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Panoramaronde 1 

Onderwerp 
Uitvoeringsstrategie duurzaam Flevoland 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de 

behandeling?  

 
PS informeren over het tot stand komen van de 
Uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Kennis te nemen van gekozen koers voor de Uitvoeringstrategie 
Duurzaam Flevoland 

Wat is de context van het 
onderwerp / in welke context 
vindt behandeling plaats?  
 

Het collegeakkoord is duidelijk als het om duurzaamheid gaat: 
"...Duurzaamheid is niet alleen een opdracht, maar ook een 
belangrijke kans. Vooral op het gebied van duurzame energie 
heeft Flevoland inmiddels een gidsfunctie, die interessante 
kansen biedt voor onze economie en een stimulans voor 
werkgelegenheid kan zijn." Kortom: de kansen verzilveren die 
duurzaamheid biedt. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie 

geweest?  
 

      
Het werken aan Duurzaam Flevoland heeft geleid tot het besef 

dat er eerder een strategie in plaats van een programma. De 
term Uitvoeringsstrategie past beter, omdat het aangeeft waar 
we op in willen zetten en hoe we denken de uitvoering van de 
gekozen lijn zo effectief mogelijk te kunnen laten zijn. 
Kernpunt van die strategie is het vertellen van een krachtig 

verhaal. Een verhaal gebaseerd op visie en ondersteund door 
aansprekende voorbeelden. 
Als ‘duurzaamheidswortels’ zijn benoemd: landbouw, natuur en 

energie. 
Hoe gaat het na deze ronde 

verder?  
 

Om het Flevolands profiel van een duurzame en innovatieve 
provincie uit te dragen wordt een Uitvoeringsstrategie 
Duurzaam Flevoland opgesteld met als middel 'storytelling'. 
We laten zien dat we een aantrekkelijke regio zijn die 

Interessant is voor het ontplooien van nieuwe initiatieven en 
geven we ruimte aan (bestaande) ondernemers om kansen te 
verzilveren. Hiermee geven wij invulling aan het provinciale 
doel 'Flevoland is een duurzame provincie en daardoor groeien 
werkgelegenheid, investeringsbereidheid en concurrentiekracht 
van de economie'. 
PS worden begin volgend jaar geïnformeerd over de inhoud van 

het wervende verhaal over Duurzaam Flevoland. 
  


