
 

 

 

Oplegnotitie en verzoek beeldvormend gesprek – Strategische Agenda Flevoland 

De gemeenten Almere, Lelystand, Urk, Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland en 

de provincie Flevoland vormen samen bestuurlijk de regio Flevoland. Een verbonden en open regio met 

krachtige verbindingen met de Metropoolregio Amsterdam, de regio Zwolle, Noord Nederland en de regio 

Ermelo-Harderwijk-Zeewolde. De komende maanden werken we samen verder aan de Strategische Agenda 

Flevoland. Een agenda - zo is het plan - waar Rijk en regio hand in hand samenwerken om perspectief te bieden 

aan de gemeenschappen en het gebied en om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De Strategische Agenda vormt 

een aanvulling op reeds bestaande overeenkomsten, programma’s en lopende trajecten.    

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan voorbereidende stappen en is toegewerkt naar een eerste versie 

van de Strategische Agenda Flevoland. Natuurlijk komt de Strategische Agenda in een latere fase opnieuw bij u 

langs. U moet immers een dergelijke agenda waar belangrijke afspraken worden gemaakt vaststellen. Voordat er 

afspraken worden gemaakt, wordt in deze fase aan u – als ook aan alle andere volksvertegenwoordigers van de 

Flevolandse overheden – verzocht een beeldvormend gesprek te voeren om te reflecteren op wat voorligt en 

wensen en opvattingen mee te geven voor het verdiepen van de Strategische Agenda Flevoland 

Aanleiding 

Flevoland kenmerkt zich historisch gezien door ruimte voor groei en ontwikkeling. Dit biedt – onder de juiste 

voorwaarden – om ook in de toekomst een rol te spelen in de nationale opgaven, voor zover deze ook bijdragen 

aan de ontwikkeling van Flevoland. De ruimte in Flevoland is echter niet onbeperkt. Rijk en regio hebben een 

gezamenlijk belang om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van opgaven, waarbij wordt ingezet op 

meervoudig en duurzaam ruimtegebruik voor de (middel)lange termijn.  

Binnen de regio Flevoland is een start gemaakt met het in beeld brengen waar de overheden met Flevoland 

naartoe wil. Het manifest ‘Wij zijn Flevoland!’ vormt hierbij het uitgangspunt. In dit manifest hebben 

bestuurders in Flevoland een aanbod aan de Rijksoverheid gedaan om als één overheid oplossingen te zoeken en 

te bouwen aan een gezamenlijk perspectief voor de toekomst van Flevoland. Om te werken aan de 

doorontwikkeling van Flevoland, trekken Rijk en regio momenteel gezamenlijk op. De wens bestaat eruit om 

langjarig samen te werken. Deze samenwerking wordt vormgegeven via Samen Maken We Flevoland en zal 

resulteren in de Strategische Agenda Flevoland. De samenwerking is door het Rijk in het Bestuurlijk Overleg 

Leefomgeving bekrachtigt door Flevoland als ‘proeftuin’ aan te wijzen voor de ‘ruimtelijke puzzel’ die alle 

provincies dienen te leggen in de periode oktober 2022 – juli 2023. Flevoland loopt hiermee voorop in deze 

integrale ruimtelijke opgave.   

Strategische Agenda Flevoland 1.0 

In de afgelopen maanden is er door partners aan Rijks- en regiozijde gewerkt aan een 1.0-versie van de 

Strategische Agenda Flevoland. Deze 1.0-versie bevat een gezamenlijk perspectief van Rijk en regio op het 

ruimtegebruik in Flevoland. Het perspectief is uitgewerkt in de drie ontwikkelpijlers ‘vitale steden en dorpen’, 

‘toekomstbestendige regionale economie’ en ‘robuust natuurlijk fundament’. Per ontwikkelpijler is beschreven 

welke opgaven in Flevoland spelen en welke doelen Rijk en regio hieromtrent hebben.  

De scope van de Strategische Agenda Flevoland is primair ruimtelijk van aard. Dat betekent dat ruimtelijke 

opgaven, zoals wonen, economie, bereikbaarheid, recreatie, natuur en landbouw centraal staan. Aan dit 

ruimtelijk perspectief wordt een (sociaal) maatschappelijk perspectief verbonden, om zo te werken aan een 

samenleving en voor de gemeenschap - inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - een 

waardevolle inrichting van Flevoland te bereiken.  

De 1.0 versie van de Strategische agende vindt u als eerste bijlage bij deze oplegger 

Strategische Agenda Flevoland 2.0 

Er wordt toegewerkt naar een 2.0-versie van de Strategische Agenda Flevoland in oktober 2022. De verdere 

uitwerking van de Strategische Agenda Flevoland naar een 2.0-versie bestaat in de eerste plaats uit het 



 

 

 

aanscherpen van het perspectief en de ontwikkelpijlers. Daarnaast wordt een governancestructuur uitgewerkt 

en is het doel om tot een uitvoeringsagenda met resultaten en (proces)afspraken te komen. Een doorkijk naar 

de belangrijkste te maken afspraken heeft de regio Flevoland reeds in beeld gebracht.  

 

De opbouw van de uitvoeringsagenda en onze doorkijk naar de belangrijkste afspraken vindt u als tweede bijlage 

bij deze oplegger.  

Het is van belang om – in het kader van transparantie – te benadrukken dat Rijk en regio ernaar streven om een 

gezamenlijke afsprakenset aan u voor te leggen in de periode november 2022 t/m januari 2023. Het gaat om een 

streefdatum. En dat is met een reden. Het proces om samen met de verschillende departementen van het Rijk 

en met regionale partners tot (concrete) integrale afspraken te komen is nieuw en complex. Omdat Flevoland – 

als proeftuin voor de ruimtelijke puzzel - voor de troepen uitloopt, zitten Rijk en regio in een gezamenlijk 

leertraject. Dat geeft privileges en extra aandacht, maar vraagt ook om improvisatie en aanpassingsvermogen. 

De 2.0-versie van de Strategische Agenda Flevoland is daarmee duidelijk 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.   

 

Een schets van het proces richting de 2.0- versie van de Strategische Agenda Flevoland vindt u als derde bijlage 

bij deze oplegger. 

 

De colleges van alle acht Flevolandse overheden (provincie, zes gemeenten en het waterschap) hebben met 

elkaar afgesproken deze set aan stukken in deze fase aan de volksvertegenwoordigers voor te leggen met als 

doel ervoor te zorgen dat iedereen op hetzelfde kennisniveau zit en tegelijk te peilen en te toetsen wat de 

reflecties zijn op deze concept-stukken.   

 


