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Volgorde (abstract naar concreet) 
Strategische agenda 

Flevoland

• Over de brug komen 
(3 pijlers)

• Governance-
afspraken

• Uitvoeringsagenda –
afspraken rijk-regio 

• (proeftuin provinciale 
puzzel)

• Eerste afsprakenset
Februari ‘23

Provinciale puzzel

• Startpakket Rijk (3 
perspectieven)

• 26 nationale 
programma’s

• 4 NOVEX-gebieden

• Scopebepaling (feb)
• Kansen en 

denkrichtingen (april)
• Contour voorstel (juli)

• Ruimtelijk 
Arrangement 2024

Omgevingsvisie

• Actualisatie Flevoland 
Straks (7 opgaven)

• Nu: Contourenschets

• Straks: 
• Uitwerking ruimtelijke 

visievorming
• Uitwerking naar 

beleid en regelgeving
• Uitwerking naar 

programmering

• Zelfbindend 
beleidskader ‘23 – ‘24



Meerjarig, iteratief proces

1.0 versie 
Strategische 

Agenda Flevoland
(over de brug 

komen)

2.0 versie SAF
(over de brug 

komen, 
governance, 

uitvoeringsagenda)

contour voorstel 
ruimtelijke puzzel 

3.0 versie SAF
(ruimtelijk 

arrangement)

Structurele 
samenwerking & 

regelmatige 
actualisatie

Q2/Q3 ‘22 Q1 ‘23 Q3/Q4 ‘23 ‘24 Jaarlijks

Actualisatie Omgevingsvisie
Flevoland



Strategische agenda Flevoland

• Bespreking in gemeenteraden, algemene vergadering 
en provinciale staten  - Oktober- november 2022 

• Bespreking in portefeuillehoudersoverleggen (voorjaar 
en najaar ‘22) 

• Bespreking met maatschappelijke partners (december 
‘22)

• Besluitvorming 2.0 versie feb/mrt ‘23 (in colleges, 
raden, staten en AV)



Strategische agenda Flevoland
Bespreking in Raden, Staten en AV

Algemene opmerkingen
Opgaven hebben meer concreetheid, meer focus nodig
Samenhang tussen pijlers sterker beschrijven
Kengetallen en data moeten eenduidig zijn (= bronvermelding)
Duidelijkheid over financiering nodig
Behoud autonome verantwoordelijkheid overheden 
Governance - Hoe en waar worden afspraken gemaakt, waar kunnen we 
escaleren?
Zorgvuldigheid moet voor snelheid gaan



Inhoudelijke aandachtspunten meegegeven
Vitale  steden en dorpen Toekomstbestendige 

economie
Robuust natuurlijk fundament

Nog erg ruimtelijk, graag meer 
aandacht voor bouwen van 
een  samenleving & 
sociaal/maatschappelijk 
perspectief

Zet in op doorontwikkeling 
sterke sectoren

Afspraken water en bodem 
zowel in bestaand als nieuw te 
ontwikkelen gebied

Behoud en versterking 
voorzieningen (zorg, 
onderwijs, winkels) belangrijk

Veel aandacht voor energie, 
keuzes ontbreken nog

Bestaande afspraken 
buitendijks bouwen behouden

Bereikbaarheid, alle 
modaliteiten (prioriteiten 
verschillen per gemeente)

Landbouw en visserij. Benut 
goede uitgangssituatie. Welke 
keuzes worden gemaakt?
Onvoldoende aandacht voor 
recreatie en toerisme



Bespreking in portefeuillehouders
overleggen (Flevoland) 
• Economie (jan ‘22)
• Landbouw (jan ‘22)
• Vervoerberaad (mrt ‘22)
• Energie (okt ‘22)
• Samenleving (nov ‘22)

Aanscherping opgaven en input voor uitvoeringsagenda



Hoe verder met strategische agenda? 
• Verwerken opmerkingen peilen en toetsen in 2.0 versie
• Uitwerken governance (rijk-regio)
• Eerste versie uitvoeringsagenda (onderscheid naar lopende 

afspraken en aanvullende afspraken)

Besluitvormingstraject
DO rijk/regio   BO rijk/regio   Colleges/departementen

Volksvertegenw. (Staten, Raden, AV, 2e kamer)



Condities vastgesteld door PS
Bestuurlijk
Regionale samenwerking, 
langjarig, afspraken op 
bestuurlijk/hoog-
ambtelijk niveau, ruimte 
voor experimenteren

Financieel
Heldere financiële 
afspraken, flexibele inzet, 
rijk ook gebiedspartner 
(RVB), mogelijkheden 
voorfinanciering, 
verdeling proceskosten



Condities ruimtelijk/inhoudelijk
• Perspectieven Rijk en Pijlers strategische agenda 

sluiten goed op elkaar aan.
• Belangrijke thema’s: integraliteit (wonen –werken 

bereikbaarheid – voorzieningen)
• Inzet op versterken economische clusters en 

versterken kennisinfrastructuur
• Afwegingskader ontwikkelen voor natuurlijk 

fundament



Startpakket Rijk 



Meerjarig, iteratief proces

1.0 versie 
Strategische 

Agenda Flevoland
(over de brug 

komen)

2.0 versie SAF
(over de brug 

komen, 
governance, 

uitvoeringsagenda)

contour voorstel 
ruimtelijke puzzel 

3.0 versie SAF
(ruimtelijk 

arrangement)

Structurele 
samenwerking & 

regelmatige 
actualisatie

Q2/Q3 ‘22 Q1 ‘23 Q3/Q4 ‘23 ‘24 Jaarlijks

Actualisatie Omgevingsvisie
Flevoland
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