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1. Beslispunten

1.

Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk/inhoudelijke condities, zoals uitgewerkt in de bijlage ‘condities voor verdere uitwerking strategische
agenda Flevoland’ vast te stellen als kaders voor Gedeputeerde Staten
ten behoeve van gesprekken met het rijk in het kader van de rijk-regio
samenwerking en regie in de ruimte.
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2. Doelstelling programmabegroting

De werkwijze sluit aan bij het programma 'bestuursstijl'. Het nieuwe kabinet
ziet de provincie steeds meer als de bestuurslaag die een schakelfuncties kan
vervullen tussen het rijk en de gemeenten en het waterschap.
Vanuit de provincie zijn we in 2020 al gestart met een versterking van de regionale samenwerking, onder de titel 'Samen Maken we Flevoland'. Vanuit het
ministerie wordt aangegeven dat deze samenwerking, waarbij de regio op belangrijke dossiers steeds meer als één overheid opereert, voor hen een reden
is om juist met Flevoland te willen uittesten hoe ook de samenhang tussen
rijksopgaven en regionale opgaven vorm te geven.
3. Eerdere behandeling

In een aantal bijeenkomsten (29 juni 2021, 4 oktober 2021, 17 december 2021)
voor de gezamenlijke Staten Raden en AV van het Waterschap is informatie
gedeeld over het proces van Samen maken we Flevoland en is bij de volksvertegenwoordigers opgehaald wat belangrijke thema's zijn.
Op 4 juni is een beeldvormende ronde gehouden voor de commissie RND over
de rijksaanpak 'regie in de ruimte'.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
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1.1.

Uw Staten hebben aangegeven in een vroeg stadium Gedeputeerde Staten kaders te willen meegeven voor het aangaan van gesprekken met
het Rijk.

5. Verdere behandeling PS

Vanuit het rijk, en met name de minister voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, is een proces voorzien waarbij het rijk meer regie wil uitvoeren
op de nationale ruimtelijke ordening. Hiervoor is een traject uitgedacht (regie
in de ruimte) waarbij de provincie een belangrijke rol krijgt als schakel tussen
het rijk en regio.
Vanuit Flevoland willen we dit traject zwaluwstaarten met de reeds lopende
samenwerking in het kader van 'Samen Maken We Flevoland'.
Als inhoudelijke basis voor de gesprekken met het rijk gebruiken we daarom
het document 'Over de Brug Komen' dat op 18 mei beeldvormend is toegelicht. Dit is een eerste conceptversie. De bedoeling is deze samen met rijk en
regio verder uit te werken en te concretiseren.
Hiermee leggen we vanuit Flevoland op tafel wat onze inbreng is voor het
combineren van nationale en regionale opgaven om gezamenlijk te werken
aan de doorontwikkeling van de samenleving in balans.

Portefeuillehouder

J. Fackeldey
--------------------------Routing
Integrale commissie
beeldvormend

18 mei 2022
Integrale commissie
oordeelsvormend

8 juni 2022
---------------------------

Statenvoorstel
Registratie

2945565
Bladnummer

2

Deze uitwerking komt inhoudelijk en programmatisch terug, zowel in het traject Regie in de
ruimte als in het traject Actualisatie Omgevingsvisie.
In de periode augustus – oktober 2022, willen we dan (ongeveer) gelijktijdig bij uw Staten, bij de
Raden van de Flevolandse gemeenten en bij het AV van het waterschap toetsen of de uitwerking
voldoet aan de door u gestelde criteria en wat dat betekent voor het al dan niet accepteren van
de opgaven zoals het rijk op dat moment aan Flevoland wil voorleggen.

6. Korte toelichting op voorstel

Met de motie vreemd van 26 februari 2020, bij de bespreking van de motie Koerhuis over
100.000 woningen in Flevoland heeft u als Staten al een eerste aanzet voor criteria meegeven.
In het onderhavige voorstel is dit verder uitgewerkt naar bestuurlijke, financiële, en ruimtelijk/inhoudelijke kaders. Qua opzet is daarbij aangehaakt bij de criteria die in IPO-worden opgesteld voor het maken van afspraken met het rijk in het traject 'regie in de ruimte'.
Er is onderscheid gemaakt in zogenoemde 'harde criteria' (need to have) en criteria die wel belangrijk zijn, maar waar het gesprek wel over gevoerd kan worden (nice to have).
De criteria worden niet mede vastgesteld door de overige regionale overheden, ze zijn wel afgestemd met de zittende colleges.

7. Beoogd effect

Gedeputeerde Staten krijgen mandaat om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met het
rijk over de opgaven voor Flevoland en de randvoorwaarden die daarbij voor Flevoland belangrijk zijn. Aangezien we als regio ons eigen gebied en onze eigen opgaven het beste kennen kunnen we daarmee sturing aanbrengen op de rijksinzet voor onze provincie.
8. Argumenten

zie beoogd effect
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9. Kanttekeningen

Een proces met zoveel partijen en in een politieke context kent vele onzekerheden. De voorliggende opzet en planning is gebaseerd op de kennis van half april 2022.
Het opereren binnen een dergelijk netwerk vraagt continu lenigheid en flexibiliteit om mee te
bewegen met externe veranderingen en tegelijkertijd het eigen spoor te blijven volgen.
Over eventuele wijzigingen in opzet of planning zult u als Staten geïnformeerd worden.
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