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 *2256608* 
 
Onderwerp 
Koersnotitie Regionale Kracht  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. In te stemmen met bijgaande koersnotitie Regionale Kracht voor het Pro-

gramma Regionale Kracht. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wa-
terbeleid, hoofdstuk 1 van de Programmabegroting. 

 
3. Eerdere behandeling  

Met de vaststelling van de Startnotitie Regionale Kracht op 8 november 2017 
heeft u opdracht gegeven voor de uitwerking van de opgave Regionale Kracht 
in een programma conform de Omgevingswet. Een programma dat de provin-
ciale inzet ten aanzien van deze krachten voor de lange termijn operationali-
seert en duidelijk maakt wat het provinciale belang is en welk instrumentari-
um daarvoor wordt ingezet. 
Op 16 mei 2018 is de commissie Ruimte in de vorm van een presentatie geïn-
formeerd over de hoofdlijnen van deze koersnotitie. Op 13 juni 2018 heeft 
een symposium plaatsgevonden over de netwerkrapportage, een van de 
bouwstenen voor de opgave Regionale Kracht. Leden van Provinciale Staten 
waren hiervoor uitgenodigd. 
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten hebben voor de uitwerking van de Omgevingsvisie Flevo-
landstraks een kaderstellende, besluitvormende en controlerende rol.   
Doel van de behandeling van deze koersnotitie is uw staten te vragen de ka-
ders die zijn gesteld in de Omgevingsvisie Flevolandstraks en de startnotitie 
in te vullen. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Het koersdocument wordt verder uitgewerkt in het Programma Regionale 
Kracht. Het generieke programma wordt eind dit jaar aan u voorgelegd. Tus-
sentijds wordt u geïnformeerd over resultaten van de verschillende deelop-
gaven. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De opgave Regionale Kracht is één van de hoofdopgaven van de Omgevingsvi-
sie FlevolandStraks. De opgave Regionale Kracht omvat op haar beurt drie 
deelopgaven, namelijk Excellente Woonmilieus Almere en Lelystad, logistiek 
knooppunt Lelystad en Blauwgroen Waterrijk. Daarnaast omvat de hoofdop-
gave de opdracht voor het opstellen van een netwerkrapportage om ontwik-
kelingen en kansen te signaleren in de omliggende regio’s waarvan Flevoland 
deel uitmaakt. 
De koersnotitie geeft een precisering van de opdracht, definieert de ambi-
ties, de doelen en de strategie, benoemt wat de provincie al doet en op wel-
ke nieuwe inspanningen wordt ingezet. Daarnaast geeft de koersnotitie pro-
cesinformatie over de uitwerking van de opgave. 
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7. Beoogd effect 
Verdere invulling door Provinciale Staten van de kaders voor de uitwerking van de opgave Regi-
onale Kracht. 
 

8. Argumenten 
1.1. Past bij de kaderstellende rol van Provinciale Staten 

In hoofdlijnen hebben Provinciale Staten de kaders aangegeven bij de vaststelling van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks en de Startnotitie Regionale Kracht. Deze kaders behoeven 
invulling. Het Programma Regionale Kracht maakt duidelijk wat de provincie wil voor de 
lange termijn en wat we daarvoor gaan doen op de korte termijn. Daarbij werkt de provin-
cie per deelopgave toe naar een samenwerkingsagenda, waaraan de provincie een bijdrage 
levert passend bij haar rol en uitgaande van wederkerigheid. Daarbij gaat het voor alle 
deelopgaven om toevoegingen en versterkingen met een regionaal karakter, leidend tot 
versterking van het netwerk als geheel.  
 

1.2. Geeft houvast bij de verdere invulling en uitwerking van het Programma Regionale Kracht. 
De koersnotitie omvat de bouwstenen voor het Programma Regionale Kracht. 
 

1.3. Benodigde procesgelden  
  Voor het Blauw-groene Waterrijk en Logistiek knooppunt Lelystad is in 2019 per deelopgave  
  circa €150.000 - €200.000 euro nodig om tot agendering en programmering te komen. Hier   
  voor wordt geput uit het budget dat middels de Perspectiefnota 2019 beschikbaar is ge    
  steld voor de zeven opgaven van de Omgevingsvisie Flevolandstraks. In het kader van Lely  
  stad Next Level bedraagt het opstartgeld €357.500 euro voor 2018 en 2019. Dit bedrag   
  staat geagendeerd voor besluitvorming in het kader van de Zomernota 2018.  

 
9. Kanttekeningen 
       N.v.t. 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Werken aan Regionale Kracht, Programmakoers 2256032 Bijgevoegd  

Startnotitie Regionale Kracht 2124698 Bijgevoegd       
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