopen (werksessies 

regio + stapelkaarten Rijk). Voor de vervolgstappen richting de 2.0-versie van de SAF is het van 

belang om weer gezamenlijk op te trekken.   

• In de maanden mei t/m juli is er veel input opgehaald (divergeren), maar het is nu tijd om als 

Rijk en regio het gesprek te voeren over de meest belangrijke (proces)afspraken en waar 

mogelijk te convergeren.  

• Daarom heeft de ambtelijke contactgroep (regio) in juli voor de regio de belangrijkste 

‘springende punten’ gedefinieerd. Dit zijn de thema’s/punten waar de regio na de zomer het 

gesprek over wilt voeren om te kijken of zij met het Rijk kan komen tot gezamenlijke 

(proces)afspraken. Deze ‘springende punten’ zijn gebruikt om de kern van de 

uitvoeringsagenda samen te stellen. 

• Het startpakket van het rijksprogramma NOVEX met daar in de landelijke bouwstenen voor de  

‘ruimtelijke provinciale puzzel’ komt naar verwachting eind oktober beschikbaar. Deze 

bouwstenen kunnen worden meegenomen in de 2.0 versie.   

  

2. Heldere rolverdeling  

• Rijk en regio denken dat het gesprek over de uitvoeringsagenda en het toewerken naar 

(proces)afspraken (de convergerende stap) het beste kan plaatsvinden op directeurenniveau. 

Daarom organiseren we twee sessies met het Directeurenoverleg (DO) Rijk-regio, gevolgd door 

een Bestuurlijk overleg (BO) Rijk-Regio in de periode medio september – medio oktober.  

• Daarbij is het van belang dat de samenstelling van het DO een goede weerspiegeling is van 

betrokken partijen mét mandaat om tot eerste keuzes te komen. De volgende samenstelling 

wordt daarom gehanteerd:  

• Rijk: 1 x BZK, 1 x EZK, 1x I&W, 1x LNV 

• Regio: 1x provincie, 1 x waterschap, 1 x stedelijke gemeente, 1 x landelijke gemeente 



• De sessies met het DO en BO moeten inhoudelijk worden voorbereid. Daarom organiseren we 

twee ambtelijke expertsessies op 6 september en 21 september om de sessies van het DO 

inhoudelijk voor te bereiden en om eventuele uitwerkvragen op te pakken met de juiste 

experts.  

• Samenvattend zetten we in het proces tot de 2.0-versie in op de volgende rolverdeling: 

• DO: komen tot de 10-15 belangrijkste gezamenlijke (proces)afspraken, zodat deze 

kunnen landen in de 2.0-versie van de SAF. 

• BO: vastklikken van de voorgestelde (proces)afspraken uit het DO.  

• Ambtelijke experts: voorbereiden en verwerken van de twee sessies van het DO en het 

BO.  

 

3. Samenleving meenemen in het proces 

• Voor de kwaliteit van het resultaat en de gedragenheid van het proces is het van belang om 

zowel de samenleving als het lokale bestuur goed mee te nemen. Daarom wordt het volgende 

georganiseerd: 

• Betrekken van maatschappelijke partners (bedrijfsleven, onderwijs, etc.) door minimaal 

één sessie met hen te organiseren (eind sep/begin okt) en specifieke (groepen) 

partijen waar nodig te raadplegen bij het opstellen van afspraken. 

• Meenemen van relevante portefeuillehouders voor het inhoudelijke verdiepen  van de 

SAF (oktober/november).   

Visuele weergave van proces 

In de onderstaande plaat is het in deze notitie beschreven proces visueel weergeven. Rijk en regio zijn zich ervan 

bewust dat de stap tot de 2.0-versie in november veel vraagt van zowel de directeuren als de ambtelijke experts, 

maar deze inzet zien we als kritische succesfactor om in nog in de huidige coalitieperiode van de provincie een 

belangrijke tussenstap te kunnen maken die van toegevoegde waarde is voor de beoogde langjarige 

samenwerking tussen Rijk en Regio.  

Samenhang met Programma NOVEX 

Het door het Rijk aangekondigde Programma NOVEX heeft een sterke samenhang met het traject van de 

Strategische Agenda Flevoland. In dit programma zal de Minister van VRO naar verwachting eind  oktober 2022 

een startpakket aan elke provincie voorleggen met de ruimtelijke opgaven. De 12 provincies wordt gevraagd de 

nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Dan 

is duidelijk welke ruimtelijke keuzes nodig zijn en waar ruimtelijke opgaven realiseerbaar zijn. In oktober 2023 

komen Rijk en provincie in samenspraak tot een ruimtelijk arrangement per provincie.  

Het traject van de Strategische Agenda Flevoland heeft formeel geen relatie met het Programma NOVEX. Echter, 

inhoudelijk is er een duidelijke relatie. De Strategische Agenda Flevoland wordt dan ook in het Programma 

NOVEX een ‘proeftuin’ genoemd die opmaat is voor het ruimtelijke arrangement in Flevoland. De Strategische 

Agenda Flevoland zorgt ervoor dat het denken in Flevoland al vergevorderd is waardoor er mogelijk al vervroegd 

afspraken gemaakt kunnen worden.

https://protect-eu.mimecast.com/s/mH7WC3QGDhpog2zuEX_n2


 


