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30 november 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

De aanleiding voor de beeldvorming is het 
voornemen om een Strategische Agenda Flevoland 
vorm te geven met het Rijk en de regio (alsook 
ruimtelijke puzzel). 
 
In de periode oktober-november is de 1.0 versie 
van de strategische agenda bij alle 
volksvertegenwoordigingen in Flevoland 
beeldvormend besproken. De opbrengst hiervan 
wordt met u gedeeld tijdens de beeldvorming. De 
planning van het startpakket van het programma 
NOVEX is opnieuw uitgesteld. Deze wordt pas op 2 
december in de ministerraad besproken. 
Desondanks is door BZK aangegeven dat zij wel 
streven naar een eerste set afspraken met 
Flevoland begin 2023. In de beeldvormende sessie 
van 12 oktober is toegezegd u in deze sessie een 
update van de stand van zaken te geven.  
 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De update is bedoeld om u een eerste duiding te 
geven van zowel de regionale reacties op de 1.0 
versie van de strategische agenda als van de 
opgaven die het rijk voor Flevoland  in gedachten 
heeft. En voor zover die eind november al in beeld 
zijn.  
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

De update wordt gegeven door middel van een 
korte presentatie waarover u vragen kunt stellen.  
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

We verwachten dat er 45 minuten nodig is. 

 
 
 
2 november 2022 
 
SENB 
 
Strategische Agenda Flevoland 
   
 

 
3034454 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

In juli 2022 hebben uw Staten condities 
meegegeven voor de verdere uitwerking van de 
strategische agenda rijk-regio. In de maanden 
oktober/november is het gezamenlijk (rijk en regio) 
perspectief zoals verwoord in de notitie “over de 
brug komen” getoetst bij alle Flevolandse 
volksvertegenwoordigingen. Gelet op de 
samenhang met de opzet van het rijksprogramma 
NOVEX is op 12 oktober toegezegd dat u eind 
november een update zou krijgen van de stand van 
zaken. 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De presentatie met de update wordt in de week 
voor 30 november met u gedeeld. 
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Gedeputeerde en een beleidsadviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Het streven is de eerste set aan afspraken met het 
Rijk vanuit de regio in februari ’23 aan uw staten 
ter besluitvorming voor te leggen. Of dit haalbaar 
is hangt mede af van de inhoud en de voortgang 
van het startpakket per provincie van het rijk, dat 
onderdeel is van het programma NOVEX, zoals 
aangekondigd door de minister van VRO.  
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