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Onderwerp 
Keuzenotitie Het verhaal van Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. de keuzenotitie Het verhaal van Flevoland vast te stellen met daarin de 

uitgangspunten voor het te vormen programma Het verhaal van Flevo-
land; 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 

3. Eerdere behandeling  
Op 8 november 2017 hebben uw Staten de startnotitie Het verhaal van Flevo-
land vastgesteld. Hierin staat op welke wijze de opgave Het verhaal van Fle-
voland wordt uitgewerkt tot een programma.  
Op 11 april 2018 heeft u in een beeldvormende ronde kennis kunnen nemen 
van de activiteiten binnen Het verhaal van Flevoland.  
Op 25 juni 2018 heeft u de bijeenkomst Het verhaal van Flevoland bij kunnen 
wonen. Dan debatteren de drie toonaangevende landschapsarchitecten (Jor-
rit Noordhuizen, Adriaan Geuze, Luuk Boelens) over de toekomst van de ei-
genheid van Flevoland, gebaseerd op de essays die zij hebben geschreven. 
Ook neemt cultuurhistoricus Riemer Knoop (lector Reinwardt Academie) ons 
mee  in het denkproces rondom (toekomstig) erfgoed. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw Staten hebben vanuit hun kaderstellende rol aan ons college op-
dracht gegeven om de opgave Het verhaal van Flevoland uit te werken. 
Bijgaand de keuzenotitie waarin u richtinggevende kaders kunt stellen 
voor de vorming van het programma Het verhaal van Flevoland   

 
5. Verdere behandeling PS 

Vaststelling van het programma Het verhaal van Flevoland is voorzien in het 
vierde kwartaal van 2018. Aanpak gebiedsbranding is voorzien  in 2e helft 
2018. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De keuzenotitie geeft inzicht in de richtinggevende principes en de koers 
voor het programma en aanpak gebiedsbranding. De provinciale inzet (inzet 
instrumenten, financiën, personele consequenties) wordt bepaald door het 
gekozen ambitieniveau. De bijgevoegde verslagen van gebiedsprocessen, erf-
goed-pop-ups, en het identiteitspaspoort vormen de onderbouwing van de 
keuzenotitie. U wordt gevraagd of de voorgestelde richting van het pro-
gramma en de aanpak van gebiedsbranding, de juiste is voor de provincie 
Flevoland. We verzoeken u onder andere stil te staan bij de onderdelen: 
- de omschrijving van het provinciaal belang van land-
schap/erfgoed/identiteit 
- de rol(len) die de provincie daarbij heeft 
- het eventueel aanstellen van een Ambassadeur Ruimtelijke kwaliteit  (ver-
gelijkbaar met een Rijksbouwmeester) 
- de financiering van de ambitie. (met wie en in welk tempo?) Welke instru-
menten zetten we in? De benodigde financiën hangen sterk af van het ambi-
tieniveau en tempo waarin we de ambities willen realiseren en de mate 
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waarin we daarbij willen en kunnen samenwerken met onze partners en van de instrumenten 
die we willen inzetten. 

 
7. Beoogd effect 

Richtinggevende kaders voor het opstellen van het programma Het verhaal van Flevoland en 
aanpak gebiedsbranding 

 
8. Argumenten 

1.1.  Het vaststellen van kaders is van belang voor het opstellen van het programma 
In het programma Het verhaal van Flevoland wordt het provinciaal belang vastgesteld, alsook 
vanuit welke provinciale rollen er wordt gewerkt en welke maatregelen en activiteiten worden 
uitgevoerd.   
 

9. Kanttekeningen 
Op 25 juni 2018 vindt de bijeenkomst Het verhaal van Flevoland plaats. Hiervoor zijn uw Staten 
nadrukkelijk uitgenodigd. Deze bijeenkomst dient als opmaat en input voor de discussie rondom 
de keuzenotitie en helpt bij de beeldvorming rondom de keuzenotitie. Via de griffie is met de 
begeleidingscommissie is afgesproken dat de keuzenotitie nog kan worden aangescherpt en aan-
gevuld met inzichten opgedaan op de bijeenkomst van 25 juni. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd  

Keuzenotitie Het Verhaal van Flevoland 2018 2218998 ja 

Verslag gebiedsprocessen 2249195    ja    

Verslag erfgoedpop-ups 2249303  ja 

NOHNIK JNoordhuizen - Essay Tekenen aan een nieuwe synthese 2260889 ja 

Adriaan Geuze-Essay Met vooruitziende blik 2261858 ja 

BOELENS-Essay Op zoek naar unique selling points van Flevoland 2248876 ja 

Identiteitspaspoort Flevoland 2249461 ja      

Verslag Bijeenkomst Verder met de eigenheid van Flevoland  25 juni 2018 2261963 ja 

Startnotitie Het Verhaal van Flevoland 2138449 ja 
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