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Onderwerp 
Onderschrijven verstedelijkingsconcept 2050  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Het MRA verstedelijkingsconcept 2050 te onderschrijven als samenwer-
kingsproduct van de regio, waarmee een regio-brede basis wordt gelegd 
voor het maken van Rijksafspraken. 

2. Geen aandachtspunten aan de gedeputeerde mee te geven om daarmee 
in de uitvoerende fase mede de koers te bepalen van de stuurgroep.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Het voorstel past in de programmabegroting onder het realiseren van 
verbeterde, prettige en gevarieerde woonomgeving/woonvoorraad in Fle-
voland. Het voorstel betreft bovenregionale samenwerking. 

 
3. Eerdere behandeling  

30 juni 2021 (#2791480):  
- Bespreken voorstel 'wensen en bedenkingen' als zienswijze richting Stuur-
groep Verstedelijkingsstrategie;  
- Instemming mandaat aan de gedeputeerde voor het opstellen van een 
zienswijze ten aanzien van het verstedelijkingsconcept Versie 2. 
 
De Staten hebben ingestemd met het verlenen van mandaat. Moties en amen-
dementen zijn meegenomen in de gezamenlijke reactie van de Oostflank (Fle-
voland, Almere en Lelystad). In de stukken treft u de nota van beantwoording 
aan. De wensen en bedenkingen zijn verwerkt in het verstedelijkingsconcept 
2050; de versie die nu voorligt.     

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Uw Staten hebben aangegeven om in de gelegenheid te worden gesteld zich over 
het Verstedelijkingsconcept uit te kunnen spreken, voordat deze definitief wordt. 
Definitieve vaststelling van de Verstedelijkingsstrategie vindt plaats in een ver-
stedelijkingsakkoord tussen MRA en het nieuwe kabinet. Het doel van de behan-
deling is draagvlak voor het Verstedelijkingsconcept 2050 onder de gekozen 
volksvertegenwoordigers te verkrijgen. Dit draagvlak is essentieel, zodat we als 
MRA met een sterke positie eensgezind en gezamenlijk met het Rijk verder kun-
nen werken aan de realisatie van de grote opgaven die voor ons liggen. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling van het verstedelijkingsconcept 2050 door het nieuwe kabinet 
medio voorjaar 2022 worden MRA-raadsleden uitgenodigd voor deelname aan 
de raadtafel. Aan de MRA Raadtafel zal worden besproken wanneer en hoe 
bevoegdheden, zeggenschap en betrokkenheid verder vorm kunnen worden 
gegeven.  
Wij verwachten u in het voorjaar van 2022 over gezamenlijke MRA- en Rijkre-
gio vervolgacties te kunnen informeren.    

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het verstedelijkingsconcept 2050 is een tussenproduct dat de markering 
vormt naar de volgende fase. In de volgende fase vindt de concrete 
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uitwerking plaats van de fasering, de investeringsstrategie (bekostiging en financiering) en een 
uitvoeringsprogramma. 
Het verstedelijkingsconcept vormt de gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken 
tussen Rijk en regio. Het is de afgelopen twee jaar tot stand gekomen met inbreng van alle MRA 
deelnemers, raden en Staten en diverse departementen. Het Verstedelijkingsconcept beschrijft 
een integrale koers. Deze is van begin af aan samen met het Rijk ontwikkeld. Draagvlak voor het 
Verstedelijkingsconcept onder de gekozen volksvertegenwoordigers is essentieel, zodat we als 
MRA met een sterke positie eensgezind en gezamenlijk met het Rijk kunnen werken aan de reali-
satie van de grote opgaven die voor ons liggen. 

 
7. Beoogd effect  

Het verstedelijkingsconcept 2050 beschrijft de MRA als meerkernige metropool. Naast aandacht 
voor wonen, werken en mobiliteit beschrijft het concept de inzet voor de grote maatschappe-
lijke opgaven en transities waar de regio voor staat. Klimaatadaptatie, energietransitie, land-
schap, ecologie en gezondheid vormen de basis voor een evenwichtige ontwikkeling. Daarmee 
bouwen we niet alleen woningen, maar duurzame steden en samenlevingen in een aantrekkelijk 
en vitaal landschap. We versterken de ontwikkelingen in de afzonderlijke gebieden van de MRA, 
zoals de Oostflank/Flevoland en we versterken elkaar en de regio als geheel. 
De Rijk-regio Stuurgroep heeft de volgende ambities voor de ontwikkeling van de Metropoolre-
gio vastgesteld:  
- De hele metropoolregio profiteert van de groei,  
- we voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woon- en werkmilieus,  
- we versterken de diversiteit en verbondenheid in de economie,  
- we brengen meer balans in wonen en werken,  
- we bevorderen bereikbaarheid en bereisbaarheid in de MRA,  
- we dringen de uitstoot van broeikasgassen terug,  
- we ontwikkelen het metropolitane landschap verder door,  
- we richten de regio klimaatadaptief in,  
- we vergroten de biodiversiteit, en  
- we zorgen voor een gezonde leefomgeving.  
Met deze koers wordt ruimte gegeven aan 325.000 extra woningen in de MRA tot 2050, waarvan 
minimaal 175.000 tot 2030 en ongeveer evenveel banen. Met de integrale aandacht voor de grote 
maatschappelijke opgaven en transities waar we voor staan, bouwen we niet alleen woningen, 
maar duurzame steden en samenlevingen in een aantrekkelijk en vitaal landschap. 

 
8. Argumenten 

a. Regio-brede basis voor het maken van Rijksafspraken 
Voor investeringsbeslissingen op het gebied van economie, bereikbaarheid, (ho-
ger)onderwijs  en de planvorming rondom woningbouw en Almere Pampus zijn sub-
stantiële rijksbijdragen noodzakelijk. Over het dekken van deze kosten zijn op ter-
mijn nadere afspraken nodig tussen rijk en regio. Dergelijke afspraken worden in 
toenemende mate gemaakt aan overlegtafels waarbij het rijk in gesprek is met de 
Metropoolregio Amsterdam als geheel. 
 

b. Eendracht maakt macht 
Draagvlak voor het Verstedelijkingsconcept onder de gekozen volksvertegenwoor-
digers is essentieel, om als MRA eensgezindheid uit te stralen. Met een gezamenlijk 
geluid ontstaat een sterke positie ten opzichte van het Rijk. In de samenwerken aan 
de realisatie van de grote opgaven die voor ons liggen werkt dit in ons voordeel. 

 
c. Het verstedelijkingsconcept past in het beleid van Flevoland 

Flevoland is een schakelprovincie. Het verstedelijkingsconcept vormt de gemeen-
schappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en regio én afspraken 
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binnen de regio. Deze gedeelde basis kan als input dienen voor lokaal en regionaal 
op te stellen beleid. Het verstedelijkingsconcept beschrijft de overeenstemming 
over de onderdelen voor de toekomst van de MRA als geheel en de positie van Fle-
voland als onderdeel van de MRA in deze toekomst. Een belangrijk deel van de ont-
wikkeling van Flevoland hangt af van de ontwikkeling van de MRA. Het onderschrij-
ven van het verstedelijkingsconcept verbindt onze provinciale koers met die van de 
MRA. 

 
d. Staten blijven verantwoordelijk voor eigen beleid 

De Staten zijn verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen de uitvoering van het 
verstedelijkingsconcept op Flevolands grondgebied gestalte krijgt. Alle overheids-
partners op de diverse schaalniveaus worden verwacht de komende jaren zelf han-
den en voeten te geven aan de verstedelijking, ieder vanuit de eigen bevoegdheden 
en instrumenten. De bevoegdheden van alle MRA-deelnemende raden en Staten 
zijn hiervoor het uitgangspunt.  

 
 

 
9. Kanttekeningen 

Wanneer de raden en Staten van de regio geen eensgezindheid uitstralen, zal het rijk min-
der geneigd zijn investeringsbeslissingen te nemen op MRA schaal.  
  
 

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Aanbiedingsbrief MRA Bureau 2868972 bijgevoegd 
Verstedelijkingsconcept versie 3  2868970 bijgevoegd        
Nota van beantwoording 2868973 bijgevoegd      
  


