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Eerste burgertop over toekomst van Flevoland
Op zaterdag 7 oktober vindt Flevolands eerste FlevoTop plaats. Inwoners van Flevoland
buigen zich samen over de vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”. De provincie
wil via de FlevoTop meer zicht krijgen in wat mensen vinden en op welke wijze zij
betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst.

Lees meer

Tiko Smetsers over
zijn verwachtingen van

de FlevoTop
Provinciaal Statenlid Tiko Smetsers (D66)
is initiatiefnemer van de FlevoTop. Samen
met Leonie Vestering (PvdD) en Chris
Schotman (CDA) diende hij begin juni een
voorstel in bij zijn collega Statenleden om
de top te gaan organiseren. Het voorstel
werd aangenomen en dus zijn de

Waarom de FlevoTop?

voorbereidingen voor de top in volle gang.
We spreken Tiko over zijn drijfveren en
over zijn verwachtingen van de FlevoTop.

Deze eerste FlevoTop is een initiatief van
de Provinciale Staten. Zij willen op de
FlevoTop het directe gesprek met de
inwoners over de toekomst van Flevoland
aangaan: De FlevoTop richt zich op de
opgaven van de Omgevingsvisie, zoals
Het Verhaal van Flevoland, Duurzame
Energie en Landbouw: Meerdere Smaken.

Lees meer

Lees meer

Leonie Vestering op
Omroep Flevoland
Statenlid Leonie Vesting vertelt tijdens de

Inschrijven

radio-uitzending van Omroep Flevoland
over het hoe en waarom van de FlevoTop.

Bekijk het interview
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Toolkit FlevoTop

Geacht (burger-) Statenlid,
Op zaterdag 7 oktober vindt de allereerste FlevoTop plaats. Inwoners van Flevoland worden
uitgedaagd om met elkaar te spreken over de vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”. Het
voorstel voor dit initiatief is op 7 juni aangenomen in door Provinciale Staten. Het is gericht op de
uitvoering van de Omgevingsvisie FlevolandStraks.
Diversiteit gezocht
Voor het succes van de FlevoTop is het van belang dat er mensen uit alle lagen van de bevolking aan
meedoen. We zijn juist op zoek naar die Flevolander die zich niet zo snel spontaan voor een
dergelijke bijeenkomst aanmeldt. Mensen die nog niet actief betrokken zijn bij de politiek. Om die
mensen te bereiken, vragen we uw hulp! Benader bijvoorbeeld uw collega’s, buren of kennissen.
U kunt hiervoor ‘Wildcards’ verstrekken; een persoonlijke uitnodiging van u aan de ontvanger. In
deze Toolkit zitten 10 Wildcards. U ontvangt deze Toolkit ook nog digitaal zodat u via e-mail
eventueel nog meer Wildcards kunt verzenden.
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Inhoud van de Toolkit
Onderwerpen uit de omgevingsvisie
Het gaat ons bij de FlevoTop om de uitwerking van de Omgevingsvisie. In deze sheet aan
over welke onderwerpen gesproken zal worden en geven we voorbeelden van vragen die aan
bod komen. Dit kan mensen helpen om bij hun inschrijving een onderwerp te kiezen.
Vraag-antwoord:
Hier vindt u het antwoord op allerlei vragen die een potentiële deelnemer zou kunnen
hebben over de FlevoTop.
10 Wildcards + begeleidend schrijven
Heeft uw contact interesse in de FlevoTop, dan kunt u hem of haar een Wildcard geven. Op
de Wildcard is ruimte om uw eigen naam te zetten zodat de deelnemer weet van wie de
uitnodiging kwam. Geef met de Wildcard ook de toelichting mee, dan kan men nog even
nalezen wat het precies inhoudt.
Let op: de persoon moet zich nog wel inschrijven op de website
www.omgevingsvisieflevoland.nl/flevotop . De Wildcard is niet direct een
toegangsbewijs.
Veel succes!

Namens de begeleidingscommissie Omgevingsvisie/FlevoTop
Team FlevoTop

Inhoudelijke onderwerpen FlevoTop
Vooraf
Waar gaat het over tijdens de FlevoTop? Wat betekent het als we praten over de vraag ‘Hoe maken we
Flevoland nog sterker’? Bij de FlevoTop gaan we het gesprek met Flevolanders aan over de 7 opgaven uit de
Omgevingsvisie FlevolandStraks. We voeren het gesprek met name over de vraag HOE we deze opgaven aan
kunnen pakken. Hoe kunnen we de gestelde ambities uit de visie realiseren?
Het gesprek gaat om uitwisselingen van ideeën en standpunten. Deelnemers (inclusief wij als Statenleden)
krijgen inzicht in de belevingswereld en standpunten van anderen . Dit leidt over en weer tot meer inzicht.
Hiermee kunnen wij als Statenleden ons initiële standpunt verrijken, beter onderbouwen of heroverwegen.
Deze inzichten kunnen de uitvoering van de Omgevingsvisie verbeteren. We kunnen beter inspelen op de
verwachtingen en er kan actiever gewerkt worden aan het creëren van draagvlak.
Een bijproduct van de FlevoTop kan zijn dat deelnemers initiatief of verantwoordelijkheid willen nemen voor
de aanpak van onderdelen van de opgaven uit de Omgevingsvisie.
Onderwerpen
Het Verhaal van Flevoland
Als je de provinciegrens passeert, weet je meteen dat je in Flevoland bent. Flevoland is Nederlands meest
herkenbare provincie. We willen dat Flevoland eigen verhaal blijft vertellen. Dit verhaal zal de Flevolanders
blijvend binden.
In 2030 en verder is Flevoland de kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie. Flevoland staat
wereldwijd bekend als een 20e-eeuws wederopbouwlandschap met herinneringen uit een verder verleden en
verrijkt met toevoegingen uit het heden.
Hoe kunnen we deze ambitie voor het Verhaal van Flevoland met elkaar realiseren? Wat vindt u typisch
Flevolands? Welke ideeën heeft u om de ambitie te realiseren? Wat vindt u belangrijk?
Krachtige Samenleving
Veel Flevolanders of hun ouders zijn hier ooit opnieuw begonnen. Zij hebben hun vertrouwde omgeving
achtergelaten om een toekomst op te bouwen op het nieuwe land. Flevoland is, met uitzondering van Urk, een
immigratiegebied. In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden
voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland
aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Wij
volgen de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Hierdoor kunnen we nieuwe opgaven
tijdig signaleren en hierop - met de partners – anticiperen en maatregelen nemen.
Hoe kunnen we deze ambitie voor Krachtige Samenleving met elkaar realiseren? Wat vindt u belangrijke
aandachtspunten voor een krachtige samenleving in Flevoland?
Ruimte voor Initiatief
Flevoland werd in 1986 de twaalfde provincie. Een ‘lichte en compacte’ provincie met de ambitie een
bestuurlijk voorbeeld te zijn voor andere provincies. Waar regelmatig werd gesproken over vernieuwing van
het middenbestuur, ‘deed’ Flevoland dat gewoon.In 2030 en verder is de provincie er voor de Flevolanders.
Flevoland biedt ruimte voor ondernemingen en mensen die hun droom wille n realiseren. Iedereen die wil
bijdragen aan een duurzame toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd. Gelijktijdig gaan we zorgvuldig
om met de bijzondere waarden van Flevoland.
Waar het effectief is voor de inwoners van Flevoland treedt de provincie met de gemeenten en het waterschap
op als één overheid. Dan nemen we in gezamenlijkheid besluiten en versterken de organisaties elkaar. Samen
zorgen we voor een effectief openbaar bestuur voor Flevoland. Om dit te checken leggen we r egelmatig
opgaven en oplossingen van de provincie voor aan een representatieve groep Flevolanders. Zijn we met de
goede maatschappelijke vragen op de goede manier bezig?
Hoe kunnen we deze ambitie voor Ruimte voor Initiatief met elkaar realiseren? Welke ideeën heeft u met
betrekking tot een optimaal openbaar bestuur in Flevoland? Wat vindt u belangrijk?
Duurzame Energie
Iedereen in Flevoland – inwoners en bedrijven – gaat iets merken van de verandering in de energievoorziening.
Er moet veel gebeuren om onze woningen en bedrijven energiezuinig of energieneutraal te maken en duurzame
energie op te wekken. Dit is noodzakelijk en biedt tegelijkertijd kansen. De energierekening kan omlaag en er
ontstaat nieuwe werkgelegenheid.

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de provincie die draait op duurzame energie. We hebben de
energietransitie slagvaardig aangepakt. We gebruiken zo min mogelijk energie en wekken zelf duurzame
energie op. In Flevoland zijn hoofdzakelijk energieneutrale en energie producerende woningen en bed rijven.
En we zijn op weg om in 2050 geen fossiel gas meer in de Flevolandse huizen en bedrijven te gebruiken. Al
doende zijn er duizenden nieuwe banen ontstaan.
Hoe kunnen we deze ambitie voor Duurzame Energie met elkaar realiseren? Welke ideeën heeft u om de
energietransitie slagvaardig aan te pakken? Wat vindt u belangrijk?
Regionale Kracht
In 2030 en verder heeft Flevoland een aantal voorzieningen met een aantrekkingskracht en een reputatie die
over de provinciegrenzen heen gaan. Het gaat onder meer om Lelystad Airport, excellente woonmilieus in
Almere en Lelystad, prachtige groenblauwe natuur- en recreatiegebieden langs de waterrijke randen van de
polder (blauwgroene slinger) en de toplandbouw. Grotendeels zijn dit ook de oorspronkelijke krachten van
Flevoland. De polder is ingericht voor landbouw, wonen en recreatie met een bovenlokale betekenis. M et deze
ambitie geven we een eigentijds vervolg aan deze oorspronkelijke opzet van Flevoland. Via de weg, spoor en
lucht is Flevoland optimaal ontsloten en bereikbaar.
Hoe kunnen we deze ambitie voor Regionale Kracht met elkaar realiseren? Wat vindt u essentieel voor de
verdere ontwikkeling van de excellente woonmilieus in Almere en Lelystad of de blauwgroene slinger of
Lelystad Airport? Welke ideeën heeft u hiervoor?
Circulaire Economie
In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor de circulaire economie. Afval is
niet langer afval maar grondstof voor nieuwe producten. (Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en
huishoudens maken we geschikt voor duurzaam (her)gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen
bewerken we zodanig dat ze snel en gemakkelijk hun weg vinden naar bestaande en nieuwe afzetmarkten; in
Flevoland, in Nederland en wereldwijd. Deze nieuwe economie biedt kansen voor Flevoland.
Door nieuwe – circulaire – materialen te maken, heeft de regionale economie een impuls gekregen. De
agrarische sector en het bestaande bedrijfsleven profiteren hiervan. Het trekt nieuwe bedrijvigheid aan:
innovatieve en creatieve bedrijven, adviesbureaus, maakindustrie en logistieke ondersteuning.
Hoe kunnen we deze ambitie voor Circulaire Economie met elkaar realiseren? Welke kansen ziet u voor de
omschakeling naar een circulaire economie? Welke ideeën heeft u hiervoor?
Landbouw: M eerdere Smaken
Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. Maar de ontwikkelingen in de landbouw gaan erg snel. Dit
vraagt een groot aanpassingsvermogen van de sector.
In 2030 en verder staat Flevoland bekend om het aanpassingsvermogen van de agrosector. De beste garantie
om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met meerdere smaken en het vermogen
om zich voortdurend te verbeteren. In Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en
kennis de weg naar de praktijk. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium. Hier brengen
we innovaties in praktijk. In Flevoland doen we het samen. Door te doen, leren we en wat we leren dragen we
uit: binnen en buiten Flevoland. Daarbij zorgen we voor optimale condities voor de landbouw: een vruchtbare
bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur. Alleen dan kan de agrosector ook in de
toekomst floreren.
Hoe kunnen we deze ambitie voor Landbouw Meerdere Smaken met elkaar realiseren? Welke ideeën heeft u
over Landbouw Meerdere Smaken? Hoe zorgen we ervoor dat de oorspronkelijke kracht van Flevoland als
landbouwgebied behouden blijft? Wat vindt u belangrijk?

Vraag en antwoord
Wat is de FlevoTop?
De FlevoTop is een bijeenkomst op 7 oktober in het provinciehuis in Lelystad. Inwoners van
Flevoland zullen daar met elkaar praten over de vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”. Dit
vanuit het perspectief van de zeven opgaven uit de Omgevingsvisie.
Flevoland is een prachtige provincie met een bijzonder eigen verhaal. Tegelijkertijd moet er
worden nagedacht over de toekomst van Flevoland. Hoe zorgen we voor onze energie in de
toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat het prettig wonen, leven en werken is en blijft in Flevoland?
Vragen die onherroepelijk op ons afkomen. Vragen waar we als provincie het antwoord nog op
moeten formuleren en waarbij we input van inwoners willen. Tijdens de FlevoTop gaan Flevolanders
met elkaar in gesprek over deze onderwerpen. Ieder vanuit zijn eigen ervaring, op zoek naar
gezamenlijke ideeën voor de realisatie van de opgaven uit de visie.
Door wie wordt de FlevoTop georganiseerd?
De FlevoTop is een initiatief van Provinciale Staten – de gekozen volksvertegenwoordiging van de
provincie. Zij willen hiermee directer het gesprek aangaan met inwoners over de gewenste
toekomst. Samen staan we voor een aantal grote veranderingen. Om dit goed te doen en succesvol
aan te pakken, is betrokkenheid van de Flevolanders cruciaal.
Wie mag eraan meedoen?
Iedere inwoner van Flevoland vanaf 16 jaar mag deelnemen aan de FlevoTop.
Belangrijk is wel dat iedereen op persoonlijke titel deelneemt. Het is geen bijeenkomst voor
belangenvertegenwoordigers of lobbyisten. Het gaat erom dat Flevolanders met elkaar het gesprek
aangaan. We streven naar 200 deelnemers. Wanneer zich veel meer mensen inschrijven, zullen we
via selectie zorgen voor een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers.
Wat levert de FlevoTop op?
Inwoners van Flevoland barsten van ideeën, ervaringen en kennis die essentieel zijn om tot de
goede aanpak en oplossingen te komen.
De provincie hoopt nieuwe, frisse inzichten te krijgen over hoe inwoners tegen bepaalde zaken met
betrekking tot de opgaven van de Omgevingsvisie aankijken. En ideeën over hoe we dit kunnen
aanpakken. Voor deelnemers kan het leuke nieuwe contacten opleveren met andere mensen. En
door met elkaar echt in gesprek te gaan, geeft het ook inzicht in hoe iemand anders ergens over
denkt. Deelnemers aan andere burgertoppen in het land zeggen dat het hen enorm heeft
geïnspireerd, dat er creativiteit ontstond en het gevoel om er samen voor te gaan.
Wat gebeurt er met de resultaten van de FlevoTop?
De uitkomsten van de FlevoTop geven de leden van Provinciale Staten inzicht in hoe er over
bepaalde zaken door de Flevolanders wordt gedacht. Het geeft ook zicht op mogelijk waardevolle
(nieuwe) ideeën. Voor ieder statenlid is dit waardevolle informatie, die gebruikt kan worden in de
rol als volksvertegenwoordiger.
Hiernaast zullen de uitkomsten van de FlevoTop in oktober 2017 worden besproken in de Provinciale
Staten. Deze bespreking kan - bij voldoende consensus - ertoe leiden dat vanuit Provinciale Staten
(bepaalde delen van) de uitkomsten aan Gedeputeerde Staten worden meegegeven ten behoeve van
de uitwerking van de Omgevingsvisie.
Tot slot zal na circa een half jaar (voor de zomer 2018) de FlevoTop worden geëvalueerd. Hierbij
wordt ook een terugkoppeling aan de deelnemers van de FlevoTop gegeven. Hierin staat beschreven
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op welke wijze en in welke mate de uitkomsten van de FlevoTop de inzet cq aanpak van de
provincie heeft beïnvloed.
Waarom in de vorm van gesprekken?
Op de FlevoTop gaan mensen in groepjes met elkaar in gesprek. Het gaat om luisteren en begrijpen
waar de ander vandaan komt. Daarmee komen we net een slag dieper. Met elkaar kom je ook tot
nieuwe ideeën, je kunt elkaar aanvullen en verdergaan op andermans gedachten.
Daarin verschilt de FlevoTop dan ook van andere bijeenkomsten die vanuit de provincie worden
georganiseerd. In veel gevallen presenteert de provincie dan een plan of voornemen en vraagt ze
wat u ervan vindt. Maar in dit geval is de vraag veel meer open: denk mee over hoe we bepaalde
zaken het beste kunnen aanpakken. En wie daarin wat zou kunnen doen.
Waarover gaan de discussies tijdens de FlevoTop?
Het gaat over de grote opgaven voor de toekomst van Flevoland zoals vastgelegd in de
Omgevingsvisie op het gebied van onder meer duurzame energie, landbouw meerdere smaken,
krachtige samenleving en het verhaal van Flevoland.
Centraal staat de vraag HOE we bepaalde ambities uit de Omgevingsvisie kunnen waarmaken:
bijvoorbeeld – hoe kunnen we de ambitie van duurzame energie of krachtige samenleving met
elkaar realiseren? Welke ideeën en aandachtspunten hebben de deelnemers hiervoor?
Praktische zaken
We willen zorgen dat mensen die graag willen deelnemen, dat ook kunnen. Daarom hebben we een
aantal maatregelen getroffen:
-

Voldoende parkeergelegenheid op de parkeerplaats achter het provinciehuis
Centraal busvervoer: vanuit iedere kern buiten Lelystad zal een bus rijden naar de
FlevoTop. Op het inschrijfformulier kan men aangeven of men daar gebruik van wil maken.
Kinderspeelhoek: kinderen kunnen meekomen naar de FlevoTop. We zorgen voor vermaak
en toezicht. Ook dit kan men op het inschrijfformulier aangeven.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Met speciale dieetwensen wordt rekening gehouden.
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Gefeliciteerd!
U bent in bezit van een Wildcard voor de FlevoTop op 7 oktober 2017!

Dat betekent dat u bent uitgenodigd om deel te nemen aan de FlevoTop; een
bijeenkomst waarbij inwoners van Flevoland met elkaar in gesprek gaan over de
vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”. Ieder vanuit zijn eigen ervaring,
op zoek naar gezamenlijke ideeën.
Schrijf u in
Met uw Wildcard kunt u zich op www.flevotop.nl inschrijven voor deelname aan
de FlevoTop. Schrijf u vandaag nog in, want vol=vol.
Bij uw inschrijving kunt u kiezen over welk onderwerp u mee wilt denken. Meer
informatie over de onderwerpen én de vraagstukken die daarbij spelen, vindt u
op www.flevotop.nl.
Eerste burgertop
De FlevoTop is een initiatief van Provinciale Staten – de gekozen
volksvertegenwoordiging van de provincie. Zij willen daarmee directer met
inwoners in gesprek over de gewenste toekomst. Het is de eerste keer dat de
provincie een dergelijke burgertop organiseert.

We zien u graag op 7 oktober!

Team FlevoTop
flevotop@flevoland.nl

FLEVOTOP

2017

Laat weten of je komt! Schrijf je in via www.omgevingsvisieﬂevoland.nl/ﬂevotop.
Ook vind je hier het programma en meer informatie. Wees er snel bij. Vol = vol.

WILDCARD

Oktober

Hoe maken we Flevoland nog sterker?

7

LELYSTAD

Datum: zaterdag 7 oktober
Tijdstip: 11.00-16.00 uur

Provinciehuis
Visarenddreef 1
8232 JN Lelystad
www.omgevingsvisieﬂevoland.nl/ﬂevotop

Deze wildcard wordt je aangeboden door: ...........................................................................

