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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

MRA Verstedelijkingsstrategie Versie 3 

Datum beeldvorming 
 

17 / 24 November 2021 

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

Middels deze beeldvormende ronde wordt voldaan 
aan de in de wensen en opvattingen breed 
verwoorde behoefte om in de gelegenheid te 
worden gesteld om vóór definitieve besluitvorming 
door Rijk en regio, over de 
Verstedelijkingsstrategie uit te kunnen spreken 
over versie 3 van het Verstedelijkingsconcept. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het Verstedelijkingsconcept, voorzien van een 
separate nota van beantwoording op de 
ingediende wensen en opvattingen en een 
planning van het vervolgproces, worden 
voorgelegd aan de raden en Staten ter 
besluitvorming.  
 
De beeldvorming informeert de Staten over:  

- De context van de samenwerking en de 
inhoud van versie 3 van het 
verstedelijkingsconcept;  

- Over de zienswijze op versie 2 met de nota 
van beantwoording; belangrijkste 
wijzigingen en;  

- Over de planning van het vervolgproces. 
 
Het verstedelijkingsconcept is onderdeel van de 
verstedelijkingsstrategie: Het gezamenlijke 
afsprakenkader tussen verschillende rijks 
onderdelen, de provincies en de gemeenten van de 
MRA. Raden en Staten worden gevraagd het 
verstedelijkingsconcept op hoofdlijnen te 
aanvaarden met daarin de volgende onderdelen: 

- Het uitgangspunt te hanteren van de 
ontwikkeling van een meerkernige 
metropool, 

- Het uitgangspunt te hanteren van de 
ontwikkeling van een groenblauw netwerk 
in en om de stad. 
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- Het ontwikkelen van naar de toekomst toe 
noodzakelijke mobiliteits-, energie en 
watersystemen. 

 
Het verstedelijkingsconcept sluit aan bij het beleid 
van de Provincie Flevoland en kan benut worden 
voor verdere beleidsvorming. 

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) 

Aan de hand van een presentatie worden doel, 
kaders en inhoud van de derde versie van het 
verstedelijkingsconcept toegelicht en wordt het 
belang van vaststelling verduidelijkt. 

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

90 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Op 2 juni is het verstedelijkingsconcept Versie 2 in 
de beeldvormende commissie RND behandeld. Op 
30 juni 2021 Is verstedelijkingsconcept Versie 2 in 
de Staten behandeld. Daarnaast is het 
verstedelijkingsconcept Versie 2 in de 
gemeenteraden van Almere en Lelystad besproken. 
Dit heeft geleid tot het inbrengen van gezamenlijke 
wensen en opvattingen van onze regio.  
 
De wensen en opvattingen van de raden en Staten 
zijn verwerkt in de derde versie van het 
verstedelijkingsconcept.  
Daarnaast heeft op het schaalniveau van de MRA-
breed een integratieslag plaatsgevonden.  
Samenhang met Moties/toezeggingen: 
- RND25: Datacenterontwikkeling in MRA 
- RND67: CO2 opslag en netwerk 
- RND68: Communicatiestrategie versie 3 
 

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

De derde versie van het verstedelijkingsconcept en 
de Nota van beantwoording worden als bijlage 
nagestuurd nadat deze rond 8 november 
beschikbaar komen. Voorafgaand aan de 
beeldvorming wordt de presentatie beschikbaar 
gesteld. 

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

Projectleider Verstedelijkingsstrategie van het 
MRA-bureau of de Senior Beleidsadviseur 
Coördinatie MRA, Provincie Flevoland 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 12/19 januari oordeelsvorming 
 26 januari besluitvorming:  

 
Na 31 januari wordt de balans opgemaakt van het 
draagvlak voor gezamenlijke Rijk-Regio koers.  
Na formering van het nieuwe kabinet vindt binnen 
6 maanden definitieve besluitvorming plaats in het 
BO-MIRT (Waarschijnlijk maart 2022);  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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De uitvoering van het besluit krijgt gestalte in het 
verstedelijkingsakkoord (april/mei 2022). 
 
Het verstedelijkingsconcept wordt onderdeel van 
de Nationale Omgevingsagenda Noordwest en de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Rijk. 
 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
CONCEPT!__Verstedelijkingsconcept versie 3 2856963 ja 
CONCEPT!__Nota van beantwoording 2856956 Ja 
  


