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Opbouw uitvoeringsagenda Strategische Agenda 2.0 

 

Het eerste deel van de Strategische Agenda bestaat uit een perspectief en drie ontwikkelpijlers, waarin de 

opgaven en doelen beschreven staan, die Rijk en regio gezamenlijk willen bereiken. Dit eerste deel treft u in de 

Strategische Agenda Flevoland 1.0. De 2.0-versie van de Strategische Agenda – die in het najaar van 2022 volgt – 

zal aanvullend hierop een uitvoeringsagenda bevatten. In de uitvoeringsagenda worden concrete resultaten en 

(proces)afspraken opgenomen en wordt de bijbehorende governance geschetst. Zoals in de oplegnotitie 

weergegeven, is het komen tot integrale afspraken tussen Rijk en regio nieuw en complex. Daar waar in de 2.0-

versie al concrete afspraken mogelijk zijn, worden die vastgelegd. Waar dit nog niet mogelijk is, wordt dit nog niet 

gedaan en gezocht naar gedragen procesafspraken.  

De afgelopen periode is al nagedacht over de vorm en opbouw van de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda 

zal een heldere structuur kennen. Ieder van de drie ontwikkelpijlers kent één of meerdere subthema’s 

(bijvoorbeeld woningbouw of versterken natuurlijk fundament), waarbij per subthema de volgende elementen in 

beeld worden gebracht:  

1. Feiten, cijfers & beelden : 

o Huidige situatie (meest recente feiten) 

o Situatie 2030: harde plannen 

o Situatie 2050: zachte plannen (wensen, voornemens) 

2. Gewenste resultaten: in beginsel SMART 

3. Voorstel voor afspraken om resultaten te bereiken: 

o Uitgangspunten: ‘inzet van Rijk en regio’ 

o Randvoorwaarden: ‘noodzakelijk om andere resultaten te kunnen bereiken" 

o Acties: ‘Rijk en regio gaan dit doen’  

 

De acties (‘Rijk en regio gaan dit doen’) in deze uitvoeringsagenda zijn niet allemaal gelijksoortig. Daarom zal 

een onderscheid worden gemaakt in de volgende twee categorieën; 

1. Acties gericht op concreet en direct resultaten boeken (no-regret)  

• KT: aan de slag met het ‘laaghangend fruit’. Daarbij wordt ingezet op het ‘nieuwe normaal’: 

gebruik makend van de bewezen en uitontwikkelde technieken. 

• KT/MLT: door daadwerkelijk aan de slag te gaan en resultaten te boeken, leren Rijk en 

regio – naast van experimenten – ook van de praktijk.  

• Deze concrete acties en het vieren van gezamenlijke successen op korte termijn zijn 

randvoorwaardelijk voor goede samenwerking binnen de regio en tussen Rijk en regio op 

de lange termijn.  

2. Acties gericht op leren & ontwikkelen (proeftuinen) 

• KT: ontwikkeling van een ambitieus, innovatief en vernieuwend eindbeeld van Flevoland in 

2050. Krachtig én samen (Rijk en regio plus overheid en samenleving)  

• KT/MLT: inzetten op proeftuinen om te oefenen met nieuwe, innovatieve 

concepten/methoden, om op die manier toe te kunnen werken naar het eindbeeld dat we 

gezamenlijk hebben geschetst. 
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Doorkijk naar belangrijkste afspraken Uitvoeringsagenda – springende punten 

De onderstaande doorkijk naar de belangrijkste afspraken vormt de basis voor het gesprek dat in september en 

oktober 2022 gaat plaatsvinden tussen Rijk en regio. Het doel is om uiteindelijk te komen tot wederkerige 

afspraken, die bijdragen aan het realiseren van de opgaven van zowel het Rijk als de regio. Hieronder zijn de 

belangrijkste thema’s benoemd, waarvoor Rijk en regio afspraken willen maken. Waar mogelijk zijn er ook 

voorbeeldafspraken opgenomen, om gevoel te krijgen bij hoe de afspraken eruit kunnen gaan zien. Deze 

voorbeeldafspraken hebben geen status.  

 

0. Algemeen 

a. Afspraken over hoe Rijk en regio  gezamenlijk, als gelijkwaardige partners, langjarig aan de slag 

gaan om het gedeeld perspectief uit Over de Brug komen te realiseren.  

b. Afspraak over de wijze waarop de inzet van rijksgronden kan bijdragen aan het realiseren van 

de gezamenlijk geformuleerde opgaven.  

c. Afspraak over de wijze waarop experimenteerruimte/regelvrije ruimte kan bijdragen aan het 

realiseren van de gezamenlijk geformuleerde opgaven.  

1. Vitale steden en dorpen; 

a. Afspraak over een gezamenlijke inzet van Rijk en regio om te investeren in de stedelijke 

kwaliteit van Almere en Lelystad en de leefbaarheid van de dorpen. Zodanig dat de sociale 

cohesie en veiligheid verbetert en de dynamiek en vitaliteit van de steden, dorpen en 

samenleving toeneemt.  

• Voorbeeld: een ‘Challenge stedenbouwkundige vernieuwing Almere – Lelystad’: 

o Alle afspraken in de Strategische Agenda dragen bij aan het bouwen van vitale 

gemeenschappen. En tegelijkertijd leidt de optelsom van meer woningen, 

betere bereikbaarheid, meer werkgelegenheid, meer voorzieningen niet 

automatisch tot een aantrekkelijke, duurzame en klimaatbestendige stad, waar 

het goed wonen, werken en recreëren is. Een hoogwaardig stedelijk ontwerp 

geeft zicht op de ingrepen die aanvullend nodig zijn om dit te bereiken.  

o Een tijdslot van een half jaar waarin deskundigen uit de regio en van het Rijk - 

met top-experts van buiten - de groei in woningen, banen en voorzieningen 

aangrijpen om te komen tot aanpassingen en ingrepen in het 

stedenbouwkundig en sociaaleconomisch ontwerp van de stad. 

o Scherp in kaart brengen welke elementen in andere afspraken worden gedekt 

én detecteren welke afspraken aanvullend nodig zijn om aantrekkelijke steden 

en vitale samenlevingen te bouwen. 

 

b. Afspraak over het aantal nieuw te bouwen woningen in Flevoland, met daarbij concreet 

gemaakt voor welke doelgroepen en in welke tijdsperiode wordt gebouwd en welke 

randvoorwaarden Rijk en regio moeten invullen om deze woningbouw mogelijk te maken (bijv. 

t.a.v. onrendabele top, stikstofruimte, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit).  

• Voorbeeld: regionale partners dragen er zorg voor dat er X woningen in de periode 

t/m 2030 worden gebouwd in Flevoland: 

o waarvan minimaal X% sociale huurwoningen, X% huurwoningen vanaf sociale 

huurgrens tot €1.000 per maand en X% koopwoningen tot aan de NHG-grens 

(€355.000).  We zetten in op X% dure huur en dure koop; 

o waarvan minimaal X% voor starters, X% voor senioren, X% voor statushouders 

en X% voor doelgroep Y.  

o waarvan minimaal X% op een volledig circulaire manier gebouwd;  



3 

 

o waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving; 

o waarbij rekening wordt gehouden de klimaatbestendige en waterrobuuste 

inrichting 

o waarbij het Rijk en regio zorgen voor de juiste randvoorwaarden bijv. t.a.v. 

onrendabele top, stikstofruimte, bereikbaarheid,  natuurinclusiviteit. Het Rijk 

doet X en de regio doet X om dit te realiseren 

o en waarbij de bestaande verstedelijkingsstrategieën en de provinciale 

woondeal Flevoland input zijn voor deze afspraak.  

 

c. Afspraken over het toekomstbestendig maken van de bestaande gebouwde omgeving 

(verduurzaming, klimaatadaptief, circulair, natuurinclusief, gezond, bereikbaar). Het gaat hierbij 

zowel om de gebouwen zelf als de omringende leefomgeving  

• Voorbeeld: regionale partners onderzoeken welke ingrepen mogelijk zijn om – 

vooruitlopend op toekomstige nationale normeringen - de bestaande gebouwde 

omgeving klimaatadaptief en natuurinclusief te maken.  

 

d. Afspraken over het oplossen van de bestaande onbalans op het gebied van voorzieningen, aan 

de hand van kengetallen voor voorzieningen (bijv. a.d.h.v. Monitor Brede Welvaart) in de tijd en 

per segment (kwaliteit/financiering scholen, sport- en cultuurvoorzieningen van 

regionaal/nationaal niveau, zorg-, gezondheids- en recreatievoorzieningen).  

• Voorbeeld: Rijk en regio dragen er gezamenlijk zorg voor dat de voorzieningen in 

Flevoland op een gezonde manier meegroeien met de groei van het aantal inwoners, 

waarbij voor Lelystad en Almere geldt dat er een achterstand ingehaald moet worden. 

Voor deze opgave worden streefpercentages gehanteerd op basis van de Monitor 

Brede Welvaart. Het Rijk doet X en regio doet X om dit te realiseren.  

 

e. Afspraken over bijpassende en tijdige opwaardering/uitbreiding van de infrastructuur, op  

meerdere modaliteiten, alsmede afspraken over het efficiënter benutten van de bestaande 

infrastructuur, zoals het sturen van de mobiliteitsvraag en het inzetten op nieuwe 

mobiliteitsconcepten (die ook de leefbaarheid kunnen verbeteren). 

• Voorbeeld: OV SAAL, 2x3 A6 Lelystad-Almere, Buiten Oost A27, IJmeerverbinding, 

Lelylijn, wegbereikbaarheid richting MRA, N50).  

• Voorbeeld: Rijk en regio dragen er gezamenlijk zorg voor dat infrastructuurproject X in 

2030 gerealiseerd is. Rijk draagt hieraan bij in de vorm van X, regionale partners in de 

vorm van Y.  

• Voorbeeld: Rijk en regio realiseren woningbouwprojecten zo veel mogelijk op loop- en 

fietsafstand van bestaande OV-knooppunten, werkgelegenheid en voorzieningen.  

• Voorbeeld: Rijk en regio zetten bij nieuwbouwprojecten in op het versnellen van het 

gebruik van elektrische deelmobiliteit. 

2. Toekomstbestendige regionale economie: 

a. Afspraken over inhaalslag van passende werkgelegenheid: het laten meegroeien van het aantal 

banen en het verdienvermogen met het aantal inwoners (om daarmee overmatige uitgaande 

pendel te beperken). 

• Voorbeeld: Rijk en regio dragen er gezamenlijk zorg voor dat het aantal banen in 

Flevoland t.o.v. de beroepsbevolking toegroeit naar het Nederlands gemiddelde. In 

2020 was dit X%. In 2030 streven we naar X% en in 2040 naar 100%. Rijk draagt 

hieraan bij in de vorm van X, regionale partners in de vorm van Y. Er wordt ingezet op 
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een groei in de volgende sectoren: sector 1 X%, sector 2 X%, sector 3 X%, sector 4X%. 

Samen dragen deze sectoren bij aan de ontwikkeling van een duurzame en schone 

economie.  

b. Afspraak over versterken interactie tussen economische sectoren en onderwijsinstellingen, 

gericht op verder uitbouwen van voor Flevoland belangrijke economische clusters, zoals 

o.a. het MITC, het maritieme cluster op Urk, de WUR en de Boerderij van de Toekomst, de 

Flevocampus en PRICE. Hierbij is het uitgangspunt dat deze ontwikkelingen bijdragen aan de 

transities op het gebied van klimaat & energie, circulaire economie en digitalisering & 

sleuteltechnologieën. 

c. Afspraken over versterken van het onderwijsaanbod in het beroeps- en wetschappelijk 

onderwijs in Flevoland, met tenminste één vestiging van een (technische) universiteit en 

versterking en uitbreiding van de Hbo- en Mbo-structuur.  

• Voorbeeld: Rijk en regio zetten al hun invloed in om ervoor te zorgen dat er in 2030 

tenminste één vestiging van een (technische) universiteit in Flevoland is opgericht.  

• Voorbeeld: In Flevoland zijn er op dit moment X opleidingsplaatsen in het Hbo en X 

opleidingsplaatsen in het Mbo. Rijk en regio zetten al hun invloed in om het aantal 

opleidingsplaatsen te verhogen naar X opleidingsplaatsen in het Hbo en X 

opleidingsplaatsen in het Mbo in 2030 en X opleidingsplaatsen in het Hbo en X 

opleidingsplaatsen in het Mbo in 2040.  

 

d. Afspraak over het versterken van de energie-infrastructuur om ervoor te zorgen dat 

ontwikkelingen en innovaties gegarandeerd plaats kunnen blijven vinden.  

• Voorbeeld: Het huidige elektriciteitsverbruik (2022) in Flevoland is X. In 2030 hebben 

we X nodig aan extra capaciteit. Daarvoor moeten we X investeren. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van bestaande trajecten.  

• Voorbeeld: Rijk en regio spreken af dat de verzwaring van de 380 kV-

hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens wordt gerealiseerd, waarbij bij de 

ruimtelijke inpassing rekening wordt gehouden met andere functies. 

• Voorbeeld: Rijk en regio onderzoeken de mogelijkheden om vanuit de 

waterstofbackbone een aftakking naar Lelystad te realiseren met aankoppeling van  de 

Maximacentrale.  

 

e. Afspraak over de gezamenlijke inzet op de transformatie van de agrarische sector: de 

ontwikkeling van het huidige agrofoodsysteem naar duurzame landbouw met inzet op 

hoogtechnologische innovaties, circulariteit, natuurinclusiviteit en duurzaam bodemgebruik.  

• Voorbeeld: Agrarische sector in 2040 voor X% bestaande uit duurzame land- en 

tuinbouw. Regio doet X om dit te bereiken. Rijk doet X om dit te bereiken. 

Ketenpartners worden op deze manier betrokken bij deze transformatie.  

 

3. Robuust natuurlijk fundament: 

a. Afspraken over de gewenste ontwikkelrichting van de ruimte op hoofdlijnen in Flevoland, 

verdeeld naar verschillende functies (woningbouw, voorzieningen, bedrijvigheid, recreatie, 



5 

 

(energie-) infrastructuur, natuur (water/biodiversiteit), landbouw, energieopwek/-opslag/-

conversie). Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik.  

• Voorbeeld: Rijk en regio formuleren gezamenlijk concrete streefcijfers (%) voor de 

verdeling van grond naar functies in Flevoland en plotten dit op hoofdlijnen op een 

kaart. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functies met harde eisen (bijv. min of 

max 10%) en functies met flexibele eisen (bijv. streefpercentage 10-30%), zodat er 

ruimte blijft om te ‘puzzelen’.  

• Huidige omgevingsvisies zijn input voor deze afspraken. Het gaat daarbij om een 

itererend proces: de Strategische Agenda Flevoland biedt ook weer input voor de 

vernieuwing van de omgevingsvisies.  

b. Afspraken over wat het betekent dat “het natuurlijk fundament bepalend is voor ruimtelijke 

keuzes waardoor nieuwe ontwikkelingen leiden tot behoud en verbetering van de 

leefomgeving”. 

• Voorbeeld: Rijk en regio spreken af dat het natuurlijk fundament áltijd moet worden 

meegenomen in de afweging bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en dat er een 

transparante onderbouwing nodig is als er wordt afgeweken van dit principe en wat 

voor maatregelen worden genomen om mogelijke negatieve effecten te mitigeren.  

• Voorbeeld: Rijk en regio maken een checklist voor de verschillende facetten van het 

natuurlijk fundament. Daarbij hanteren wij de volgende criteria: 

o Bodem: X 

o Water: X 

o Natuurinclusiviteit: X 

o Biodiversiteit: X 

c. Afspraken over hoe we de komende jaren als Rijk en regio gaan werken aan het versterken van 

het robuust natuurlijk fundament (bodem, water, klimaat en biodiversiteit) in Flevoland, zowel 

in de stad als het landelijk gebied. 

• Voorbeeld: Rijk en regio maken in 2023 een gezamenlijk ontwikkelplan, waarin wordt 

opgenomen hoe het natuurlijk fundament (bodem, water, klimaat en biodiversiteit) 

een plek krijgt in Flevoland, versterkt kan worden en kan worden gecombineerd met 

andere ontwikkelopgaven benoemd in de pijlers ‘Vitale steden en dorpen’ en 

‘Toekomstbestendige regionale economie’. We nemen daarin een gezamenlijke 

ambitie op, waardoor duidelijk wordt waarin we willen investeren. In dit ontwikkelplan 

komen tenminste de volgende elementen terug: 

o Element 1 

o Element 2 

o Element 3 

o Element 4 

 

 


