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1. Inleiding 
 
De provincie Flevoland is vooruitstrevend in haar inzet op duurzame energie, integrale 
gebiedsontwikkeling en innovatieve kennisclusters zoals composieten en life science & health. Deze 
provinciale ontwikkelingen worden Europees en internationaal herkend en erkend. Het 
coalitieakkoord “Flevoland:zelfstandig en uniek” 2011-2015 houdt koers op een unieke provincie, 
met een eigen identiteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De provincie wil 
economisch en planologisch groeien met oog voor kwaliteit en duurzaamheid. De ambities liggen op 
het gebied van bestuurstijl, ruimte en bereikbaarheid, economie, energie en vitaal platteland,  
voorzieningen en een investeringsagenda. Hierbij concentreert het bestuur zich op haar kerntaken 
en het inhalen van achterstanden in het voorzieningenniveau. Bij de ontwikkeling en uitvoering van 
beleid kiest de provincie voor vitale coalities om bovenlokale samenwerking vorm te geven en haar 
doelen te realiseren. Kernbegrippen hierbij zijn: co-creatie en –financiering.  
 
De Europese Unie was en is een natuurlijke partner voor de provincie voor de ontwikkeling en 
uitvoering van haar beleid. In het coalitieakkoord wordt Europa dan ook niet beschouwd als apart 
beleidsveld, maar vormt een integraal onderdeel van de kerntaken. De provinciale doelstellingen 
sluiten aan bij de Europese Strategie Europa2020 en waar nodig wordt ingezet op 
beleidsbeïnvloeding. Daarvoor is de provincie actief betrokken bij de totstandkoming van Europees 
beleid. De provincie vervult haar rol in de Europese besluitvorming in het Comité van de Regio’s. 
Flevoland is  bestuurlijk lid van de vakcommissie voor Natuurlijke hulpbronnen, landbouw en visserij 
(NAT) als het subsidiariteitsplatform, dat een inspraakmogelijkheid biedt in de 
beleidsvoorbereidende fase van de Europese Commissie.  Daarnaast wordt via verschillende coalities 
getracht invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De samenwerking in Randstad- en IPO-verband 
zijn hierbij een constante factor.  
De implementatie en uitvoerbaarheid van relevante Europese wet- en regelgeving wordt 
gemonitord. Integraliteit en effectiviteit zijn hier voor Flevoland kernbegrippen. Ook wordt in 
verschillende (internationale) coalities samengewerkt om kennis te delen. Europese fondsen worden 
ingezet om deze samenwerking mogelijk te maken. De provincie participeert in vijf INTERREG 
projecten. Zij trekt drie van deze Europese samenwerkingsprojecten; op het gebied van innovatie in 
MKB, duurzame energie en integrale gebiedsontwikkeling. Europese middelen worden ingezet voor 
regionale ontwikkeling. Het gaat hierbij om het Europees Regionaal Fonds voor Ontwikkeling 
(EFRO), middelen uit het Visserijfonds, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en overige subsidies 
zoals LIFE+. Kortom, voor de provincie is Europa een belangrijke partner voor zowel beleid, 
samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling als middelen.  
 
 
2. Prioriteiten met betrekking tot Europa  
 
De Europese Unie besluit in de periode 2011-2013 over haar meerjarenbegroting 2014-2020. Dit 
betekent een herziening van de vier structuurfondsen; Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO); het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); Het Europees 
Visserijfonds (EVF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Tevens worden er een aantal belangrijke 
milieurichtlijnen herzien. Allemaal zaken die Flevoland raken er waar het zaak is om actief inzet te 
plegen.  
 
Onze ambitie is dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen. Per 
werkveld wordt daarom in deze strategie de Europese dimensie in beeld gebracht. De  thema’s 
regionale economie, kennis en innovatie, duurzame leefomgeving, platteland onder stedelijke druk  
zijn verder uitgewerkt in het gezamenlijk Randstad deel van deze Europa strategie. Hier zijn de 
gezamenlijke lobbydoelstellingen geformuleerd die voortkomen uit het gedeelde profiel van de 
Randstad.  
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Onze ambities zijn:  
 

- We voldoen aan en anticiperen op de wettelijke taken die vanuit Europa op ons 
afkomen (implementatie EU-richtlijnen) en zorgen dat we ook in de toekomst aan 
die wettelijke taken kunnen voldoen (Europaproof); 

- We streven er naar zoveel mogelijk Europese fondsen aan te trekken om onze 
doelen te bereiken, in samenwerking met onze strategische partners; 

- We spelen een actieve rol in internationale netwerken die bijdragen aan de 
realisering van onze kerntaken (brengen en halen van kennis, in onder andere 
Comité van de Regio’s, AER en de Raad van Europa); 

- We beïnvloeden nieuwe EU-regelgeving op basis van de keuzes in het 
coalitieakkoord: we kijken hoe Europa optimaal kan bijdragen aan onze eigen 
doelen (lobby) door formulering van Flevolandse prioriteiten; 

- We positioneren Flevoland richting Europa als duurzame regio. Door profilering van 
Flevoland als duurzame provincie die inzet op een verduurzaming van de 
leefomgeving  kan op alle elementen van specifiek Flevolandse belangen worden 
ingezet. Dit biedt kansen om kennis en kunde internationaal te wisselen en mogelijk 
Europese middelen aan te boren voor verder verduurzaming van de provincie.  

 
 

Onze ambities uitgewerkt per beleidsthema zijn:  
 
2.a  Bestuursstijl 

 Om nieuwe vitale coalities te smeden worden internationale netwerken die 
toegespitst zijn op de kerntaken onderhouden. We gaan internationale 
samenwerking ter verwezenlijking van de provinciale ambities (incl. INTERREG 
projecten).  

 Europese en internationale samenwerking kunnen worden versterkt als onderdeel 
van de Flevolandse Agenda samen met gemeenten en waterschap.  

 We streven naar een organisatie die in beleid en communicatie Europaproof is. We 
zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving, zoals regelgeving met betrekking 
tot staatssteun en aanbestedingen. Tevens pleiten we voor hantering van het 
subsidiariteitsbeginsel. 

 In onze Europese en internationale communicatie positioneren we Flevoland als 
duurzame provincie (o.a. Showcase Flevoland, windenergie).   

 Waar mogelijk wordt expertise van medewerkers uit de organisatie ingezet voor 
Europese samenwerkingsprojecten en expertgroepen van de Europese Commissie. 

  
2.b  Ruimte en bereikbaarheid  

 We zien kansen voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling en een 
programmatische aanpak voor duurzame verbetering van het leef- en 
vestigingsklimaat van Flevoland als uniek deel van het P4-landschap.  

 We geven richting aan de uitvoerbaarheid van de richtlijnen (zowel procedureel als               
normstelling) zoals die worden opgesteld voor EU-regelgeving op het gebied van                       
Luchtkwaliteit (herziening richtlijn Luchtkwaliteit), mobiliteit (Witboek Transport),                       
de Milieueffectrapportage, de (Kader)richtlijnen Water, Drinkwater,                       
Omgevingslawaai, het Klimaatmitigatiebeleid, Klimaatadaptatie, Blauwdruk 
Europees Waterbeheer, Kaderrichtlijn Bodem, Implementatie Kaderrichtlijn 
Afvalstoffen en INSPIRE (uitwisseling van data in EU verband van ruimte en milieu). 

 De juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in                        
Europees verband bepleiten. Bepleiten strengere normstelling voor emissienormen                        
voor alle vormen van transport (weg, spoor, water, lucht). Eind 2011 komt de 
provincie met een visie voor Duurzame mobiliteit. Daarnaast spelen er een aantal 
initiatieven in het verband MetropoolRegio Amsterdam (MRA). Onderdeel hiervan is 
het stimuleren van elektrisch rijden. De decentrale overheden kunnen hiervoor de 
barrières voor de markt wegnemen. Vanuit Europa zijn hiervoor de 
randvoorwaarden benodigd, zodat er een levelplaying field in de markt ontstaat. 
Daarnaast kan er Europees worden samengewerkt in pilots om kennis uit te 
wisselen.  
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 Aansluitend bij het Witboek Klimaatadaptatie en de voorgestelde 
meerjarenbegroting 2014-2020 zetten we in op het mainstreamen van 
klimaatadaptieve maatregelen in planvorming. Dit biedt kansen voor EHS, 
Oostvaarderswold, Markermeer-IJmeer, Deltaprogramma en Schaalsprong Almere.  

 voor het brengen en halen van kennis wordt vanuit mobiliteit de agendasetting van 
verschillende netwerken zoals European Regional Research and Innovation Network 
(ERRIN)  en Assembly of European Regions (AER) gevolgd. 

 Waar mogelijk worden Europese middelen ingezet voor de realisatie van provinciale 
doelen. De mogelijkheden op het gebied van verkeer en vervoer in combinatie met 
duurzaamheid en innovatie worden onderzocht. Andere fondsen in dit kader zijn het 
Kaderprogramma Onderzoek en ontwikkeling (vanaf 2014 Horizon2020), CIP, 
Interreg, LIFEplus, EIB en EFRO. 

 Integrale gebiedsontwikkeling: we zetten in op leefbaarheid van het landelijk 
gebied. Hiertoe maken we aanspraak op middelen uit het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. We profileren Flevoland op het gebied van natuurinclusief 
ontwikkelen met naast economische doelstellingen ruimte voor water-, natuur- en 
recreatiedoelstellingen (Markermeer-Ijmeer en Oostvaarderswold), (incl. 
Natura2000, EHS, Vitaal Platteland en biodiversiteit); 

 
 

2.c Economie, energie en vitaal platteland 
 We zetten in op toegang tot de vier Europese structuurfondsen om regionaal beleid 

mede mee uit te voeren in de Europese begrotingsperiode 2014-2020. Centraal staan 
de economische clusters. Voor wat betreft het stimuleren van innovatie en groei 
continueren  we de keuze voor de clusters composieten, life-sciences, Agribusiness, 
Toerisme en Recreatie en Zorg. De inzet van Europese fondsen, onder meer uit 
EFRO, zullen nodig zijn voor de ontwikkeling van deze clusters en het                     
verwezenlijken van de vastgestelde groeiambities. Een aantal van deze clusters zijn 
al van Europese en mondiale betekenis,voor de overige geldt dat deze dit in 
potentie zijn. Dit geldt ook voor de projecten geïdentificeerd in de 
investeringsagenda. Op het gebied van werkgelegenheid handhaaft de provincie het 
150.000 banenplan.  

 Economische ontwikkeling: we profileren Flevoland als regio voor kennis, innovatie 
en duurzaamheid. We ontwikkelen een Smart Specialization Strategy (S3) ten 
behoeve van het verkrijgen van middelen uit het EFRO. Samen met partners zetten 
we in op het ontwikkelen van een regionale innovatiestrategie met als speerpunten 
life sciences & health, high tech, agribusiness, energie en duurzaamheid. Dit wordt 
benut als input voor een S3 in Randstadverband; 

 We zetten in op regionaal beheer en uitvoering van EFRO in de periode 2014-2020 
waarbij Flevoland de haar huidige rol continueert. We zetten in op voldoende 
cofinanciering om Europese middelen optimaal voor de uitvoering van regionaal 
beleid in te kunnen zetten.  

 Naast de structuurfondsen zetten we samen met onze partners in op het gebruik 
maken  van middelen uit het toekomstige Horizon 2020 (de nieuwe Europese 
strategie voor onderzoek & innovatie) en andere Europese fondsen. Tevens vindt er 
waar nodig beleidsbeïnvloeding van Europees regionale en sector-, onderzoeks- en 
innovatiebeleid plaats.  

 Energie en milieu: Om onze ambitie om nationale koploper op het gebied van 
verduurzaming van de energiehuishouding te blijven, geven we hieraan vorm door 
middel van Europese profilering, kennisdeling in netwerken en door gebruik te 
maken van Europese fondsen.  

 Via de verschillende Europese netwerken (ERRIN, AER) blijven we kennis en 
ervaringen uitwisselen over innovatie en zetten we in op de ontwikkeling van 
Europese projecten. Hierbij richten we ons op de kennisvraag uit Flevoland.  

 We zetten in op beleid en financiering vanuit het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid en het Visserijfonds ten behoeve van het voldoen aan 
internationale verplichtingen en voor regionale   duurzame ontwikkeling in het 
landelijk gebied (milieu, natuur, water, energie). We maken ons hiervoor in het 
Comité van de Regio’s sterk. De inzet voor het Visserijfonds ligt primair bij de 
gemeente Urk. Daar waar mogelijk vindt in nauwe samenwerking met de gemeente 
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Urk belangenbehartiging in het Comité van de Regio’s plaats. Hierbij is de transitie 
naar een meer gediversifiseerde economie een belangrijk uitgangspunt.  

 
 
2.d Investeringsagenda  

 Oostvaarderswold: We zetten in op blijvende erkenning integrale 
gebiedsontwikkeling. We geven vervolg aan de Interregaanvraag voor het project

 Green Infrastructure.  
 DE-on: We hebben de ambitie om koploper in Nederland op het gebied van 

  duurzame energie te blijven. Er wordt samenwerking gezocht met Europese en 
  internationale partners (o.a.a Interreg Regions4Green Growth) ten behoeve van 
  kennisdeling, financiering en Flevolandse profilering.  

 Schaalsprong/IFA: In samenwerking met de gemeente Almere zetten we in op 
mainstreaming van klimaatadaptieve maatregelen in de planvorming. Tevens 
gebruiken we Europese netwerken (ENTP) voor kennisdeling, samenwerking en 
beleidsbeïnvloeding. 

 Markermeer-IImeer: We zien kansen voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling 
en een programmatische aanpak voor duurzame verbetering van het leef- en 
vestigingsklimaat van Flevoland als uniek deel van het P4-landschap.  

 Luchthaven/OMALA: We monitoren Europese wet- en regelgeving met betrekking tot 
  staatsteun voor regionale luchthavens monitoren. Waar nodig doen we aan 
  beleidsbeïnvloeding. Onze partner hierbij is het Assemblee voor Europese Regio's 
  (AER). Flevoland participeert in hun Regional Airport Group.  

 Noordelijk Flevoland/Zuyderzeerand: Middels inzet van middelen uit het GLB zetten 
  we in op verbetering van de leefbaarheid op het platteland. We brengen en halen 
  kennis met betrekking tot behoud van leefbaarheid in Europese netwerken.  
 
   
3. Partners  
 
De provincie realiseert haar doelstellingen op Europees terrein samen met haar partners. Het 
bestuur en Provinciale Staten (middels de werkgroep Europa) stemmen af met gemeenten, 
waterschap, kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen. Tevens werkt 
de provincie samen met Europese regio’s en partners die soortgelijke beleidsvraagstukken  kennen 
in Europese netwerken.  
 
 


