
Keuzenotitie Het verhaal van Flevoland 
 
 

1. Aanleiding  
De opgave ‘Het verhaal van Flevoland’ is één van de 7 opgaven uit de Omgevingsvisie van 
de provincie Flevoland (www. https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/). 
De ambitie van de opgave Het verhaal van Flevoland luidt als volgt: “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. Het oorspronkelijke overheidsideaal is verrijkt met vele nieuwe idealen 
van inwoners en ondernemers.”.  
 
Tegelijk met de Omgevingsvisie is de startnotitie vastgesteld. Hierin staat dat we twee 
producten gaan maken: een programma en een aanpak voor gebiedsbranding. Om te komen 
tot dit programma en de aanpak voor gebiedsbranding willen we aan Provinciale Staten 
tussentijds de koers voorleggen. Dit koersdocument geeft inzicht in de koers en inzicht in 
welke keuzes gemaakt worden. 
 
 

2. Totstandkoming 
Dit koersdocument is voor een belangrijk deel gebaseerd op de inzichten die de 
gebiedsprocessen, erfgoedpop-ups, onlineplatform Flevoverhaal.nl en (ateliers)sessies met 
partners hebben opgeleverd.  
 
Om tot deze keuzenotitie te komen hebben we tussen eind februari en april 2018 
gebiedsprocessen met inwoners georganiseerd, samen met gemeenten. In het 
gebiedsproces stonden twee vragen centraal: ‘wat is typisch Flevolands?’ en ‘hoe nemen we 
dat mee naar de toekomst?’. Er zijn verspreid door Flevoland, acht dieptesessies gehouden 
in samenwerking met de desbetreffende gemeenten en acht evenementen georganiseerd 
rondom de erfgoedpop-ups. In de bijlagen staat meer over deze sessies. In totaal hebben 
480 personen hun mening gegeven. Daarnaast hebben we ambtelijke en bestuurlijke 
overleggen met de gemeenten en waterschap georganiseerd.  
Vanaf november 2017 is er voor gebiedsbranding gestart met de ontwikkeling van een 
identiteitskompas; een beschrijving van de identiteit en belangrijke waarden van 
Flevoland, samengevat in een handzaam model. Door middel van enquêtes, interviews, 
deskresearch en werksessies is gezamenlijk het kompas voor Flevoland gedefinieerd. Meer 
dan 80 organisaties hebben hieraan bijgedragen. De beschrijving van het kompas is 
vastgelegd in een ‘Paspoort Identiteit Flevoland’. In het vervolgtraject, dat gestart is in 
april 2018, wordt de strategie en de implementatie van het kompas nader uitgewerkt. Dit in 
samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de domeinen Leefomgeving, Ondernemen & 
Talent en Vrije Tijd door middel van implementatie-workshops in mei en juni 2018.  
 
 

3. Opbouw notitie 
U wordt gevraagd of de voorgestelde richting van het programma en de aanpak van 
gebiedsbranding, de juiste is voor de provincie Flevoland. De notitie is opgebouwd uit een 
aantal onderdelen:  
 
Programma 
• Richtinggevende uitspraken programma: Het programma wordt gebaseerd op een 

aantal uitgangspunten. Vanuit deze uitgangspunten gaan we als provincie handelen 
en gaan dus mede over de provinciale rol. De uitgangspunten helpen in het maken 
van keuzes om de ambitie te bereiken en dus betekenisvol te kunnen blijven. De 
uitgangspunten zijn gebaseerd op de eigenheid van Flevoland, zowel mentaal als 
fysiek.  

• Provinciaal belang: de niveaus waarop de provincie de kernkwaliteiten en 
omgevingswaarden gaat benoemen. 

• Koers van het programma: grofweg een opzet hoe te komen van de ambitie naar de 
werkstappen (de concrete uitwerking volgt in het programma).   
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Aanpak gebiedsbranding 
• Richtinggevende uitspraken over de implementatie van het identiteitskompas, de 

endorsementstrategie en de instrumenten/benodigdheden voor de implementatie 
(organisatie, tools en werkwijze)  

 
 
PROGRAMMA 
 

4. Richtinggevende uitgangspunten 
Het programma gaat geschreven worden rondom een aantal uitgangspunten. Deze vormen 
de basis van waaruit we als provincie gaan handelen. Ze zijn gebaseerd op de eigenheid van 
Flevoland, zowel mentaal als fysiek.  
 

A. Het verhaal van Flevoland is altijd in ontwikkeling  
• Vernieuwing en verrijking zijn onlosmakelijk onderdeel van het verhaal.  
• Dit vraagt een positieve houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen (ja, mits). 
• Flevoland moet naast het landschap van de belofte, ook het landschap van de 

herinnering worden.  
• Wat nu heel gewoon is, kan later heel bijzonder worden: “tijdgenoten zijn niet 

bevoegd”. Net als Flevoland zelf, is het erfgoedbegrip van Flevoland ook jong en in 
ontwikkeling. Om te zorgen voor het erfgoed van de toekomst moeten we bewust 
en zorgvuldig omgaan met onze omgeving.  

 
B. Ruimte voor het nieuwe; mensen maken Flevoland 
• Inwoners hechten belang aan het grotere verhaal van Flevoland en voelen zich 

hiermee verbonden. De strakke lijnen, de horizon, de contrasten tussen open en 
besloten, tussen oud en nieuw, de dijken, gemalen, vaarten, de boerenerven als 
groene eilandjes en de entrees. Deze karakteristieken moeten herkenbaar blijven.  

• Binnen het grotere verhaal is ruimte voor ontwikkelingen. Zodat Flevoland een plek 
wordt waar inwoners, organisaties en ondernemers hun idealen kunnen realiseren; 
mensen maken Flevoland.  

• Dat betekent dat het mag ook heel anders worden (vrijheid, creatief, visionair). Zo 
versterken en verrijken we Flevoland met de idealen van de mensen en het verhaal 
van de plek. 

• Je moet een plek kennen om hem te kunnen maken; gebruik daarbij de kracht van 
de diversiteit (kracht van de verschillende polders), de diversiteit van de mensen 
en van lokale kennis. Want Flevoland er is voor iedereen, er is ruimte voor 
verschillen: verschillen tussen mensen en verschillen tussen polders. 
 

C. Van toetsen achteraf naar inspiratie vooraf 
• Een verschuiving in de fase van de betrokkenheid: erfgoed en landschap vooraan in 

het planproces meenemen als belang, als inspiratiebron en richtinggevend. 
• Erfgoed en landschap daarbij inzetten als middel voor een rijker ruimtelijk plan en 

om verbinding te leggen met en tussen inwoners, ondernemers en gebiedspartners.  
• De dialoog is daarbij essentieel, de dialoog tussen overheden, maar ook tussen 

initiatiefnemer en overheid. 
• Loslaten in vertrouwen: niet sturen op eindbeeld, maar ondersteunen, inspireren en 

faciliteren (met inspirerende, ruimtescheppende (proces)spelregels). 
 

D. Het inpolderingsverhaal verbindt en daagt uit: drie polders vormen één verhaal 
• Inwoners hechten aan en voelen zich verbonden met het grotere verhaal van 

Flevoland. Het verhaal maakt trots en vertelt wie we zijn (ondernemend, 
aanpakken, durf, slim). 

• Maar: onbekend maakt onbemind! Uitdragen van wie we zijn en wat we te bieden 
hebben is dus een belangrijk middel om mensen aan je te binden (inwoners, 
recreanten, ondernemers). 

• Belangrijke gemene delers zijn het pionieren en ontdekken, het jonge gemaakte 
land, samen de schouders eronder.  
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• Experimenteren, oefenen, uitdagen en soms mislukken horen dus ook bij het 
verhaal.  

 
E. Tijd als factor 
• Om tot een andere benadering en betrokkenheid van de provincie tot haar 

omgeving te komen is er tijd nodig en moet er ruimte zijn om kleine stapjes te 
zetten en met elkaar nieuwe manieren van werken verkennen. 

• Tijd is ook nodig voor onszelf en onze partners om een nieuwe rol/houding eigen te 
maken. 

 
 

5. Provinciaal belang  
Het Flevolandse cultuurlandschap (inclusief het ondergrondse erfgoed) strekt zich over de 
gemeentegrenzen uit. De Flevolandse gemeenten zijn met elkaar verbonden door het 
grotere, gezamenlijke (fysieke en historische) verhaal van de inpoldering, met alle 
elementen die horen bij de grootschalige aanleg en inrichting, inclusief de herinneringen 
uit een verder verleden. Het gaat dan om bijvoorbeeld landschapselementen en – 
structuren, ensembles, iconen, scheepswrakken, archeologie en aardkundige waarden. 
 
Het landschap brengt alle processen, functies en opgaven die spelen ruimtelijk met elkaar 
in verbinding. Daarom beschouwen we het Flevolandse cultuurlandschap (inclusief het 
ondergrondse erfgoed) als provinciaal belang. Maar we maken we onderscheid in drie 
niveaus:  

1. waterbouwkundig bouwwerk van de twintigste eeuw bestaande uit drie bij elkaar 
horende polders met daaronder de ondergrond met de archeologische en aardkundige 
waarden (behouden, beschermen, beleefbaar maken en benutten). 
2. heldere structuren en concepten per polder (vanuit het grote gebaar) (herkenbaar 
houden en ontwikkelen), zoals het groen rondom de dorpen en steden/kernen. 
3. inpassen in het landschap (massa-ruimte (openheid), vergezichten/zichtlijnen, 
rust/stilte, land-art, erfbeplanting, iconen, verkaveling, archeologie) (koesteren en als 
inspiratiebron) 

 
De drie niveaus zijn relevant, omdat de provinciale rolinvulling verschillend is. Op basis van 
deze niveaus benoemt de provincie haar kernkwaliteiten en omgevingswaarden. Als de 
belangen op het niveau van het waterbouwkundig bouwwerk en de ondergrond geraakt 
worden, zit de provincie aan tafel en doet de provincie mee vanuit co-creatie. De andere 
niveaus zijn eveneens van provinciaal belang, maar komen in de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk aan de orde.  De provincie wordt betrokken als deze waarden geraakt 
worden bij gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen en structuurontwikkelingen. 
Daarnaast wil de provincie de gemeenten faciliteren, zodat het typisch Flevolandse 
polderlandschap (met herinneringen uit een verder verleden) herkenbaar blijft. Dit kan 
door te stimuleren dat het verhaal sterker en gezamenlijk wordt uitgedragen en door te 
stimuleren dat het wordt ingezet als inspiratiebron (door het benutten van verhalen van 
mensen en van plekken) en dat de kennis wordt vergroot en gedeeld. 
 

6. Koers van het programma 
Onze stip op de horizon is de ambitie zoals die in de Omgevingsvisie FlevolandStraks is 
verwoord: “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. Het oorspronkelijke 
overheidsideaal is verrijkt met vele nieuwe idealen van inwoners en ondernemers.“  
 
De rode draad uit het participatietraject is dat Flevoland haar eigen verhaal moet blijven 
vertellen, want het polderconcept (het Verhaal van Flevoland) is een unieke verrijking van 
de Nederlandse cultuur. Daarbij moeten mensen de ruimte en de mogelijkheden krijgen om 
Flevoland te verrijken met hun idealen.   
 
Gebaseerd op de hiervoor genoemde uitgangspunten worden in het programma de volgende 
elementen verder uitgewerkt:  
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- De provincie zit aan tafel en doet mee als bij ruimtelijke transities en 
ontwikkelingen het provinciaal belang van het waterbouwkundig bouwwerk en 
ondergrond geraakt wordt (in positieve en negatieve zin), op basis van co-creatie 
en inspirerende, ruimtescheppende (proces)spelregels. 

 
- Bij ruimtelijke ingrepen die de andere niveaus van het provinciaal belang raken, 

wordt erfgoed/landschap/identiteit vroegtijdig (in initiatieffase) en volwaardig 
meegenomen in het planproces. 
 

- Het verhaal van Flevoland is onderdeel van de zes andere opgaven uit de 
Omgevingsvisie. In andere maatschappelijke opgaven speelt de provincie een rol als 
het een kans biedt voor het versterken van Het verhaal van Flevoland.  
 

- De provincie richt zich op het faciliteren en stimuleren van inspiratie, in 
gezamenlijkheid met omgeving en gebiedspartijen, waarbij ieder bijdraagt vanuit 
zijn of haar rol en mogelijkheden.  
 

- Het behouden van de eigenheid van Flevoland door in te zetten als een 
inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen kunnen we (medeoverheden, 
organisaties) faciliteren door bijvoorbeeld pilots, voorbeeldprojecten, 
wedstrijden etc te organiseren met onze partners.  
 

- De provincie stimuleert dat het cultureel erfgoed behouden wordt alsook 
‘zichtbaar’ en/of beleefbaar gemaakt wordt gemaakt (bij voorkeur samen met 
inwoners). 
 

- De provincie geeft het goede voorbeeld bij ontwikkelingen ten aanzien van onze 
eigen provinciale elementen en structuren: bij transformaties en ontwikkelingen 
gaan we het verhaal benutten als inspiratiebron.  
 

- De provincie werkt samen met haar partners aan het krachtig uitdragen het 
verhaal, zowel via gezamenlijke gebiedsbranding als het meer historische en 
landschappelijke verhaal via educatie, musea en kunst.  
 

- De provincie experimenteert samen met partners met manieren van werken waarbij 
inwoners Flevoland vorm kunnen geven en mee kunnen doen, zowel bij uitdragen 
als bij ruimtelijke processen. 
 

- De provincie stimuleert en/of faciliteert kennisvermeerdering en kennisoverdracht, 
tussen overheden, tussen experts en overheden. 
 

- Bestaande (prestatie-)afspraken en subsidieregelingen worden omgebogen naar de 
opgave, zodat deze meer in lijn liggen met de opgave (verhaal als inspiratiebron, 
verhaal uitdragen en grotere rol inwoners). 
 

- Samen met onze mede-overheden zetten we een bevlogen gerenommeerde 
deskundige in om te stimuleren dat het verhaal van Flevoland wordt benut als 
inspiratiebron. Deze ambassadeur ruimtelijke kwaliteit is een inspirerende 
vakinhoudelijke en onafhankelijke expert, die vroegtijdig in ruimtelijke 
planprocessen en bij ruimtelijke transities gevraagd en ongevraagd advies geeft aan 
overheden. Ook het debat aanzwengelen en het betrekken inwoners hoort hierbij.  
 

- De provincie verkent met haar partners welke (financiële) instrumenten ontwikkeld 
kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een fonds, om het principe 
“Mensen maken Flevoland” echt vorm te geven. Vanuit dit fonds kunnen we 
initiatieven vanuit de samenleving die passen binnen het verhaal van Flevoland 
meefinancieren. Dit fonds kan investeringsgeld bieden en kan dienen als provinciale 
cofinanciering.  
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7. Vorm van het programma 

Het programma wordt (deels) vertaald in een digitale atlas die verleidt en inspireert. De 
atlas is daarmee primair een middel om het verhaal verder te brengen. Want de eerste stap 
om het verhaal te benutten als inspiratiebron is het op een gebruiksvriendelijke manier 
toegankelijk maken van het verhaal van Flevoland. De atlas bevat kaarten met het 
provinciaal belang, maar ook met inspirerende thematische kaarten. Ook de essays van de 
landschapsarchitecten zullen hierin een plek krijgen.  
 
Dit stelt plannenmakers in staat om snel en adequaat de onderdelen van het verhaal, en de 
ambities en doelstellingen in beeld te brengen. In de loop van de tijd kan de atlas worden 
aangevuld. Ook koppeling met bijvoorbeeld het Beleidsplan Recreatie en Toerisme, en de 
Cultuurnota kunnen hieraan gekoppeld worden. 
 
 

8. Monitoring  
In het programma nemen we op op welke wijze we de output en eventueel outcome 
monitoren. Daarbij zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande 
monitoringsinstrumenten. Om gevoel te houden bij wat er leeft in de provincie kunnen we 
iedere 4 jaar een proces organiseren om bij inwoners op te halen wat de eigenheid is en 
hoe we die mee kunnen nemen naar de toekomst. We bepalen op basis daarvan met elkaar 
wat dit betekent voor onze rol, beleid en instrumenten, zodat we de goede dingen blijven 
doen om het verhaal actueel en levend te houden.  
 
AANPAK GEBIEDSBRANDING 
 

9. Richtinggevende uitspraken voor aanpak gebiedsbranding 
De aanpak voor gebiedsbranding gaat uit van een aantal keuzes die gemaakt zijn samen met 
de diverse partners in het gebied. De keuzes vormen de basis voor hoe gebiedsbranding van 
Flevoland uitgevoerd en zichtbaar zal gaan worden in de toekomst.      
  

A. Implementatie vanuit identiteitskompas 
Een sterke identiteit is er niet zomaar. Je moet duidelijk voor ogen hebben (en 
houden) wat je bent/wilt zijn en dit dan waarmaken in alles wat je doet. Impliciet 
wordt er al vaak veel ‘op z’n Flevolands’ gedaan maar als dit nog sterker gemaakt 
en uitgedragen kan worden dan wordt het ‘Flevoland’ gevoel nog veel meer 
vergroot en wordt het meer merkbaar en meer waardevol. Om hier praktische 
uitwerking aan te geven is het identiteitskompas voor Flevoland ontwikkeld. Dit 
zodat de Flevolandse identiteit, zo eenvoudig mogelijk, daadwerkelijk kan worden 
gebruikt voor nieuwe ideeën, projecten en activiteiten, voor beleidsontwikkeling en 
voor gezamenlijke communicatie. Door de identiteit ‘eenduidig” neer te zetten kan  
er in samenhang uitgedragen worden waar Flevoland voor staat en onderscheidend 
in is. 
 

B. Endorsementstrategie 
Een endorsementstrategie is een belangrijke basis voor een gestructureerde 
implementatie van de gebiedsbranding cq. het identiteitskompas. Endorsen is het 
verbinden van boven- of ondergeschikte merken aan een hoofdmerk. Om te komen 
tot een goede strategie wordt gezamenlijk afgewogen op welk schaalniveau de 
gebiedsbranding voor Flevoland kan worden toegepast, met welke doelstellingen en 
voor welke doelgroepen. Als hulpmiddel om die keuzes te maken en te 
verduidelijken worden endorsementmodellen gebruikt. De modellen maken 
mogelijke variaties in merkverbindingen inzichtelijk. Het voedt de discussie al dan 
wel of niet het ontwikkelen van een gezamenlijke huisstijl, het gebruik van een 
logo of een slogan. Of dat wordt volstaan met het uitwerken van het kompas in een 
storyline. De keuze voor een model (wijze van merkverbinding) is de basis voor het 
implementatieplan. 
 

C. instrumenten/benodigdheden voor implementatie 
In het implementatieplan wordt beschreven hoe men het identiteitskompas wil 
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gebruiken voor verschillende doelstellingen en doelgroepen. Partners en 
stakeholders moeten bekend raken met  het identiteitskompas en zich geïnspireerd 
voelen om het  te gaan gebruiken. De implementatie van de gebiedsbranding 
Flevoland wordt straks door veel verschillende partijen gedaan. Voor een duurzame 
gebiedsbranding wordt gezamenlijk met stakeholders en partners is gekozen welke 
handvatten hiervoor benodigd zijn om het te kunnen gebruiken in activiteiten, 
producten en communicatie. Daarnaast wordt gekeken naar hoe de implementatie 
en de mate van endorsement moeten worden georganiseerd. Met de uitvoering van 
het implementatieplan zal een toolkit ontwikkeld worden. De tools zijn afhankelijk 
van de gekozen strategie en governancestructuur. Hierbij valt te denken aan ’on 
brand’ beeldmateriaal, tone of voice, identiteitsbewijzen, storytelling van ‘on 
brand’ ondernemers, campagnes, informatievoorziening, een 
financieringsinstrument etc. Naast de toolkit zijn er ook andere mogelijkheden 
zoals branding workshops of de ontwikkeling van een brandfilter, dat gebruikt kan 
worden om zelf te toetsen of het initiatief past bij de identiteit. En om de activatie 
en wat daarvoor nodig is te concretiseren en de implementatie een extra impuls te 
geven kunnen  bijvoorbeeld potentiele ‘on brand’ casussen ondersteund worden in 
het direct toepassen. (pilots).  

 
10. Bijlagen 
- Verslag gebiedssessies met inwoners  
- Verslag erfgoed pop-ups 
- Identiteitspaspoort 
- Implementatieplan gebiedsbranding Flevoland (volgt na 25 juni) 
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