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Onderwerp 
Verstedelijkingsconcept Versie 2  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Wensen en Bedenkingen te bespreken met betrekking tot het  
Verstedelijkingsconcept Versie 2 

2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de  
gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de  
voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Bespreking van het Verstedelijkingsconcept Versie 2 past binnen het doel van 
de Staten om goed betrokken te zijn bij lange termijn-ontwikkelingen in onze 
regio. 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten zijn door middel van twee deelregionale Raads- en Staten-
bijeenkomsten en door middel van Informatiebrieven voor Raden en Staten  
geïnformeerd over de Verstedelijkingsstrategie. Tijdens de Beeldvormende 
bespreking op 2 juni 2021 en tijdens de Oordeelsvormende bespreking op  
16 juni 2021 wordt de behandeling van dit onderwerp voorbesproken. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      Het is goed gebruik dat de Staten via de “wensen en bedenkingen”- procedure  
       in de gelegenheid worden gesteld om hun opvattingen kenbaar te maken over     
       het concept Verstedelijkingsconcept Versie 2 en de conceptbrief die als reactie     
       namens de colleges in de deelregio Almere-Lelystad wordt verstuurd.  
       Hierdoor kan de reactie van de Staten worden meegenomen in de definitieve      
       tekst van de brief van de drie colleges. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Via een mededeling aan de Staten wordt de uiteindelijke gezamenlijke deel-
regionale reactie van de drie colleges van Almere, Lelystad en Flevoland    
gedeeld met Provinciale Staten. Via informatiebrieven over de  

      Verstedelijkingsstrategie worden de Staten geïnformeerd over de verwerking      
      van alle deelregionale reacties tot het Verstedelijkingsconcept Versie 3. De     
      definitieve versie van de Verstedelijkingsstrategie wordt besproken tijdens  
      het BO MIRT van november 2021. Besluitvorming bestaat uit het vaststellen  
      van de strategie als onderdeel van de Omgevingsagenda Noordwest Nederland  
      en een concrete set afspraken. De definitieve versie daarna wordt door de  
      colleges aangeboden voor besluitvorming / instemming in raden en Staten  
      eind 2021/begin 2022. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
     In het kader van de MRA-samenwerking is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt  
     aan de MRA-verstedelijkingsstrategie. Het betreft een strategie die door Rijk  
     en MRA gezamenlijk wordt opgesteld voor de middellange en lange termijn   
     (tot 2050)en een belangrijke grondslag vormt voor de ontwikkelingsrichting  
     van de MRA en van de samenwerking tussen Rijk en regio op het vlak van de    
     fysieke leefomgeving.  
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      Gedeputeerde De Reus is direct betrokken bij de strategie als lid van de  
      Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie (rijk en regio).  
      Van 17 mei tot en met 12 juli loopt de periode van ‘wensen en bedenkingen’  
      voor de raden en staten. In onze deelregio is in overleg met de verantwoor- 
      delijke bestuurders en de griffies afgesproken de gesprekken met de raden en  
      Staten te voeren op basis van een gezamenlijk voorstel, opgesteld door de  
      colleges van Almere, Lelystad en de provincie Flevoland.  
 
7. Beoogd effect 
       De opbrengst van de gesprekken met uw Staten en met de raden van Lelystad en Almere,  
       moeten bijdragen aan een afgewogen voorstel voor aanscherpingen van de  
       MRA-Verstedelijkingsstrategie. Aanscherpingen die enerzijds de positie en rol van de deelregio  
       goed inkleuren en anderzijds verduidelijken wat deze deelregio kan halen en brengen in de  
       MRA.  
       Deze aanscherpingen moeten tot een vervolgversie van de strategie leiden die onderwerp van       
       gesprek is in het BO-MIRT (tussen Rijk en MRA) in november dit jaar.  
 
8. Argumenten 
       Deelregionale samenwerking binnen de MRA wordt steeds belangrijker, zeker ook bij de  
       Verstedelijkingsstrategie. Inbreng is veelvuldig afgestemd en de raden en Staten hebben deel  
       kunnen nemen aan twee deelregionale bijeenkomsten. 
       De griffie heeft de wens uitgesproken om op de conceptreactie eerst te bespreken in een beel    
       vormende ronde op 2 juni 2021 en daarna in een oordeelsvormend overleg op 16 juni 2021. De  
       raden van Almere en Lelystad doen iets dergelijks. Vervolgens is er nog een gezamenlijke  
       bijeenkomst van de deelregionale raden en Staten (datum is nog niet bekend). Dit moet leiden  
       tot een definitieve reactie die namens de drie colleges wordt verstuurd aan de MRA. 

 Voor de afwikkeling van de definitieve reactie ligt het verzoek voor om gedeputeerde De Reus     
 te mandateren (net als de twee collegabestuurders van Lelystad en Almere). Dit heeft te  
 maken met de tijdige afwikkeling van de brief in verband met de agenda’s van de raden en  
 Staten om een deelregionale bijeenkomst te houden en de start van het zomerreces en de   
 einddatum van de periode van ‘wensen en opmerkingen’ (12 juli). 

 
9. Kanttekeningen 

geen 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Informatiebrief raden en Staten Verstedelijkingsstrategie 
12 mei 2021  

2792636 bijgevoegd 

210512 MRA Verstedelijkingsconcept VERSIE 2 2792637 bijgevoegd 
Samenvatting Verstedelijkingsstrategie versie 2 2792483 bijgevoegd 
conceptreactie deelregio Almere-Lelystad op Verstedelij-
kingsconcept Versie 2 12-5-2021 

2792012 bijgevoegd 
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