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Opbouw presentatie

1. Toelichting op proces en inhoud ‘Samen maken We 
Flevoland’ 
2. Verdere proces en samenhang diverse trajecten

Vervolgens bespreking condities voor verdere invulling 
en uitwerking 



1. Samen Maken We Flevoland

2020:Gezamenlijk manifest
Samenwerking 6 gemeenten, 
waterschap, provincie



Intentie strategische agenda Flevoland

• Gezamenlijke aanpak (één overheid)
• Versnelling aanbrengen en/of doorbraken realiseren
• Concrete afspraken tussen rijk en regio 
• Langjarige samenwerking, adaptief

Warme ontvangst bij BZK



Perspectief met drie ontwikkelpijlers 

5

Vitale steden 
en dorpen

Toekomst-
bestendige 
economie

Duurzaam 
natuurlijk 

fundament

Flevoland blijft nu en in de toekomst goed 

bereikbaar. 

Flevoland wordt in Nederland 

voorloper in de duurzame 

akkerbouw 

De steden en dorpen zijn ontwikkeld 

tot levendige en vitale omgevingen 

Bijdragen aan de nationale woningbouwopgave door 

op een duurzame manier woningen bij te bouwen. 

De Flevolandse akkerbouw 

ontwikkelt zich met oog voor 

bodem, water en natuur.

De kennis infrastructuur in 

Flevoland wordt uitgebreid met 

technische opleidingen 

De grenzen van het natuurlijk 

fundament worden leidend voor de 

ruimtelijke ontwikkelingen 

Clusters sluiten aan bij ontwikkelingen op 

het gebied van digitalisering, 

hernieuwbare energie en circulariteit

Flevoland kent voldoende 

multifunctionele werklocaties 

De Flevolandse economsiche

clusters zijn gegroeid en van 

landelijk niveau

Het stedelijke karakter van Almere en 

Lelystad is versterkt 

In Flevoland biedt een 

uitstekende digitale 

infrastructuur Het natuurlijk fundament van 

Flevoland is robuust en 

toekomstbestendig



Volgende stap(pen)

• Verder concretiseren - wat kan er in Flevoland, wat willen 
we in Flevoland en wat zijn onze randvoorwaarden? 

• Ophalen beelden bij partners en volksvertegenwoordiging 
(24 juni) 

• Besluitvormingstrajecten (Staten, Raden, AV, Kabinet)
• Hoe gaan we verder, governance, financiering 

programmering?



2. Rijk-regio proces: Koppeling vele trajecten
• Omgevingsvisies – NOVI - POVI - GOVI
• Verstedelijkingsgebieden  - MRA en regio Zwolle
• Regionale energiestrategieën (RES Flevoland)
• Nationaal Programma Landelijk Gebied (stikstofopgave)
• Mobiliteitsprogramma’s - RRAAM/OVSAAL/SBAB

Half/eind mei:
• Ruimtelijke Ordeningsbrief (100 dagen brief  min. de Jonge) 





Planning Rijk – Rol in de Ruimte



Vervolgstap(pen)

SMWF

2.0 versie over de brug 
komen

Rol in de ruimte

Proeftuin Flevoland

Oktober 2022: Opgave Flevoland



Tijdschema

Provinciaal traject

Rijkstraject

Werkschema

Concretiseren
& kaarten

Interbestuurlijk 
versnellingsteam

2.0 versie & eerste 
beelden opgaven

28/9

Mrt ‘23

mei

mei Juni- best 
overleg 
leefomg

okt Nov Juli’23

Prov verkiezingen

100 dagen 
brieven

Flev. condities Verticale 
opgave

Bo mirt Opdracht Uitwerken
uitvoeren

18/519/4 8/6 29/6
31/8 28/9 12/10 26/10 feb sept

Flevolandse condities (& beeldvorming 
samenhang trajecten) 

Ambt contact 
groep

GS Cie
beeldv

Cie
oordv

PS Cie , Versie2.0 
peilen/toetsen

6/7

Staten accepteren opgave 

Cie
beeldv

Cie
oordv

PS Ontwerp 
opdracht

PS accepteren 
opdracht + 
verwerken in OVF

toewerken naar 
definitieve opgaven



Vragen nav presentatie Beeldvormende bespreking  
condities


