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Waarom 

Flevoland werkt aan voorzieningen die 
niet alleen Flevoland, maar ook haar 
omgeving aanvullende kwaliteiten 
bieden. Deze voorzieningen hebben een 
grote aantrekkingskracht voor de 
omgeving van Flevoland. Hierdoor dragen 
we bij aan de versterking van de 
stedelijke netwerken. Deze zijn in 
toenemende mate de motoren van de 
economie. Dit is goed voor de gehele 
regio en goed voor Flevoland. 



Uw vraag 

Ontwikkel 2 producten als uitwerking van de strategische opgave 
Regionale Krachten goed voor Flevoland. 
1. Programma 
2. Netwerkanalyse 



Excellente woonmilieus   



 
 
 

Wat 
• Toevoegingen en versterkingen met regionaal karakter die  positie van steden in het 

stedelijk netwerk verbeteren 
• Investeren in verbindingen en corridorontwikkeling  
• De aanwezige blauw-groene kwaliteiten versterken, benutten en ruimte voor 

ontwikkeling creëren 
 
Wat we al doen 
• RRAAM/Fonds verstedelijking Almere: Aeres, nationaal museum, Upcycle platform, 

knooppunt Almere Centrum, Cultuur in Poort etc. 
• Investeren in Groen-Blauw: Nationaal Park, Markermeer-IJmeer & Nieuwe Natuur 
• Stedelijke bereikbaarheid Almere 
• MRA acties 
 
Wat staat ons te doen 
• Samenwerkingsagenda Almere: Corridorontwikkeling Almere-Utrecht, 

knooppuntontwikkeling as Schiphol-Lelystad, verstedelijkingsopgave, Waterpark IJmeer 
• Strategische agenda Lelystad Next Level 
• Investeren in positionering & profilering nationale en regionale partners, netwerken 

(MRA, Regio Zwolle) beleidstrajecten (MIRT, Nationale Omgevingsvisie, IBP) etc.   
 

 



Economisch Knooppunt LA 

 
  

 



 
 

Wat  
• Formuleren van het beoogde lange termijn positionering en profilering van het 

knooppunt Lelystad Airport als logistieke magneet binnen het stedelijk netwerk 
• Driehoek Lelystad-Almere-Zeewolde 
• Lokaal, regionaal, nationaal 
• Alzijdig en selectief 
• Blijven investeren in (de kwaliteit) van verbindingen 
 
Wat we al doen 
• Lelystad Airport Businesspark 
• Human capital agenda.  
• Ruimte voor experiment (smart mobility en duurzame energie) 

 
Wat staat ons te doen (2019 ev.) 
• Regionaal platformontwikkeling 
• Ontwikkelen van een ruimtelijk-economische strategie  
• Investeren in acquisitie en profilering 

 
 

 
 



Blauw-groen Waterrijk 

 
 
 



 
 

Wat  
• Leisure en recreatie perspectief voor de lange termijn van Hulkesteinse Bos 

tot Marknesse 
• Land en water, het oude en nieuwe land 
• Conceptgericht investeren in de basis en strategische toevoegingen 
 
Wat doen we al 
• Gebiedsbranding 
• Oostrand Dronten 
• Nieuwe Natuur 

 
Wat staat ons te doen?  
• Gebiedsfoto, opgave-urgentie en ontwikkelkansen in beeld 
• Investeren in de basis zoals parkeerplaatsen, stranden, routes etc.  
• Bijdragen aan nieuwe pleisterplaatsen en schaalverkleiners om natuur te 

ontsluiten 
• Ruimte bieden aan en ondersteunen van impulsen door ondernemers 
• Investeren in partners (de overkant), netwerken en beleidstrajecten (Agenda 

IJsselmeergebied 2050)  

 
 
 



Netwerkanalyse 

 
 

Wat  
• In beeld brengen van de kansen, vanuit de 

netwerkpositie en dynamiek van Flevoland, voor 
meekoppeling, afstemming en stimulering van 
ontwikkelingen in de bovenlokale netwerken 

• Kansrijke versterkingen en toevoegingen voor 
Almere & Lelystad 

• Aanknopingspunten identificeren met de 
omliggende regio’s 
 

Hoe 
• Periodiek onderzoek  (2 jaarlijks) 
• Opdracht Pieter Tordoir loopt 
• Leren van andere provincies tav implementatie 
• 13 juni Symposium 
 

 
 



Samen maken we Flevoland 

 
 

• De ontwikkeling van de krachten waar het programma Regionale 
Kracht op inzet vraagt om krachtenbundeling en samenwerking van 
velen. De provincie bepaalt niet.  

• Door duidelijk te zijn in wat de provincie wil en waar ze op inzet is ze 
gesprekspartner. Tegelijkertijd is het de gedachte dat de provincie 
complementair aan de gemeente acteert.  

• De rol van de provincie wisselt per opgave en is veranderlijk. De 
participatieladder biedt houvast.  

• Door aanwezig te zijn, aan te sluiten bij de belangen van onze 
omgeving en te investeren in netwerken zien anderen onze krachten 
en kunnen deze benut worden.  



Programmeren in een netwerksetting 

 
 

• De samenwerking met partners bepaalt het tempo en de aard van de programmering.  
• Het programma Regionale Kracht maakt per opgave duidelijk  wat de provincie wil voor 

de lange termijn en waar de provincie op inzet voor de korte termijn  
• Per opgave toewerken naar een samenwerkingsagenda waar de provincie aan bijdraagt 

(regisserend-faciliterend-regulerend-uitvoerend) 
• Versterken wat al loopt.  
 



Vervolg 

 
 

• 4 juli Koersnotitie (oordeelvormend): 
• Deelopgaven verder uitgewerkt, wat wil de 

provincie; provinciaal belang?  
• Wat doet de provincie daar voor?  
• Wat is daar voor nodig.  

• Input voor vervolggesprek met partners na de 
zomer 
• Lelystad Next Level: Strategische agenda 
• Almere: Samenwerkingsagenda 
• Blauw-groen waterrijk: gedeelde opgave 
• Knooppunt LA: oppakken medio 2019 

• 28 november beeldvorming & oordeelsvorming 
concept programma.  

• 19 december besluitvorming programma 

Opgave 

Willen 

Samenwerken 

Uitvoeren 


