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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Flevoland is vol ambitie. We hebben de afgelopen periode gevierd dat de provincie Flevoland dertig 
jaar bestaat. En bij de viering van 100 jaar Zuiderzeewet hebben we stilgestaan bij een van onze 
bestaansredenen. Met de Eindbalans 2019 geven wij enerzijds inzicht in wat is gerealiseerd in de 
afgelopen vier jaren en anderzijds bieden we een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten 
van deze bestuursperiode. Het Collegeuitvoeringsprogramma Flevoland 2015-2019, Innovatief en 
ondernemend hebben we daarbij als leidraad voor ons bestuurlijk werk gehanteerd. Als college 
leggen we in deze Eindbalans verantwoording af over deze bestuursperiode. 

Ontwikkelingen 
Flevoland heeft de afgelopen jaren grote veranderingen meegemaakt. Er is veel geïnvesteerd en er 
zijn belangrijke resultaten zichtbaar geworden. In de Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten de 
relevante maatschappelijke opgaven voor de komende tijd vastgesteld. In het proces van de 
opstelling daarvan hebben we intensief opgetrokken met regionale overheden en andere partners. 
We verwachten deze aanpak voort te zetten in de fase van uitvoering. Er is veel geïnvesteerd in 
deze regio op het gebied van het woon- en leefklimaat en dat komt de Flevolandse samenleving ten 
goede. In de Eindbalans treft u de nodige voorbeelden aan van investeringen in fysieke en 
infrastructurele projecten die er maatschappelijk toe doen. 

Flevoland is zichtbaar 
We constateren dat deze provincie haar opdrachten op regionaal, landelijk en Europees niveau 
uitvoert en daarin volwaardig functioneert. Bovendien zijn we - als relatief kleine provincie - in 
staat creatief te zoeken naar mogelijkheden om het anders te doen, om nieuwe wegen te 
bewandelen, om samen te werken over grenzen heen. In de Omgevingsvisie en in onze programma's 
hebben we de afgelopen jaren daarmee ervaring opgedaan. In deze ti jd van netwerken en 
participaties moet de provincie open staan voor het dragen van risico's als dat de samenleving ten 
goede komt. Flevoland heeft zich geprofileerd en is zichtbaar geworden. De provincie is volop in het 
nieuws is geweest, over een breed scala aan onderwerpen. 

Resultaten 
Is alles gelopen zoals verwacht? Hebben we alle doelen gerealiseerd? De maatschappelijke 
vraagstukken zijn omvangrijk en de afgelopen jaren zijn nieuwe publieke thema's op tafel gelegd. 
Onze ambities gelden voor de lange termijn. En daarom constateren we dat Flevoland niet af is. 
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Binnen de periode van vier jaren is veel bereikt maar daarmee is het niet klaar. Er is veel te doen in 
een nieuwe bestuursperiode. Met het overzicht van de Eindbalans geven we weer wat er wel is 
gedaan en bereikt. Met veel genoegen bieden wij deze u ter kennisname aan. 

Samenwerking 
De afgelopen collegeperiode is de samenwerking tussen Provinciale Staten en ons college regelmatig 
aan de orde geweest. We zijn ons er van bewust dat een goed samenspel cruciaal is. Voor een 
constructieve samenwerking is vertrouwen en openheid noodzakelijk. Als dagelijks bestuur blijven 
we daarin investeren, ook in een volgende bestuursperiode. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris de voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal L Verbeek 
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Inleiding 

In deze Eindbalans leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over de bestuursperiode die 
in het voorjaar van 2019 eindigt. Hebben Gedeputeerde Staten in de afgelopen jaren kunnen 
doen en kunnen realiseren wat zij zich hebben voorgenomen bij de start van deze periode? Met 
dit verslag wordt verantwoording afgelegd en inzicht gegeven aan de bijdrage die het college 
heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Flevolandse samenleving. 

De ambities die deze coalitie heeft vastgelegd in het coalitieakkoord 'Flevoland Innovatief en 
Ondernemend', zijn in het Collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019 verder uitgewerkt.. 
Veel maatschappelijke vraagstukken op het gebied van economie, duurzaamheid en de fysiek-
sociale leefomgeving zijn te complex om door één partij te worden opgelost. Slimme, toepasbare 
oplossingen komen voort uit slimme samenwerkingsverbanden. De provincie opereert actief in 
netwerken waarin de ambities hun concrete vorm krijgen en waarin ondernemers, 
kennisinstellingen, overheden en de samenleving elkaar moeten vinden. Bij het motto van de 
Uitvoeringsagenda van de Omgevingsvisie 'Samen Maken We Flevoland' past een provincie die 
het 'samendoen' in al die netwerken stimuleert. Dit is bovendien in lijn met de ontwikkeling van 
de omgevingswet en de bestaande bestuurscultuur in Flevoland waarin wordt ingezet op 
samenwerking tussen overheden, uitvoeringsorganisaties, initiatiefnemers en bedrijven. 

De keerzijde hiervan is wel dat de provincie voor het realiseren van resultaat op de provinciale 
doelen, sterker afhankelijk wordt van de prestaties van anderen. Dat heeft ook gevolgen voor de 
aard en de meting van de doelen. Alleen waar de provincie een bepalende inbreng heeft kunnen 
concrete resultaatdoelen worden geformuleerd. Maar waar succes sterk afhankelijk is van de 
resultaten van samenwerkingspartners, hebben de doelen noodzakelijkerwijs meer het karakter 
van inspanningsdoelen. Het is niet altijd mogelijk om helemaal objectief te meten of doelen 
bereikt zijn. Maar als de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd (al dan niet op de vooraf 
voorgenomen wijze), kan met een zekere aannemelijkheid worden gesteld dat er aan de doelen 
is bijgedragen, of dat deze doelen geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. 

Tussenbalans 2017 
In de Tussenbalans 2017 van het Collegeuitvoeringsprogramma (UP) is gebleken dat de uitvoering 
op schema lag. Aan twee doelen wilden GS extra aandacht besteden, namelijk sluitend 
fietspadennetwerk (UP 6.7) en effectiviteit openbaar bestuur (UP 8.5). Ook zijn nieuwe ambities 
opgepakt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben Provinciale Staten (PS) hebben 
op voorstel van GS besloten tot een intensivering in toerisme, recreatie en natuur om de kansen 
die de aantrekkende economie biedt, optimaal te benutten. Deze extra aandacht is vooral 
gericht op natuurbeleid en -beheer (onder andere Marker Wadden, Nieuwe Natuur en 
Oostvaardersplassen) en cultuur (Batavialand en NLE / RCE). 

Ook is ter gelegenheid van de Tussenbalans besloten ambities op te pakken op het gebied van 
circulaire economie, energie, landbouw en duurzaamheid. Deze ambities kwamen voort uit de in 
2017 vastgestelde Omgevingsvisie. 

Ambities coalitie 2018 
De nieuwe coalitie die in 2018 aantrad, heeft het vigerende coalitieakkoord (2015 -2019) als 
basis onderschreven, en heeft daaraan de volgende accenten toegevoegd: 
• De energieagenda wordt versneld en geïntensiveerd, in samenspraak met partners; 



• Er wordt een valide businesscase opgesteld om af te wegen of meer middelen beschikbaar 
moeten worden gesteld voor Openbaar vervoer; 

• Oostvaardersplassen: het rapport van de commissie Van Geel is de basis voor het debat; 
• De opgave 'Krachtige samenleving' stelt een uitwerkingsplan op voor de besteding van de 

middelen. 

Leeswijzer 
In deze Eindbalans wordt op de volgende vragen ingegaan: 
• Is het college erin geslaagd de gewenste bestuursstijl te ontwikkelen? Hebben GS open en 

constructief samengewerkt met anderen om de doelen te verwezenlijken? 
• Is het Collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019 uitgevoerd en de (bijgestelde) doelen 

gerealiseerd? 
• Zijn de juiste beleidsopgaven gekozen en ter hand genomen, zowel in het coalitieakkoord als 

ook de tussentijds toegevoegde doelen? 

Gedeputeerde Staten (GS) leggen in het algemene deel van deze Eindbalans hierover 
verantwoording af. Zij beschrijven wat de afgelopen periode is gerealiseerd, welke 
ontwikkelingen bestuurlijk bijzonder zijn geweest en welke aanvullende ambities en doelen ter 
hand zijn genomen. Aan de hand van een selectie van onderwerpen wordt geïllustreerd hoe deze 
provincie zich ontwikkeld heeft en welke keuzes GS daarin hebben gemaakt. Interne en externe 
veranderingen zijn aanleiding geweest om die aanvullende activiteiten en ambities op te pakken. 
Deze Eindbalans bevat geen financiële verantwoording, hiervoor wordt verwezen naar de 
jaarlijkse verantwoording in de Jaarstukken. 

In de monitor die als bijlage 1 is toegevoegd is het programmatische deel weergegeven. Dit 
dashboard maakt zichtbaar aan welke activiteiten voor diverse doelen is gewerkt. Geconstateerd 
kan worden dat bijna alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat 
een aantal activiteiten is gestart en doorgaat in de volgende bestuursperiode. De provincie werkt 
immers aan langjarige doelen om Flevoland te ontwikkelen. 



B e stu u rl i j ke ve ra n t wo o r di ng 
Sinds 2015 werken wij als college van Gedeputeerde Staten aan de opdracht om het 
Coalitieakkoord Flevoland 2015 - 2019, Innovatief en ondernemend uit te voeren. Halverwege de 
bestuursperiode hebben we een Tussenbalans van het Collegeuitvoeringsprogramma 2015 - 2019 
opgesteld om te toetsen of we op de goede weg waren en of bijstelling nodig of wenselijk is. 

Gedurende de bestuursperiode is de samenstelling van ons college veranderd. In personele zin, 
toen Ad Meijer de portefeuille overnam van Arie Stuivenberg, na diens overlijden begin 2017. 
Ook de samenstelling van de coalitie is gewijzigd. Drie jaar na de start van de coalitie heeft zich 
een breuk voorgedaan. Op basis van het rapport "Veters strikken" is in het voorjaar 2018 een 
nieuwe coalitie gevormd van WD, CDA, D66, CU en PvdA. Twee nieuwe gedeputeerden (Harold 
Hofstra en Jop Fackeldey) traden toen aan. Ten slotte trad Jan de Reus aan na het vertrek van 
Jaap Lodders. 

Bestuursstijl 

Het vormgeven van een nieuwe bestuursstijl vinden wij een belangrijk onderdeel van ons 
uitvoeringsprogramma. Daarbij hebben we expliciet benoemd dat openheid en transparantie, 
tijdige betrokkenheid en constructieve samenwerking de kernpunten zijn. Deze elementen 
hebben ertoe geleid dat we in diverse processen anders te werk zijn gegaan dan voorheen. We 
hebben deze bijvoorbeeld toegepast bij de totstandkoming van diverse beleidsprogramma's; 
daarin zijn maatschappelijke opgaven leidend geweest en hebben we de provincie steeds 
gepositioneerd als partner in de samenwerking met andere partijen. Ook in de ontwikkeling van 
diverse programma's en beleidsterreinen hebben we deze aanpak gehanteerd. Zo geven we 
richting aan een bestuursstijl die past bij een provincie anno 2019: wendbaar, effectief en 
toekomstbestendig. 

De afgelopen jaren hebben wij daarnaast Provinciale Staten (PS) eerder dan voorheen betrokken 
bij de besluitvorming, om hen in staat te stellen hun rol zo goed mogelijk in te vullen en de 
samenwerking te verbeteren. In interactieve sessies hebben we PS aan de voorkant betrokken bij 
tal van onderwerpen. Een ander voorbeeld is dat PS bijvoorbeeld een initiërende en leidende rol 
gehad in het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Ook wordt regelmatig een 
kijkje genomen bij de uitvoering van provinciaal beleid. Deze bezoeken (onder meer 
Duurzaamheidswinkel, Windpark Zeewolde en infrastructurele projecten) maken de dilemma's 
zichtbaar waarmee wij te maken hebben. Ten slotte hebben PS en GS diverse instrumenten 
ontwikkeld waarmee de positie van de staten kunnen worden verstevigd: zoals beeldvorming, 
startnotities en rapporteurschappen. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat de 
samenwerkingsrelatie PS en GS voortdurend 'onderhoud' nodig hebben. Bespreking van dit 
samenspel moet dan ook regelmatig plaatsvinden. 

Algemeen beeld van deze bestuursperiode 

De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd binnen en buiten de provincie Flevoland. Relevante 
ontwikkelingen in deze bestuursperiode zijn onder andere de energietransitie en het 
klimaatakkoord van Parijs (2015), het herstel van de economische crisis en de ruimere middelen 
voor de provincie, de opstelling en vaststelling van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en de 
decentralisatie van de natuurwetgeving (beleid en beheer). 



Met het Collegeuitvoeringsprogramma Flevoland, innovatief en ondernemend 2015-2019 zijn we 
aan de slag gegaan en de koers hebben we vastgehouden. Er is erg veel gedaan en gerealiseerd. 
We constateren dat volgens de monitor (bijlage 1) bijna alle geplande activiteiten in de loop van 
deze vier jaar zijn uitgevoerd. Dit betekent dat ons uitvoeringsprogramma voldoende realistisch 
is geweest. Aan de voorgenomen activiteiten hebben we intensief gewerkt, in de meeste 
gevallen met andere partijen. In enkele gevallen is de uitvoering naar achteren verschoven en is 
het doel alsnog voor het einde van deze bestuursperiode bereikt. De realisatie van een sluitend 
fietspadennetwerk loopt door in de volgende bestuursperiode. Er zijn geen doelen vervallen. 
Door de opstelling van de Omgevingsvisie en de daaruit voortkomende programmering hebben PS 
de opgaven meer profiel gegeven. 

Tegelijk merken we op dat we nieuwe ambities hebben opgepakt. We hebben initiatieven 
genomen en kansen benut. En soms hebben we geacteerd op bestuurlijke vragen die we niet 
hebben voorzien in 2015. Een recent voorbeeld daarvan is het faillissement van het 
IJsselmeerziekenhuis en de mogelijke bedreiging van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid 
van deze regio. 

Onder het motto Innovatief en ondernemend hebben we deze vier jaar gewerkt aan de 
uitvoering van het CUP. De laatste twee jaar is de provincie Flevoland veel in het (landelijk) 
nieuws geweest. Deze regio heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld en maatschappelijke 
opgaven zijn op de agenda gekomen. Onder andere in onderstaande projecten en ontwikkelingen 
is de groei van Flevoland aantoonbaar aanwezig of zijn zichtbare stappen gezet. Deze toelichting 
is ingedeeld naar de indeling van de programma's van het UP (en niet limitatief). 

Accenten gewijzigde coalitie 

Het afgelopen jaar heeft het college in gewijzigde samenstelling de voorgenomen accenten 
energie, openbaar vervoer, Oostvaardersplassen en uitwerkingsplan voor de opgave Krachtige 
samenleving aangepakt. Over de energietransitie wordt in onderdeel 16 van het volgende 
hoofdstuk een uiteenzetting gegeven. 

De ontwikkeling van een businesscase OV is aangehouden, omdat we in overleg zijn met de 
vervoerder over de continuïteit van de concessie. Pas als de uitkomsten daarvan bekend zijn, 
kan worden bepaald of al dan niet meer middelen nodig zijn. 

Ons beleid rond het beheer van de Oostvaardersplassen en het aspect van dierenwelzijn is 
breedvoerig in de media aan de orde geweest. In onderdeel 6 wordt dit toegelicht. De provincie 
heeft het rapport van de Commissie Van Geel als basis voor haar beleid onderschreven. Dit 
beleid is ter hand genomen en de uitvoering daarvan wordt zichtbaar. In diverse rechterlijke 
uitspraken is het beleid getoetst en overeind gebleven. De uitvoering van dit beleid is gestart. 

Wat betreft de uitwerking van de opgave "Krachtige samenleving" is bij de vaststelling van de 
omgevingsvisie FlevolandStraks voor de opgave Krachtige Samenleving een budget beschikbaar 
gesteld van 1,5 miljoen euro. Voor Krachtige Samenleving richt de integrale uitwerkingsagenda 
Samen Maken We Flevoland zich op 4 thema's: 
1. Gezonde en veerkrachtige Flevolanders 
2. Vitaal platteland en gezonde leefomgeving 
3. Een toekomstbestendig zorglandschap 
4. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (sector gezondheid, zorg & welzijn). 



Inmiddels zijn twee pilotprojecten gestart en op het gebied van positieve gezondheid wordt 
samen met GGD, gemeenten, CMO, ProScoop en maatschappelijke partijen gewerkt aan de 
beweging 'Veerkrachtig en Gezond Flevoland'. Daarnaast levert de provincie een bijdrage om het 
regionale zorglandschap (vraag en aanbod) in kaart te brengen. De provincie trekt samen met de 
gemeenten en GGD op om het Flevolands belang in te brengen in het Verkennerstraject van VWS 
voor de opstelling van een regiovisie Flevoland. 



Veraiitvvoording per programma 

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid  

1. Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie is vanaf 2015 voorbereid en op 7 juni 2017 vastgesteld. Zij reikt tot 2030 en 
verder en benoemt de zeven belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de Flevolandse 
samenleving voor komende decennia. Daar richt de provincie zich op. Deze bepalen de richting 
van de provinciale inzet voor de lange termijn en samen met de Flevoprincipes de stijl en 
handelswijze van het provinciebestuur. De eerste uitwerking van deze Omgevingsvisie heeft deze 
bestuursperiode plaats gevonden. Voor de korte termijn wordt deze richting geconcretiseerd 
door middel van uitwerkingsagenda's. 

Aan de voorbereiding en opstelling van deze visie hebben veel overheden en organisaties 
bijgedragen. De eerder genoemde thema's zijn daarbij uitgewerkt. Een intensieve wisselwerking 
met allerlei partijen uit Flevoland en daarbuiten is daar aan vooraf gegaan. De komende jaren 
gaat de provincie met deze zeven maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie aan de slag 
op basis van de zes Flevoprincipes: 
1. Werk opgavegericht 
2. Verrijk met eigenheid 
3. Doe mee en draag bij 
4. Durf te vernieuwen 
5. Wees betekenisvol 
6. Mensen maken Flevoland 

In het najaar van 2017 zijn acht startnotities vastgesteld voor de zeven opgaven uit de 
Omgevingsvisie en een generieke notitie gericht op het geheel. Voor ieder opgave is gevraagd om 
een zelfstandig programma. Gaandeweg is echter de keuze gemaakt om de programmatische 
uitwerking van de opgaven te bundelen in één Uitvoeringsprogramma. Dat biedt overzicht en 
maakt inzichtelijk hoe de verbanden lopen. Verbanden tussen de opgaven onderling, met wat de 
provincie al doet, maar ook waar de kansen voor samenwerking met externe partners liggen, de 
gemeenten en het waterschap in het bijzonder. Samenhang die vereist is om betekenisvolle bij 
te kunnen dragen bij het realiseren van de complexe vraagstukken en transities waar de 
provincie op inzet. 

In 2019 treedt een nieuw provinciebestuur aan dat de koers zal bepalen voor de middellange 
termijn. Het voornemen is om voor 2019 één Uitvoeringsagenda op te stellen binnen de 
vastgestelde begrotingskaders. Na de verkiezingen volgt een tweede agenda. Dit doet recht aan 
de politieke koers en dit biedt de mogelijkheid om programmatisch bij te sturen. "Samen maken 
we Flevoland" is het credo van deze Uitwerkingsagenda. Vraagstukken worden steeds vaker met 
partners gerealiseerd. Daarbij zal de provincie steeds vaker deelnemer zijn in maatschappelijke 
initiatieven met steeds mondigere inwoners en bedrijven. Dat vraagt om flexibiliteit in rol, 
rolopvatting en samenwerkingsarrangementen. 



2. Omgevingswet 

De Omgevingswet voorziet in het samenvoegen van ruim 25 wetten en het verplicht stellen van 
digitaal beleid en regels voor het fysieke domein. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale 
ondersteuning waarbij deze digitale informatie te vinden is op 1 plek. Hiervoor wordt het 
digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) gebouwd. 

Naar verwachting komt een eerste versie van het DSO in 2020 beschikbaar. Begin 2016 is het 
rapport "Omgevingswet, wensen van gebruikers voor digitaal werken" aan het Rijk aangeboden. 
Eind 2016 is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. 
De inwerkingtreding van de wet is naar verwachting 1 januari 2021. Het voorbereiden op de 
Omgevingswet gebeurt niet alleen binnen het provinciehuis. De Flevolandse gemeenten, het 
waterschap, de provincie, RWS, OFGV, brandweer en GGD werken ook samen aan de 
implementatie. 

3. Technische en beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving fysieke leefomgeving 

In 2017 hebben Provinciale Staten besloten om als voorbereiding op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet het bestaande beleid en de bestaande regelgeving alvast om te zetten naar de 
nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Met deze beleidsarme omzetting is een groot aantal 
beleidsdocumenten geactualiseerd en opgenomen in de nieuwe (digitale) documenten. Na 
vaststelling van het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening is 'de basis op orde' 
gebracht. Het systeem is zo opgezet dat het actueel te houden is. De provincie voldoet daarmee 
ruim op ti jd aan de vereisten van de Omgevingswet. 

4. Water 

Klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit dwingen de provincie anders naar water te 
kijken. Binnen het Actieplan Bodem en Water (ABW) werken de provincie Flevoland, waterschap 
Zuiderzeeland en LTO Flevoland - samen met agrarische netwerken en het agrobedrijfsleven -
aan bewustwording op dit onderwerp. We hebben initiatieven en maatregelen gestimuleerd voor 
duurzaam bodemgebruik en schoon en voldoende water. Daarnaast hebben we op grond van het 
ABW diverse projecten uitgevoerd, gericht op een gezond bodem- en watersysteem voor een 
duurzame, toekomstgerichte landbouw. 
De grenzen aan het gebruik van het water komen in zicht. Dit vraagt om nieuwe keuzes van de 
provincie, gemeenten en het waterschap. Daarbij zal vaker een beroep worden gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers en (agrarische) ondernemers. Besloten is om een nieuw 
provinciaal waterprogramma (2021-2027) op te stellen en de voorbereidingen starten in 2019. 
Recent is begonnen met de opstelling van een Drinkwaterplan Flevoland als lange termijn visie 
op de drinkwatervoorziening in ons gebied. Dit plan gaat over een optimale inzet van de 
beschikbare voorraad zoet grondwater en over de toepassing van water voor bedrijfsmatige 
activiteiten. Dit drinkwaterbeleid wordt eveneens opgenomen in het waterprogramma 2021-
2027. Kijk hier voor meer informatie over 'water'. 

5. Agenda IJsseimeergebied 2050 

Begin 2018 hebben we met het Rijk, andere overheden rond het IJsseimeergebied en 
belanghebbende maatschappelijke organisaties de gebiedsagenda IJsseimeergebied 2050 
vastgesteld. Deze gebiedsagenda bevat een perspectief tot 2050, een bijbehorend 
organisatiemodel en de opmaat voor een samenhangend uitvoeringsagenda en kennis - en 



innovatieagenda. Drie ambities staan centraal: landschap van wereldklasse, toekomstbestendig 
water- en ecosysteem en vitaal economisch belang voor Nederland. De gebiedsagenda richt zich 
allereerst op opgaven die uitstijgen boven het schaalniveau van de afzonderlijke deelgebieden. 
In het gebied spelen zeven sectorale opgaven: klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, kansen 
benutten voor scheepvaart en nautische economie, energietransitie, verstedelijking, 
verduurzaming visserij en versterking recreatie/toerisme. 

Landelijk gebied en natuur 

6. Landbouw 

Eén van de perspectieven van onze Omgevingsvisie richt zich op de agrofoodsector (Landbouw, 
meerdere smaken). Deze sector is toonaangevend en beeldbepalend voor Flevoland en maakt 
een transitie door. Mede vanuit het motto innovatief en ondernemend hebben Provinciale Staten 
de ambitie geformuleerd om bij te dragen aan een sector die in 2030 wendbaar en weerbaar is: 
Flevoland is proeftuin voor toplandbouw en als zodanig bekend in de wereld. 

We werken aan de Agro-Innovatiemotor, door proeftuinen en platforms te stimuleren. De 
'smaken' smart farming, natuurinclusieve landbouw, voedselkwaliteit en kringloop-
ketensamenwerking hebben in 2018 en 2019 onze speciale aandacht. Samenwerking in 
proeftuinen leidt tot meer innovatieve en duurzame bedrijven en daardoor een wendbare en 
weerbare sector. De middelen uit het POP3-programma hebben we ingezet om deze 
samenwerking en innovatie te bevorderen. Ook Floriade werkt! stimuleert het ontstaan van 
proeftuinen. Flevoland heeft een belangrijke kennispositie op het gebied van agrofood. Met de 
kennis- en onderwijsinstellingen werken we aan het versterken van de kennisbasis en -circulatie 
in het gebied. We stimuleren samen met onze gebiedspartners een duurzamere omgang met 
bodem, water en biodiversiteit in het Actieplan Bodem en Water. Dit ontwikkelen we door naar 
het kennisnetwerk Bodem en Water +. Met het oog op de verbetering van de leefbaarheid en 
innovatiekracht van het platteland hebben we ingezet op de digitale ontsluiting. De langetermijn 
ambitie bereiken we niet alleen: met diverse deskundigen en partners hebben we verkend hoe 
we gezamenlijk de juiste koers kunnen pakken en vasthouden. Dit heeft geleid tot het initiatief 
van de Agro-expertraad. We hebben de intentie deze in 2019 op te richten. In 2022 kunnen we 
onze vorderingen aan de wereld laten zien op de Floriade. 

7. Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 

De wens van het college om aandacht te besteden aan de leefbaarheid van het landelijke gebied 
van Flevoland is ingevuld door de oprichting van het Fonds Leefbaarheid. De eerste tranche van 
dit fonds is succesvol verlopen. De wens om bij de tweede en laatste subsidieronde meer nadruk 
te leggen op kleine projecten, zonder dat sprake is van grote bouwactiviteiten, is gelukt. Het 
grote aantal aanvragen vanuit de bewoners geeft aan dat er lokaal veel ideeën zijn om de 
leefbaarheid te verbeteren. Voortzetting van dit succes in enigerlei vorm ligt dan ook voor de 
hand. 

8. Dierenwelzijn Oostvaardersplassen 

In het najaar van 2017 hebben PS (op basis van een initiatiefvoorstel van PS over de draagkracht 
van het gebied) een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld onder voorzitterschap van 
de heer Van Geel. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van deskundigen, 
belanghebbenden en betrokkenen. Het advies is als beleidskader door Provinciale Staten in juli 
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2018 vastgesteld. De provincie geeft daarmee invulling aan het toekomstig beheer van de 
Oostvaardersplassen in een periode dat er grote maatschappelijke dynamiek was en is. De 
aankomende jaren staan voor de Oostvaardersplassen in het teken van het herstellen van een 
gezond en evenwichtig flora- en faunabeheer. 

Met Staatsbosbeheer is een convenant afgesloten om uitvoering te geven aan het beleidskader 
met specifieke aandacht voor de maatregelen die - conform het beleidskader - op korte termijn 
ter hand moeten worden genomen. Het college realiseert zich dat deze korte termijn 
maatregelen onderwerp zijn van maatschappelijk debat en wil daarin - indachtig onze 
bestuursstijl dit doen in dialoog met de samenleving. 

9. Nationaal Park Nieuw Land 

Op 1 oktober 2018 heeft de minister van LNV de status Nationaal Park toegekend aan de vier 
natuurgebieden Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Markermeer en Marker Wadden. Deze 
aanvraag is opgesteld met onze partners de gemeenten Almere en Lelystad, de 
natuurorganisaties SBB, Natuurmonumenten en Flevo-landschap en RWS. In vervolg hierop wordt 
gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkelingsvisie voor Nationaal Park Nieuw Land waarin 
voorstellen zijn verwoord en verbeeld over hoe van de afzonderlijke natuurgebieden en de vele 
deelprojecten één Nationaal Park kan worden gemaakt. In dit plan worden voorstellen gedaan 
om de natuurontwikkeling en de natuurbeleving zowel ruimtelijk als qua governance en 
financieringsmogelijkheden aanzienlijk te verbeteren. Verder zullen er voorstellen worden 
gedaan voor educatie, marketing, onderzoek, communicatie, duurzaamheid vanuit de gedachte 
dat de vier deelgebieden nu één park zijn. Een ruimtelijke visie is opgesteld met het bureau 
Mecanoo. 

10. Bijenstrategie 

Flevoland heeft op verzoek van PS als vijfde Nederlandse provincie de Nationale Bijenstrategie 
ondertekend en heeft daarbij de Bijenberm Gooiseweg aangemeld als initiatief. Met alle 
Flevolandse partijen is een overleg gepland om initiatieven, wensen en knelpunten in beeld te 
brengen voor het ontwikkelen van een bijenlandschap. Op basis van een evaluatie van het eerste 
initiatief zal worden bekeken hoe met de verdere ontwikkeling van een bijenlandschap zal 
worden omgegaan. 

Economie 

11. Economisch programma 

Het economisch beleid voor de periode 2015 - 2019 is uitgewerkt in het Economisch Programma, 
een MKB ondersteuningsprogramma waarin vier programmalijnen worden onderscheiden. In de 
collegeperiode zijn de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland en het TMI Proof of Concept 
Fonds gelanceerd. Vanuit de voucherregeling kunnen vouchers worden verstrekt aan Flevolandse 
ondernemers die kennis/expertise willen inhuren om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Voor 
deze regeling is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit het TMI-Proof of Concept Fonds 
kunnen leningen aan ondernemers worden verstrekt die hun idee willen doorontwikkelen tot een 
marktrijp product. Voor dit fonds is € 13,3 miljoen beschikbaar. Ook is de subsidieregeling 
Publiek Private Samenwerking Human Capital Agenda 2017 - 2020 opengesteld. Deze regeling 
draagt bij aan de verbeterde samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
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Vanuit de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland word in het kader van de uitvoering van het 
economisch programma - onderdeel internationaal ondernemen - gewerkt aan de acquisitie van 
internationale bedrijven naar Flevoland en het behouden van het zittende internationale 
bedrijfsleven in Flevoland. In deze coalitieperiode is de vestiging van Inditex in Flevoland het 
grootste succes. 

In het tweede deel van de coalitieperiode is gestart met de herijking van het takenpakket en de 
governance van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Daarbij is ingezet op de 
doorontwikkeling tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), vergelijkbaar met de 
ROM's zoals deze in andere provincies zijn ingericht. Naar verwachting zal het rijk in 2019 
nadere besluiten nemen over een financiële bijdrage. 

12. Circulaire economie 

In een circulaire economie worden materialen eindeloos hergebruikt of zijn producten gemaakt 
van hernieuwbaar materiaal. Als ambitie hebben PS bepaald dat Flevoland in 2030 bekend staat 
als grondstoffenleverancier voor de nieuwe circulaire economie. Het college ziet hierin een kans 
voor regionale economie om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie vorm te 
geven. Via de lijnen "gebruikte materialen" en "groene grondstoffen" hebben wij daarin richting 
gegeven. Zelf geven we als provincie in onze inkoop en aanbesteding "het Goede Voorbeeld", 
bijvoorbeeld in de verduurzaming van onze gebouwen en de infrastructurele projecten. Wij 
hebben ingezet op de organisatie van platforms waarin partners keteninitiatieven ontplooien en 
innovatieve concepten realiseren. De eerste ontwikkelingen zijn in gang gezet en in de volgende 
periode stappen verwachten wij nieuwe concepten en producten. 

Cultuur, samenleving en sport 

13. Ontwikkeling van NLE en Batavialand 

We hebben de gemeenschappelijke regeling (GR) Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) in 
samenwerking met de betrokken partners (rijk, gemeenten, waterschap en particuliere 
stichtingen) omgevormd tot de GR Het Flevolands Archief (HFA. Tegelijkertijd hebben we als 
provincie een bijdrage geleverd aan de realisatie van Stichting Erfgoedpark Batavialand, de 
samenvoeging van de museale taak van NLE, van de rijksmaritieme collectie van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de stichting Bataviawerf. Om de omvorming van NLE in HFA en 
de totstandkoming van Batavialand mogelijk te maken, heeft de provincie het onroerend goed 
van NLE overgenomen en verhuurd aan HFA en Batavialand. De gemeenschappelijke regeling 
richt zich op de wettelijke taken van elk van de deelnemers. De museale taken van NLE worden 
uitgevoerd door een particuliere stichting die een subsidierelatie heeft met de provincie. 

14. Recreatie en toerisme 

Er wordt langs diverse lijnen geïnvesteerd in recreatie en toerisme. Op basis van een beleidsplan 
Recreatie & toerisme Flevoland is de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme Flevoland 2018-
2022 opgesteld onder de titel Nieuw Land op de Zeebodem. Deze is door alle gemeenten 
bekrachtigd. Het Verhaal van Flevoland is een van de ambities van de Omgevingsvisie. Met 
Flevolanders en andere partners worden verleden, heden en toekomst van dit gebied aan elkaar 
verbonden. Bijvoorbeeld gebeurt dit door aandacht te besteden aan bescherming van het 
karakteristieke landschap van de polders en het erfgoed. Er zijn initiatieven in Flevoland 
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gefaciliteerd en er is geïnvesteerd om dit beleefbaar en zichtbaar te maken. Door 'branding' 
wordt de provincie aantrekkelijk gemaakt om recreatie en toerisme te bevorderen. 

15. Viering 100 iaar Zuiderzeewet 

Op 14 juni 2018 was het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Een 
mijlpaal van onmiskenbaar belang voor alle gemeenten en provincies die aan of in de voormalige 
Zuiderzee liggen. Zonder de Zuiderzeewet was er geen provincie Flevoland geweest. We hebben 
het initiatief genomen om deze historische gebeurtenis met ingrijpende gevolgen gezamenlijke 
met partners gedurende heel 2018 te vieren. De viering is gemarkeerd met vier hoogtepunten: 
de opening van het Afsluitdijk Wadden Center, de Zuiderzeehavendagen in Lelystad, de opening 
van het Deltawerk// in het Waterloopbos en de onthulling van het achtste landschapskunstwerk -
het Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet - in Dronten. Dit naast onder meer ruim 150 
activiteiten in Flevoland en rondom de voormalige Zuiderzee. Aan al deze zaken is aandacht 
besteed onder meer via de website vw/w. 100jaarzuiderzeewet.com. 

16. Waterloopbos. Schokland 

In september 2018 vond de feestelijke opening plaats van het imposante kunstwerk Deltawerk// 
van RAAAF | De Lyon in het Waterloopbos van de Vereniging Natuurmonumenten in de gemeente 
Noordoostpolder. Dit grootschalige kunstwerk in het Waterloopbos wordt als negende kunstwerk 
toegevoegd aan de collectie landschapskunst in de Provincie Flevoland. Met de bijdrage van de 
provincie aan het Waterloopbos - voor onder meer het Deltawerk// en het nieuwe 
bezoekerscentrum - heeft de Vereniging Natuurmonumenten een stevige stap gezet in de 
realisatie van de Ontwikkelagenda Waterloopbos. 

Sinds 1995 is Schokland het eerste Nederlandse UNESCO Werelderfgoed. Het laat meer dan 
12.000 jaar onafgebroken Nederlandse bewoningsgeschiedenis zien. Om te voorkomen dat de 
archeologische waarden in het voormalige zuidelijk duingebied van Schokland worden aangetast 
en verloren gaan, heeft de provincie een substantiële bijdrage geleverd aan de bescherming van 
de archeologische waarde door de realisatie van een natuurgebied vanuit het programma Nieuwe 
Natuur. Het project betekent het behoud van de archeologische waarden en van de status 
'werelderfgoed'. Parallel aan het project wordt gewerkt aan de toegankelijkheid en ontsluiting 
van het archeologisch erfgoed van Schokland. 

17. Cultuur en sport 

Door inzet van cofinanciering van de provincie en de rijksregeling Cultuur met Kwaliteit (CmK), is 
in Flevoland de doorlopende leerlijn 'De Culturele Haven' verder verankerd in het primair 
onderwijs. Inmiddels heeft op enkele vmbo's succesvol een pilot plaatsgevonden met een leerlijn 
die samen met de scholen is ontwikkeld. Met 'De culturele Haven' is cultuureducatie in deze 
provincie stevig verankerd. Verder is in deze bestuursperiode samen met onderwijsinstellingen 
ook een cultuurprogramma voor het MBO ontwikkeld. Deze aanpak is vernieuwend gebleken 
binnen Nederland. Omdat Flevoland nog steeds een achterstand heeft op het gebied van 
culturele infrastructuur en zich met haar jonge en unieke karakter duidelijk onderscheidt van 
andere provincies, heeft Flevoland een eigen cultureel profiel ('Flevoprofiel') opgesteld. En 
ingediend bij de minister van OCW. Dit wordt samen met andere overheden en culturele 
instellingen geconcretiseerd en de komende jaren uitgevoerd. De minister betrekt dit profiel bij 
verdere planvorming rond (financiering van) het cultureel stelsel binnen Nederland (2021 -2024). 
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In de afgelopen periode zijn routes voor de landschapskunst ontwikkeld, zowel fysiek langs 
provinciale wegen, als in een app en door middel van Land Art Tours. Ook heeft elk 
landschapskunstwerk een informatiebord gekregen. Eveneens is de bouw van het achtste 
landschapskunstwerk gestart. Na selectie is Bob Gramsma als landschapskunstenaar uitgekozen 
om onder meer het Verhaal van Flevoland uit te beelden. 

Verder is een Innovatiefonds Bibliotheekfunctie ingesteld. De bibliotheken en andere partijen die 
met bibliotheken samenwerken, kunnen aanvragen doen voor innovatieprogramma en -projecten 
(waaronder digitalisering). Het Innovatiefonds is in tweede helft van 2018 operationeel 
geworden. Bovendien is in 2018 hebben Provinciale Staten het Flevolandse sportbeleid 
geactualiseerd. Het beleid is opgesteld met een groot aantal regionale en landelijke partners, 
waarbij de additionele en 'bovenregionale rol' van de provincie centraal staat. De komende jaren 
richten wij ons vanuit deze rol op een aantal kernsporten, op aangepast sporten en 
gehandicaptensport en op beweging in de openbare ruimte. Dit past bij de ambitie van Krachtige 
Samenleving. 

Energie, milieu en klimaat 

18. Energietransitie 

De energietransitie heeft de gemoederen de afgelopen jaren intensief beziggehouden. De 
ambitieuze doelstellingen van het huidige kabinet versterken het belang en de urgentie van dit 
thema, ook in onze regio. In het Klimaatakkoord wordt duidelijk hoe we als Nederland de 
doelstellingen willen halen. Flevoland gaat via een regionale energiestrategie (RES) inzichtelijk 
maken hoe we als regio bijdragen aan de nationale opgave. Dit aanbod dat in 2019 aan het Rijk 
wordt gedaan, zal leiden tot een definitieve Flevolandse opgave in 2020 die we via de RES gaan 
uitvoeren samen met de regio. Daartoe is in 2018 al gestart met een proces om tot een gedragen 
bod te komen samen met de gemeenten en het waterschap. De maatschappelijke partners zijn in 
Flevoland verenigd in de gezamenlijke doelstellingen van de Flevolandse Energieagenda (FEA). 

De FEA en de RES zullen de komende periode op organische wijze integreren. De provinciale 
bijdrage aan FEA wordt vormgegeven volgens de strategie die is vastgesteld in het raamwerk 
opgave duurzame energie. Hierin is gekozen voor een strategie van mogelijk maken vanuit de 
verschillende rollen die de provincie heeft, zoals de participatieve, netwerkende, rechtmatige 
en presterende overheid. Dat heeft in 2018 geleid tot het oprichten van een expertisecentrum 
als onderdeel van DE-on, een subsidieregeling zon-erop-asbest-eraf, een gezamenlijke 
bewustwordingscampagne met gemeenten en andere FEA-partners, versterking van het 
Energieloket en een subsidieregeling te ondersteuning van energie-initiatieven. 

Ondertussen is in deze periode ook verdere uitvoering gegeven aan het Regioplan Wind en is de 
Structuurvisie Zon op Land ontwikkeld met partners en vastgesteld in 2018 in het kader van de 
koerslijn Ruimte voor Energie. De verdere ontwikkelingen van de pilotprojecten voor geothermie 
in Almere, Lelystad en Luttegeest passen daar ook in. Samen met bodemenergie vormen zij de 
ruggengraat van de Flevolandse energietransitie naar hernieuwbare energie. De koerslijn Het 
Goede Voorbeeld zorgt via het Actieplan voor de concrete invulling van voorbeeldgedrag en om 
bijvoorbeeld via inkoop een aanbesteding invloed te hebben op verduurzaming van 
marktinitiatieven en natuurlijk het terugdringen van onze eigen uitstoot. 

19. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
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Flevoland neemt in Nederland een bijzondere plaats in, omdat in Flevoland zelf geen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden liggen. Wel hebben Flevolandse ontwikkelingen effecten 
op Natura 2000-gebieden in onze buurprovincies. Daarom doet Flevoland volop mee in alle 
landelijke overlegcircuits rondom de PAS. Een aantal ontwikkelingen in Flevoland is aangemeld 
als prioritair project vanwege het belang voor Flevoland, waaronder de Floriade, Flevokust 
Haven, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, woningbouw Almere en de autonome 
ontwikkelingen van veehouderijbedrijven. Recent is nog een vijftal projecten aan de lijst 
toegevoegd. De reconstructie van de Ganzenweg is één van deze projecten. 

20. Duurzaam gebruik van de (onder)grond 

De afgelopen vier jaren heeft het thema bodem en (onder) aan belang gewonnen. In 2016 is het 
"Uitvoeringsprogramma Duurzaam gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2016-2020" 
vastgesteld. In 2018 is gestart met de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma. De resultaten 
van de evaluatie worden gebruikt om de programmering te actualiseren en de verbinding met de 
opgaven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks te versterken. Overigens wordt het 
Uitvoeringsprogramma DGO daarbij als zelfstandig programma voortgezet, tot het eind van de 
looptijd van het Bodemconvenant. 

De bodemsaneringsoperatie wordt afgerond. In Flevoland liggen we goed op schema. Dit 
betekent dat we de historische bodem- en grondwaterverontreinigingen kennen en waar nodig de 
risico's zijn beheerst. Bodemtaken worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waar 
het "grond" betreft, overgedragen aan de gemeenten. Het Actieplan Bodem en water is 
uitgevoerd en een verlenging daarvan wordt voorbereid. Daarbij willen we met partners 
verkennen of het thema kan worden verbreed en verbonden met andere thema's als klimaat, 
verduurzaming landbouw, biodiversiteit en circulariteit. De provincie bli jft hoeder van het 
grondwater. Aspecten als bodemdaling en drinkwatervoorziening hebben onze aandacht 
gekregen. 

Mobiliteit 

21. Programma Mobiliteit en ruimte (PMR) 

Het Programma Mobiliteit en ruimte (PMR) is de concretisering van de Mobiliteitsvisie van dit 
college. Het is een beleidskader voor het p-MIRT. Het programma is in 2018 na een interactief 
proces door Provinciale Staten vastgesteld. In het programma zijn investeringen, 
mobiliteitsopgaven en OV vraagstukken opgenomen. De investeringen in het programma zijn met 
name gericht op resterende doorstromingsknelpunten en verkeersveiligheid. De toeristisch-
recreatieve infrastructuur is eveneens ondergebracht in dit Programma mobiliteit en ruimte. 

22. Duurzame mobiliteit 

De opgave duurzaamheid is binnen het thema mobiliteit in voorbereiding. Recent hebben we een 
Visie Duurzaam Goederenvervoer opgesteld waarin we concrete maatregelen voorstellen. 
Flevoland heeft de ambitie om een koploperspositie innemen bij de introductie en uitrol van 
waterstof in de transportsector. De afgelopen periode hebben we extra middelen beschikbaar 
gesteld voor de aanleg en verbetering van het fietsnetwerk van Flevoland, bijvoorbeeld voor een 
hoogwaardige Snelfietsroute Amsterdam-Almere-Lelystad(Airport). Ook met andere maatregelen 
stimuleren we fietsgebruik. Bij toekomstige aanbestedingen verwachten we hergebruik van 
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asfalt, cementloos beton voor fietspaden en grasbetontegels, het gebruik van biobrandstof, 
duurzame aanbestedingen en leveranciers. 

23. Mobiliteit en infrastructuur 

In de afgelopen periode is de Passage Dronten (baanverdubbeling N307) gerealiseerd. Daarmee is 
de route van A tot Z: Alkmaar-Zwolle verbeterd. Projecten om het carré rondom Luchthaven 
Amsterdam Lelystad Airport te verbeteren zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Voor de 
bereikbaarheid van de nieuwe terminal, de circuits en bedrijven is ook het eerste deel van de 
Anthony Fokkerweg gerealiseerd. Het tweede deel van de Anthony Fokkerweg en de aansluiting 
op de A6 zijn in de periode na de opening van Lelystad Airport noodzakelijk. Inmiddels is de 
aanbesteding gestart. 

Het Rijk is gestart met de voorbereiding voor een verbreding van de A6 tussen Almere-Buiten en 
aansluiting 10 bij Lelystad; deze staat gepland voor de periode 2021-2023. Er is een 
ongelijkvloerse aansluiting Ganzenweg x Knardijk in voorbereiding genomen als brede 
uitvoeringsopgave. In samenwerking met omgevingspartners is een gedragen oplossing gevonden. 
In het project zijn naast de infra ook opgaven voor nabije natuurontwikkeling, dijkveiligheid en 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen meegenomen. 

De verbreding Hogering is voorbereid en in 2018 aanbesteed, zodat het project vanaf medio 2019 
kan worden uitgevoerd. Vanaf de verbrede A6 is de Hogering eind 2021 opgewaardeerd tot een 
stadsautoweg van twee keer driestroken. De Waterlandseweg is inmiddels verbreed en 
opgeleverd. De uitvoering van de fietsbrug over de Waterlandseweg en de vaart is in 
voorbereiding genomen. De vormgeving van deze brug zal ertoe bijdragen dat deze als icoon voor 
de omgeving gaat functioneren. 

De aanpassing van de N307 Roggebot-Kampen is in voorbereiding genomen. De huidige weg met 
de rotonde bij de Roggebotsluis, tussen het Vossemeer en het Drontermeer, wordt vervangen 
door nieuwe infrastructuur, met gescheiden oplossingen voor het langzame en snellere verkeer. 
Daarnaast verdwijnt de Roggebotsluis en komt er een nieuwe brug met beweegbare klep en een 
grotere doorvaarhoogte. Het Ontwerpplan in Hoofdlijnen heeft ter inzage gelegen. 

Beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur is in deze collegeperiode uitgevoerd 
conform de afspraken met PS over het gewenste kwaliteitsniveau hiervan. Monitoring vond plaats 
aan de hand van vastgestelde indicatoren. Daarbij is een inhaalslag gemaakt bij het 
onderhoudsniveau van wegen, kunstwerken en oeverconstructies. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde budgetten. 

Ter voorbereiding op mogelijke verbeteringen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. We noemen 
in dit verband de (pre-)verkenningen: 
• de verbinding N302 De Baai vah Van Eesteren 
• een fietsbrug tussen Zeewolde en de Veluwe 
• Een spoorwegaansluiting op de Hanzelijn van Flevokust Haven 
• Pré-verkenning verkeersontsluiting oostelijke randweg van Urk 
• Effectstudie Nijkerkerbrug 
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24. Smart mobility 

In het Actieplan Smart Mobility staan innovatieve oplossingen voor de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid van Flevoland. Deze dragen bij aan de economische 
ontwikkeling van de provincie. Vanuit het landelijke project Talking Traffic wordt ingezet op de 
koppeling tussen fysieke infrastructuur en nieuwe communicatiemiddelen, in Flevoland in de 
vorm van intelligente verkeerslichten (iVRI). Dit heeft tot doel een soepelere doorstroming te 
garanderen op de drukke corridors in de provincie en een veiliger en leefbaarder verkeersbeeld. 

25. Fietspadennetwerk (snelfietspaden) 

In het Programma Mobiliteit en ruimte is een kaartbeeld van het regionale fietspadennetwerk 
opgenomen. Het fietspadennetwerk is in samenwerking met de gemeenten opgesteld en vormt 
zo een provinciebreed netwerk. Het Flevolandse fietsnetwerk wordt gekoppeld aan andere 
regionale netwerken. Zo is met de MRA dit jaar met alle samenwerkende overheden het 
bestuursakkoord Metropolitane Fietsroutes ondertekend, waarbij vanuit Flevoland extra 
aandacht wordt gegeven aan de fietsroute Amsterdam - Almere - Lelystad - Lelystad Airport. 
Extra gebruik van de bestaande routes wordt gestimuleerd en nieuwe routes worden gerealiseerd 
in samenwerking met gemeenten en werkgevers. Door jaarlijkse tellingen en observaties wordt 
onderzocht hoe deze netwerken functioneren en waar verbeteringen moeten plaatsvinden. 

26. Duurzame infrastructuur 

In deze collegeperiode is een start gemaakt met de verduurzaming van de provinciale 
infrastructuur. Aan de hand van een nulmeting van de C02 uitstoot van de provinciale 
infrastructuur is een aantal maatregelen ingevoerd om reductie van de C02 uitstoot te bereiken. 
Hiermee worden de gestelde doelen om 20% C02 reductie te bereiken tussen 1990 en 2020 
gehaald. 
• Bij grote infrastructurele projecten wordt een ambitieweb opgesteld dat leidt tot specifieke 

duurzaamheidmaatregelen voor het betreffende project. 
• Asfalt: er wordt een minimaal percentage (70%) hergebruik van materialen in de onder- en 

tussenlaag van de asfaltconstructie voorgeschreven. 
• Betonnen fietspaden: alle betonnen fietspaden zijn vanaf 2018 uitgevoerd met cementloos 

beton, daarnaast wordt voorgeschreven dat minimaal 5% betongranulaat als grindvervanger 
gebruikt moet worden in beton. 

• Biobrandstof /synthetische diesel: biobrandstof wordt gemengd met gewone diesel in 
verband met de kosten en kan geleverd worden als B50 (50% diesel & 50% biobrandstof). Wij 
schrijven het gebruik van B50 voor in de bestekken. 

• Duurzamere leveranciers: de C02-Prestatieladder zorgt dat bedrijven aandacht besteden aan 
C02-reductie in hun eigen bedrijf/proces. Wij vragen in alle aanbestedingen van projecten 
waarin het asfalt voorkomt, het hoogste niveau van de C02-Prestatieladder als 
geschiktheidseis. 

Geb iedson twikkel Ing 

27. Economische versterking 

De (voor)ontwikkeling van Flevokust Haven, Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland en de 
luchthaven Amsterdam Lelystad Airport geven een impuls aan de sociaal economische structuur 
van Flevoland. 
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Flevokust Haven is medio 2018 in gebruik genomen. De gemeente Lelystad heeft het eerste deel 
van het binnendijkse bedrijventerrein bouwrijp gemaakt en een tweede deel (43 ha) planologisch 
gereed gemaakt. Samen met de gemeente Lelystad wordt de doorontwikkeling van Flevokust 
Haven - ook in organisatorische zin - uitgewerkt. De Maritieme Servicehaven Noordelijke 
Flevoland (MSNF) is van provinciaal belang verklaard en er is besloten om de MSNF als provincie 
risicodragend te ontwikkelen voor versterking van de economische structuur. Vanuit het 
gebiedsprogramma Noordelijk Flevoland is voor de realisatie een bijdrage van € 7 miljoen 
toegekend. Daarmee zijn de 'Zuiderzeelijngelden Noordelijke Flevoland' (ZZL-NF) nagenoeg 
volledig toegekend aan grootschalige investeringen gericht op versterking van de economische 
structuur van Noordelijk Flevoland. De komende periode wordt realisatie gevolgd en worden 
eventuele vrijvallende middelen opnieuw ingezet. 

Verder is de Regio Deal Noordelijk Flevoland gehonoreerd door het Rijk is om in nauwe 
samenwerking met het Rijk en regiopartijen te werken aan economische structuurversterking 
voor verbreding van de welvaart. Samen investeren deze partijen in concrete projecten en 
initiatieven die betrekking hebben op het Maritieme Cluster Urk en het Mobiliteit en 
Infrastructuur Test Centrum (MITC) bij Marknesse. 

Wat betreft de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport is met de regionale partners en het Rijk 
en Luchtverkeersleiding Nederland volgens afspraak verder gewerkt aan de beoogde openstelling 
van de luchthaven in 2020. Daarvoor moeten de luchthaven en de routes eind 2019 operationeel 
zijn. De benodigde provinciale infrastructuur tot aan de terminal is klaar en de voorbereidingen 
voor een extra afslag liggen op schema. De aanbesteding van een innovatieve HOV-verbinding 
tussen de terminal en station Lelystad Centraal is gestart zodat de luchthaven in 2020 uitstekend 
met het openbaar vervoer (OV) bereikbaar is. Samen met alle betrokken gemeenten, direct 
omwonenden, luchthaven en Natuur en Milieufederatie is verder gewerkt aan het realiseren van 
een geluidinformatienetwerk met professionele meetapparatuur en een klachtenmeldpunt. 

Voor een goede inpassing en duurzame en innovatieve ontwikkeling van de luchthaven en het 
bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark zijn diverse initiatieven gefinancierd door het 
Luchthavenfonds waaronder de planvorming voor grootschalige zonne-energie. OAAALA heeft voor 
het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark 20 hectare grond verkocht voor vestiging van 
logistieke bedrijven vanwege de uitstekende ligging aan de A6 nabij Amsterdam en de grote 
kavels die Flevoland hier kan aanbieden. Mede door de vorig jaar aan Inditex verkochte gronden 
voor een Global Distributiecentrum en de goede start van Flevokust Haven is Flevoland gestegen 
op de ranglijst van logistieke centra in Nederland. 

Voor deze drie ontwikkelingen is het van belang deze economisch en maatschappelijk verder te 
benutten. Met daarbij blijvende aandacht voor de brede welvaart, innovatie, duurzaamheid en 
onderwijs/human capital. 

28. Marker Wadden 

We hebben een (financiële) bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Marker Wadden fase 1 
die naast een bijdrage aan de ontwikkeling van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
(TBES) ook nieuwe recreatiemogelijkheden toevoegt aan de regio. Marker Wadden en een deel 
van het Markermeer maken ook onderdeel uit van het Nationaal Park Nieuw Land. Op basis van 
nieuwe inzichten is de voorgenomen TBES-investering in de Hoornse Hop vervangen door een 
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investering in zandige vooroevers bij Enkhuizerzand, om zo een bijdrage aan het TBES te 
leveren. Samen met Rijkswaterstaat is de planvorming gestart naar het verbinden van het 
Markermeer met het moerasgebied van de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen 
(Oostvaardersoevers) zoals benoemd in het door de Stuurgroep Markermeer-IJmeer in 2018 
vastgestelde Panorama Markermeer-IJmeer. 

29. Nieuwe Natuur 

Het gebiedsprogramma Nieuwe Natuur heeft laten zien dat innovatie en samenwerking met 
partners succesvol hand in hand kunnen gaan. De provincie Flevoland heeft met dit programma 
veel lef getoond door te kiezen voor een innovatieve aanpak die heeft bijgedragen aan 
verbreding van het natuurbeleid in Flevoland. Dit blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie. 
Concreet resultaat: Binnen 4 jaar zijn 17 overeenkomsten voor realisatie van natuurprojecten 
voor en door Flevolanders tot stand gekomen, waarbij het beschikbare programmavermogen niet 
wordt overschreden, de beschikbare gronden zijn ingezet en natuurcompensaties zijn 
vastgelegd. 

Kwaliteit Openbaar Bestuur  

29. Bestuur 

In het onderdeel Bestuurlijke verantwoording is aandacht besteed aan de bestuursstijl die we in 
deze periode hebben willen vormgeven: gericht op samenwerking en dialoog en vanuit een open 
constructieve houding. Bij de opstelling van strategie en beleid is veel aandacht besteed aan de 
inbreng vanuit maatschappelijke partners en de samenleving. Door opgavegericht te werken 
willen we er voor zorgen dat die maatschappelijke opgaven centraal staan. In dat kader heeft in 
opdracht van de provincie Platform31 onderzoek gedaan naar de gezamenlijke opgaven van de 
gemeenten en de provincie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onder andere gebruikt voor de 
uitwerking van de Omgevingsvisie. Met alle regionale overheden is recent een bestuurlijke 
conferentie gehouden over de (samenwerking op het gebied van de) opgaven in de regio. Het 
voornemen is om daar een vervolg aan te geven. 

Onze betrokkenheid bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen periode 
toegenomen; zo hebben we de tussentijdse evaluatie uitvoerig besproken. Een derde voorbeeld 
van regionale samenwerking is dat we kijken naar de mogelijkheden en kansen voor Flevoland bij 
de bestuurlijke samenwerking in het kader van de Regio Zwolle. 

Met Provinciale Staten is (via de intervisiegroep P&C) langs 3 sporen gewerkt aan de 
doorontwikkeling van de Planning & Control cyclus. Enkele resultaten hiervan betreffen het 
'beter ramen', een andere invulling en planning voor de perspectief nota en zomernota, en het 
beschikbaar stellen van een digitale begroting en jaarstukken. Een evaluatie is in voorbereiding. 
Bij de aanpak van indicatoren hebben Provinciale Staten een Begeleidingsgroep aan het werk 
gezet en zijn indicatoren opgenomen in de begroting. Samen met andere provincies heeft 
Flevoland gewerkt aan stateninformatie (waarstaatjeprovincie.nl) en aan 'open staten 
informatie' waarbij alle besluiten van PS via een portaal als open data beschikbaar worden 
gesteld. 

Op basis van de Kadernota Verbonden partijen (2015) en de uitgevoerde evaluatie wordt per 
verbonden partij een maatwerkvoorstel opgesteld hoe we als provincie verder willen (of niet) 
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met een verbonden partij. Zo wordt de OMFL omgevormd tot een volwaardige ROM Flevoland, 
waarbij voor de huidige onderdelen Sportservice Flevoland en Recreatie Flevoland (Visit 
Flevoland) nieuwe BV's -ook verbonden partijen- worden opgericht. In 2019 zullen de adviezen 
van de evaluatie gemonitord worden. 

30. Europa 

Zowel college als Provinciale Staten hebben zich deze periode Flevoland intensief met Europese 
ontwikkelingen bezig gehouden. De Statenwerkgroep Europa bespreekt regelmatig de voortgang 
van de Europese lobby. In 2018 heeft Flevoland een StatenForum georganiseerd voor de 
Randstadprovincies over Cohesiebeleid. Ook hebben statenleden in Regio Randstadverband een 
werkbezoek aan Brussel gebracht. 

Met dergelijke werkbezoeken, rapporteurschappen, lobbyactiviteiten kunnen we besluitvorming 
beïnvloeden. Sinds 2017 is Flevoland lid van het netwerk CPMR (Europees netwerk van regio's 
met maritieme belangen), en dat is onder andere van belang in het kader van Brexit. Het 
afgelopen jaar zijn de provincies in de Randstad uit het netwerk PURLE gestapt. Voor de inzet 
van structuurfondsen in Flevoland zijn concrete lobby activiteiten uitgevoerd zoals twee 
adviezen namens het Comité van de Regio's (rapporteurschappen), position papers namens de 
Europese netwerken en namens Nederlandse overheden, informatiebijeenkomsten en 
werkbezoeken voor Europarlementariërs en Tweede Kamer leden. 

Ter versterking van de internationale positie van Flevoland willen we de Europese 
structuurfondsen optimaal benutten door ervoor te zorgen dat aanvragen op het gebied van onze 
zes topsectoren en MKB worden ingediend. Hierin passen de EFRO/Kansen voor Flevoland
projecten waarmee we een innovatieve en duurzame impuls aan de regionale economie geven en 
het MKB ondersteunen. De middelen hiervoor zijn inmiddels grotendeels belegd en besteed aan 
diverse innovatieprojecten en projecten op het terrein van C02-reductie. Een belangrijk deel 
van de EFRO- en provinciale cofinancieringsgelden zijn benut voor het POC-fonds Flevoland. 
Verder is Flevoland lead partner voor het INTERREG Europe project Foodchain4Europe, gericht 
op verkorting van de voedselketen en terugdringen van verspilling. Daarnaast is Flevoland 
partner in enkele INTERREG-projecten op het terrein van duurzame energie en Circulaire 
economie. Ook participeert Flevoland in diverse projecten binnen de grensregio Duitsland-
Nederland. 

Om de agrarische sector te stimuleren, de waterkwaliteit te verbeteren en lokale en sociale 
netwerken op het Flevolandse plattenland te versterken, stimuleren we het gebruik van P0P3-
gelden en hebben we P0P3-subsidies verstrekt. Via de verplichte tenderingsmethode zijn de 
P0P3-gelden volledig toegekend aan diverse projecten voor modernisering en verduurzaming van 
de landbouw en vitaliteit van het landelijk gebied. Door te werken met overcommittering wordt 
onderbenutting van de Europese middelen voorkomen. Het LEADER-programma is nog niet 
volledig toegekend. Hiermee zijn de gemeenten intensief bezig. 

31. Interne organisatie / bedrijfsvoering 

In de loop van deze periode is een visie ontwikkeld op de ontwikkeling van de provinciale 
organisatie. Wil de provincie in staat zijn om te werken aan maatschappelijke opgaven op de 
lange termijn dan moeten deze opgavegericht worden uitgewerkt in praktische en uitvoerbare 
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programma's. De organisatie van vandaag is in staat zich daarop voortdurend aan te kunnen 
passen. 

Sinds de reorganisatie van de bedrijfsvoering (2014/2015) is het beheer daarvan op de diverse 
terreinen op orde gebracht en de doelmatigheid vergroot. Ook voor de interne organisatie van de 
provincie geldt dat zij zich heeft aan te passen aan de veranderende omgeving. Er is flink 
geïnvesteerd in de automatisering van de financiële processen en producten. Voor de 
verduurzaming en de doorontwikkeling van de huisvesting en de digitalisering van DMS en archief 
zijn middelen beschikbaar gesteld. Er is veel geïnvesteerd in de digitale infrastructuur van de 
provincie en in informatieveiligheid. De vastgestelde Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering bracht in 
beeld wat geactualiseerd moest worden en welke verplichte ontwikkelingen zoals de 
Omgevingswet moeten worden geïmplementeerd. Met de uitvoering daarvan via de 
plateaubenadering liggen we op schema. Na besluitvorming over plateau 4 gaat in 2019 de 
laatste fase van het AAAB-programma in. Voor de volgende periode wordt een strategisch IT-
programma (2020-2024) voorbereid. 

Samen met andere provincies is de afgelopen jaren een stevige bijdrage geleverd aan de 
'interprovinciale digitale agenda'. Deze zal in 2019 met bestuurlijke betrokkenheid worden 
voortgezet als 'interprovinciale digitale transitie'. 

Voor duurzaam inkopen zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet. Zo is in het project "Het 
Goede Voorbeeld" een actieplan vastgesteld, wat wij als provincie Flevoland concreet gaan doen 
om aan onze duurzaamheidsdoelstelling invulling te geven. De speerpunten binnen "Het Goede 
Voorbeeld" zijn de circulaire economie en energieneutraliteit. Een concreet voorbeeld hiervan is 
dat recentelijk zonnepanelen op het dak van het provinciehuis zijn aangebracht. 

Nieuwe tijden en nieuwe wensen leven er ook bij bestuur en politiek om hun rollen eigentijds in 
te vullen. Een digitale begroting en een meer kaderstellende Perspectiefnota zijn daarvan 
voorbeelden. Met de notitie 'Beter ramen' (2016) is gewerkt aan de verbetering van het 
voorspellend vermogen van de provincie om daarmee de onderuitputting van de begroting te 
beperken. Alternatieve (ramings)methodieken worden toegepast voor Zero Based Budgetting. 
Voorbeelden zijn de plateaubenadering (gehanteerd bij het AAAB), het instellen van de reserve 
'doorgeschoven activiteiten' (gehanteerd bij de jaarstukken vanaf 2016) en een doorlichting 
binnen het programmaonderdeel personeel en organisatie (Zomernota 2017). 
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BIJLAGE 1 MONITOR COLLEGEUITVOERINGSPROGRAMMA 2015 - 2019 
 

Aan de hand van het Collegeuitvoeringsprogramma is de afgelopen jaren gewerkt aan de ambities en afspraken die 

in het coalitieakkoord voor deze periode waren vastgelegd. Hebben GS datgene kunnen doen wat zij zich hadden 
voorgenomen? En wat de doelen betreft: zijn de voorgenomen doelen voor deze periode bereikt? Aangeven wordt 

welke voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. Daarmee wordt aangeduid dat aan de doelstelling is 

bijgedragen. Het is in deze monitor niet mogelijk verifieerbaar aan te tonen dat doelen zijn bereikt. Dat zou een 
verre gaande vorm van verificatieonderzoek en metingen vergen.  

 

In deze monitor van de Eindbalans 2019 wordt de uitvoering van het Collegeuitvoeringsprogramma (CUP) Flevoland 
2015 – 2019 in beeld gebracht. De situatie zoals deze verwacht mag worden aan het einde van de bestuursperiode 

wordt getoond. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kleurenmethode rood, oranje en groen. Met de gekozen 

kleur wordt aangeduid of de geformuleerde doelstelling in 2019 wordt gehaald. Waar nodig is een korte toelichting 
onder de tabel toegevoegd. Onderdelen worden toegelicht indien is aangegeven met een  dat de geplande 

activiteiten niet zijn gerealiseerd en bij het symbool   als de activiteit in de volgende collegeperiode (verder) 

wordt uitgevoerd of afgerond. 
 
 

Toelichting:  

 Naar verwachting wordt het beoogde doel in deze periode niet gerealiseerd.  

 Naar verwachting wordt het beoogde doel in deze periode gedeeltelijk gerealiseerd. Er is aan 

gewerkt en het doel blijft ook de volgende bestuursperiode van toepassing. Dit kan betekenen 

dat extra inzet van middelen nodig is of dat andere activiteiten moeten worden uitgevoerd om 
het doel te realiseren.  

 Wij realiseren het beoogde doel in deze bestuursperiode.  

 De geplande activiteit is in de aangegeven jaren 2015 – 2019 uitgevoerd.  

 De geplande activiteit is in de aangegeven jaren 2015-2019 niet uitgevoerd.  

 De geplande activiteit is in uitvoering en wordt de komende bestuursperiode gerealiseerd.  
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WATERBELEID 
 
Maatschappelijk effect: 
Behoud van het gevarieerde aanbod van de leefomgeving door 
een evenwichtige en duurzame doorontwikkeling van ons 
stedelijk en landelijk gebied als aandeel aan de regionale 
ontwikkeling 
 
Effect van ons beleid 
Er is goed afgewogen waar voor welke ontwikkelingen ruimte 
is in Flevoland en dat is helder en makkelijk te vinden voor alle betrokkenen. 
 

 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

1.1 Er ligt een breed gedragen omgevingsvisie met een concrete 
uitvoeringsagenda die op eigentijdse en innovatieve manier tot stand komt 

Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

1.1.1 We leggen Provinciale Staten een startnotitie voor waarin we een beeld 
schetsen van het eindproduct, de sturingsfilosofie, uitvoeringskracht en de 
planning 

 
    

1.1.2 We voeren het Omgevingsvisieproces uit en leggen de Omgevingsvisie aan 
Provinciale Staten voor ter vaststelling 

   
  

1.1.3 Als onderdeel van het Omgevingsvisieproces werken we in elk geval een visie 
op wonen en op water uit die we geïntegreerd in de Omgevingsvisie aan 
Provinciale Staten voorleggen 

     

1.1.4 We geven uitvoering aan de Omgevingsvisie 
     

Toelichting  
 
1.1.3 
Als onderdeel van het proces van de Omgevingsvisie hebben wonen en water hun aandacht gekregen onder andere 
binnen de opgave Regionale Krachten. Daarnaast maakte dit beleid  onderdeel uit van de technische en 
beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving. In de volgende bestuursperiode is een 
actualisering van het waterbeleid voorzien.   
 

Ruimtegebruik 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

1.2 We zijn zuinig omgegaan met ruimte  Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

1.2.1 We komen, samen met partners, tot een gezamenlijke vraaggerichte, 
regionaal afgestemde ruimtelijke programmering, zoveel mogelijk ingepast 
binnen bestaand stedelijk gebied 

     

1.2.2 We voeren de vast te stellen RO Visie Werklocaties 2015 uit en monitoren de 
resultaten 
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1.2.3 We evalueren de spelregels EHS zoals opgenomen in de Verordening Fysieke 
Leefomgeving en passen de Verordening zo nodig aan, zodanig dat de 
spelregels gewenste ontwikkelingen niet belemmeren en de rol van 
Provinciale Staten bij natuurcompensatie helder is 

     

1.2.4 We passen de opschaling en sanering van windmolens landschappelijk goed 
in, zodat een betere ruimtelijke structuur ontstaat en verrommeling van het 
landschap wordt tegengegaan 

     

Water en bodem 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

1.3 We werken samen met alle betrokkenen bij bodem en water aan behoud van 
bodemkwaliteit en een robuust watersysteem, zodanig dat er ruimte is voor 
ontwikkeling en de kwaliteiten van Flevoland worden beschermd 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

1.3.1 We denken mee over maatwerkoplossingen in bodemdalingsgebieden in lijn 
met het Actieplan Bodem en Water      

1.3.2 We doen Provinciale Staten een voorstel voor nieuw beleid voor water en 
bodem dat ruimte biedt voor ontwikkeling en de kwaliteiten van Flevoland 
beschermt, zoals waterveiligheid buitendijkse gebieden en wateroverlast 

     

1.3.3 We bevorderen water- en bodembewustzijn bij inwoners en ondernemers, 
zodat zij water en bodem betrekken bij hun afwegingen      

 
Toelichting  
 
1.3.2 
zie ook toelichting bij 1.1.3. Er is geen aparte uitwerking van een visie op water gekomen in 2017. Dit heeft een 
plaats gekregen binnen de technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving. 
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LANDELIJK GEBIED EN NATUUR 

Maatschappelijk effect: 
Een vitaal landelijk gebied en een aantrekkelijke natuur waar het goed wonen, ondernemen, 
werken en recreëren is met versterking van de Flevolandse identiteit. 

Het effect van ons beleid: 
De sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk gebied is verbeterd en de recreatieve en 
natuurwaarde(n) zijn toegenomen. 

Leefbaarheid landelijk gebied 

Wat is bereikt in 2019 Eindbalans 
2019 

2.1 Met behulp van het Fonds Leefbaarheid landelijk gebied zijn ideeën uit de 
samenleving uitgevoerd 

Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

2.1.1 We leggen Provinciale Staten ter besluitvorming de kaderstelling van het 
Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied voor 

  
   

2.1.2 We voeren de regeling voor het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied uit      

2.1.3 We voeren ruimtelijk-economische onderdelen van de Agenda Vitaal 
Platteland uit       

 
Wat is bereikt in 2019 Eindbalans 

2019 

2.2 Aanvullingen op het reguliere openbaar vervoer hebben de bereikbaarheid 
van het landelijk gebied verbeterd (zonder verdringing van werkgelegenheid) 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

2.2.1 We ontwikkelen alternatieve vervoersconcepten met bijdragen vanuit de 
samenleving (zie verder de paragraaf over openbaar vervoer (OV) 6.1)      

 
Toelichting  
 
In het kader van de aanbesteding van Regiotaxi, die moet leiden tot nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2019, 
creëren we mogelijkheden om alternatieve vervoersconcepten zoals MaaS-achtige (Mobility as a Service) 
toepassingen toe te voegen (zie 6.1.3).  

Digitale infrastructuur buitengebied 

Wat is bereikt in 2019 Eindbalans 
2019 

2.3 De digitale ontsluiting van het buitengebied en de kleine kernen is 
gerealiseerd 

Inspanning  
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Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

2.3.1 We faciliteren het opstellen van een programma voor snel internet in het 
landelijk gebied met gemeenten       

2.3.2 We zoeken naar (Europese) financieringsbronnen voor de aanleg van snel 
internet in het landelijk gebied      

 
Toelichting op doelrealisatie 
 
2.3.1  
In de periode 2017-2018 is het buitengebied van Noordelijk Flevoland voorzien van glasvezel. In oostelijk en 
zuidelijk Flevoland is gestart met het in kaart brengen van het digitale netwerk in het gebied. Voor de realisatie 
zijn marktpartijen aan zet. Waar mogelijk zullen wij hen vanuit een faciliterende rol ondersteunen. Daarnaast 
blijven wij de voortgang nauwlettend volgen en indien nodig het proces verder begeleiden.  
 

Natuur en landschap 

Wat is bereikt in 2019   
Eindbalans 
2019 

2.4 De natuurwaarden zijn behouden, de beleefbaarheid van natuurgebieden is 
toegenomen en de economische activiteiten in natuurgebieden ondersteunen 
een succesvol beheer zonder natuurwaarden te bedreigen 

Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

2.4.1 We voeren de nota 'Flevoland verrassend groen' met partners uit      

2.4.2 We bieden binnen de bestaande kaders ruimte voor passende initiatieven die 
bijdragen aan het toegankelijk maken van natuur en aan het verbeteren van 
de natuurwaarden (zie ook 7.8.1) 

     

2.4.3 We voeren het nationale Natuurpact uit, zodanig dat we de Flevolandse 
bijdrage aan de internationale natuurdoelen realiseren      

2.4.4 We vergroten de realisatiekracht van IVN, NMF, het Flevo-landschap en 
Landschapsbeheer Flevoland door deze organisaties elkaar te laten aanvullen 
en versterken 

  
   

2.4.5 We stimuleren passende initiatieven om de toeristisch-recreatieve benutting 
van natuurgebieden te vergroten      

 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

 2.5 De status Nationaal Park is samen met de gebiedspartners aangevraagd, 
uitgaande van een balans tussen beschermen en beleefbaarheid 

Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

2.5.1 We stellen samen met gebiedspartners het Masterplan Nationaal Park 
Oostvaarderplassen op en vragen Provinciale Staten om middelen 
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren ervan 
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2.5.2 We dienen de aanvraag voor de status Nationaal Park in 
    

 

2.5.3 We investeren in (voorzieningen voor) de ontwikkeling van de 
Oostvaardersplassen als Nationaal Park.      

2.5.4 We leggen het Natura2000 Beheerplan voor de Oostvaarderplassen 
Provinciale Staten ter advisering voor aan Provinciale Staten     

 

 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

2.6 Karakterbepalende landschapselementen zijn gehandhaafd  Inspanning  
 
 
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

2.6.1 We werken onze visie op landschap verder uit in het kader van de 
Omgevingsvisie Flevoland 

     
2.6.2 We voeren het landschapsbeleid uit, zodat landschapsbepalende elementen 

behouden blijven      

 
Toelichting  
 
2.6.1 
Binnen het Verhaal van Flevoland zijn de urgentie, de aanleiding en de focuspunten opgehaald vanuit het veld en 
experts. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de landschapsvisie. Invulling geven aan de uitvoering is nodig in 
de nieuwe coalitieperiode. 
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ECONOMIE 
 

Maatschappelijk effect: 
Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van Flevoland zijn versterkt. 

Het effect van ons beleid: 
Er gelden alleen noodzakelijke provinciale regels die helder zijn en de provinciale 
stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering 
worden door ondernemers benut. 

 

Economie algemeen 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

3.1 Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit zijn versterkt, mede dankzij 
een integrale Economische Visie en een uitvoeringsprogramma 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

3.1.1 We leggen ter vaststelling een integrale economische visie voor de lange 
termijn voor aan Provinciale Staten waarin we ingaan op onder andere: 
- internationaal ondernemen 
- een goed geschoolde beroepsbevolking (Human Capital) 
- de kansen voor een circulaire economie 

  
   

3.1.2 We stellen een uitvoeringsprogramma op voor de economische visie en 
voeren dat uit 

     
3.1.3 We passen, op basis van de vastgestelde Economische Visie, het takenpakket 

en de governance van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) aan, 
zodat zij optimaal uitvoering kan geven aan het uitvoeringsprogramma 

     

Innovatie en productketens 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

3.2 De innovatie is gestimuleerd binnen en tussen Agro & Food (incl. landbouw en 
visserij), High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, 
Logistiek, hernieuwbare energie, grondstoffentransitie en op terreinen waar 
zich andere kansen voordoen 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

3.2.1 We bevorderen dwarsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en 
overheden en stimuleren netwerken en platforms waar bedrijven elkaar 
kunnen versterken 

     

3.2.2 We ontwikkelen instrumenten om het innovatief MKB te helpen om innovaties 
te vertalen naar succesvolle bedrijfsmatige activiteiten     

 

3.2.3 Wij ondersteunen de voortgang van de transitie van de beroepsmatige visserij 
op het IJsselmeer en  Markermeer door bij te dragen aan het Transitiefonds. 
Het fonds heeft tot doel de overgang naar een economisch en ecologisch 
duurzamer systeem te bevorderen, innovaties en marktverbreding voor de 
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visserij te stimuleren en nieuwe verdienmodellen en functies te ontwikkelen, 
met name van de Urker vloot 

 3.2.4 We leveren een passende bijdrage aan verbreding en verdieping van de 
sluizen bij Kornwerderzand 

     

 
 
MKB 
 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

3.3 Ondernemers ervaren in Flevoland een uitnodigend klimaat, doordat de 
ondersteuning van het MKB is verbreed 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

3.3.1 We evalueren het MKB Doorstartfonds en presenteren de resultaten aan 
Provinciale Staten      

3.3.2 We ontwikkelen, als onderdeel van de economische visie, beleid voor de 
ondersteuning van het MKB (waaronder zzp’ers)  bij 
ondernemersvaardigheden, internationaal ondernemen en in ondersteunende 
dienstverlening, zoals een kredietunie 

     

 

Goedgeschoolde beroepsbevolking 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

3.4 Ondernemers vinden makkelijker goed personeel doordat de aansluiting 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is verbeterd  

Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

3.4.1 We ontwikkelen, als onderdeel van de economische visie en in afstemming 
met onze samenwerkingspartners beleid voor het benutten en versterken van 
het menselijk kapitaal van Flevoland. Vervolgens stellen we een Human 
Capital Agenda op 

     

3.4.2 We voeren de Human Capital Agenda uit      

3.4.3 We spannen ons samen met andere betrokkenen in om het nautisch onderwijs 
op Urk te behouden  

    

 

Gastheerschap en acquisitie 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

3.5 Flevoland biedt een excellent ondernemersklimaat voor bestaande en voor 
Flevoland nieuwe bedrijven 

Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
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3.5.1 We ontwikkelen een programma voor acquisitie van nieuwe bedrijvigheid en 
investeringen en voor gastheerschap en verzoeken Provinciale Staten 
middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering ervan  

  
   

3.5.2 We geven uitvoering aan dat programma voor acquisitie en gastheerschap      

3.5.3 We leggen Provinciale Staten een voorstel voor over de haalbaarheid 
regelvrije zones      

Toelichting op doelrealisatie 
 
3.5.3  
Dit onderwerp is vervallen in het kader van het nieuwe economisch programma 

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

3.6 Er is een versterkte profilering van de vrijetijdsector van Flevoland, waarin 
het karakteristieke van Flevoland herkend wordt en gezamenlijk uitgedragen 
wordt met Flevolandse ondernemingen en evenementen 

Inspanning 

 
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

3.6.1 We leggen Provinciale Staten een startnotitie ter vaststelling voor over de 
versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur (waaronder de 
ontwikkeling van wandel- en fietsroutes)      

3.6.2 We voeren de startnotitie uit 
     

3.6.3 We stimuleren de ontwikkeling van aantrekkelijke producten, die bijdragen 
aan een sterkere profilering van Flevoland als toeristisch-recreatieve 
bestemming 

     

3.6.4 We promoten het vrijetijdsaanbod (o.a. ruimte, natuur, landschapskunst, 
cultuur, sport en archeologie) van Flevoland, zodanig dat Flevolandse 
beelddragers goed kunnen worden uitgelicht onder andere door verschillende 
routes te creëren 
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CULTUUR, SAMENLEVING EN SPORT 
 

Maatschappelijk effect: 
In Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren en de culturele identiteit van Flevoland is 
versterkt. 

Het effect van ons beleid: 
De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve sectoren  voorzieningen heeft geleid 
tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers. 

Cultuur 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

4.1 Batavialand wordt gerealiseerd op basis van een goede businesscase, 
hierdoor groeit de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis en daarmee 
het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele 
erfgoed 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

4.1.1 We leggen Provinciale Staten een voorstel voor om te investeren in 
Batavialand   

   

4.1.2 We investeren in Batavialand op basis van opvolgende projectplannen die 
financieel sluitend moeten zijn en dragen zo bij aan de doorontwikkeling van 
Batavialand. Dit doen we zonder structurele verhoging van de provinciale 
exploitatiebijdrage 

     

4.1.3 We zetten ons ervoor in dat de gemeenschappelijke regeling van Nieuw Land 
Erfgoedcentrum wordt gewijzigd, zodanig dat alleen de wettelijke 
archieffunctie voor de betrokken overheden via de GR wordt geregeld en dat 
de museale en kennisfuncties elders onder worden gebracht 

  
   

4.1.4 We onderzoeken op welke wijze we het beheer van het provinciaal depot van 
bodemvondsten en de uitvoering van het Steunpunt Archeologie en 
Monumenten Flevoland kunnen blijven borgen 

   
   

 
Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 

2019  

4.2 Er is een aantrekkelijke promotie en versterking van de Flevolandse culturele 
kracht en identiteit (zie ook 3.6) 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

4.2.1 We leggen de geactualiseerde cultuurnota, waarin we o.a. het beter 
benutten van de monumenten uitwerken, ter vaststelling aan Provinciale 
Staten voor  

  
   

4.2.2 We ontwikkelen en promoten thematische routes rond o.a. landschapskunst, 
natuur en monumenten (beelddragers) 

     

 4.2.3 We bereiden de viering van 100 jaar Zuiderzeewet voor 
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4.2.4 We verkennen de financiële mogelijkheden voor het realiseren van een 
grootschalig kunstwerk    

  

4.2.5 We zetten ons in om de innovatie en digitalisering van de Flevolandse 
bibliotheken zodanig te versterken, dat zij lokaal tot creatieve oplossingen 
kunnen komen 

     

Samenleving 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

4.3 Het Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland (CMO Flevoland) 
heeft bewezen bij te dragen aan de versterking van de samenleving 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

4.3.1 We ontwikkelen gezamenlijk een invulling van het takenpakket dat bijdraagt 
aan het versterken van de samenleving      

Toelichting op doelrealisatie 
 
4.3.1  
Het afgelopen jaar is de rol en positie van CMO gewijzigd om de provinciale wens in te vullen voor het uitvoeren 
van werkzaamheden binnen de opgave Krachtige Samenleving. Dit mede op basis van de in 2017 uitgevoerde 
evaluatie. CMO zal in toenemende mate de werkzaamheden in dat kader uitvoeren. Tevens moeten die 
werkzaamheden worden opgepakt en uitgevoerd vanuit een vraag gestuurde houding, ook richting gemeenten. 
Deze transitie zal doorlopen in 2019. De verdere uitwerking en invulling van Krachtige Samenleving, die de 
provincie in overleg met de gemeenten vorm geeft, is hierbij leidend. 
 

Sport 
Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 

2019  

4.4 De sport in Flevoland is onderscheidend, draagt bij aan de Flevolandse 
identiteit en leidt tot grotere bekendheid en hogere aantallen bezoekers 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

4.4.1 We blijven uitvoering geven aan de provinciale nota ‘Sportbeleid dat 
rendeert in Flevoland’      
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ENERGIE, MILIEU EN KLIMAAT 

Maatschappelijk effect: 
De bewoners en bedrijven van Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot 
vermindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden. 
 
Effect van ons beleid: 
Flevoland produceert in 2020 evenveel hernieuwbare energie als door bewoners, bedrijven en 
instellingen exclusief vervoer aan energie wordt gebruikt, initiatiefnemers hebben de eerste 
stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 inclusief transport en nieuwe 
ontwikkelingen worden integraal voorbereid zodat de milieukwaliteiten van Flevoland zo min 
mogelijk onder druk komen.  
 

Energie & klimaat 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

 5.1 De doelstelling voor het beleid van opschalen en saneren van windenergie is 
bereikt en de uitvoering ligt op schema om het doel voor 2020 te behalen 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

5.1.1 We leggen het Regioplan Windenergie en de verordening Windenergie ter 
vaststelling voor aan Provinciale Staten      

 5.1.2 We faciliteren het opstellen van rijksinpassingsplannen voor de realisatie 
van de windparken uit het Regioplan        

 
Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 

2019  

 5.2 Er zijn stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 (inclusief 
mobiliteit) en de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie voorziet 
aantoonbaar in een behoefte 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 
2015 2016 2017 2018 2019 

 5.2.1 We doen een voorstel aan Provinciale Staten voor een langetermijn- 
perspectief energie dat we samen met ondernemers, 
energiemaatschappijen, energienetwerkbedrijven, DEon en 
kennisinstellingen opstellen en inventariseren daarbij de mogelijkheden om 
energiebesparing te stimuleren 

   

 

 

5.2.2 We stellen een Energieagenda vast, inclusief een stimuleringsregeling 
hernieuwbare energie        

5.2.3 We voeren de Energieagenda uit 
       

 
Toelichting  
 
5.2.3  
In het voorjaar van 2018 is door meer dan 20 overheid- en maatschappelijke partners ingestemd met de 
Flevolandse Energieagenda (FEA) waarin gezamenlijk de doelstellingen afspraken over samenwerken zijn 
vastgelegd. De provinciale bijdrage aan de agenda wordt vormgegeven volgens de strategie die is vastgesteld in 
het Raamwerk opgave Duurzame Energie die in 2018 is  vastgesteld. Centraal hierin staat het principe ‘de 
provincie maakt mogelijk’. Hiertoe zijn verschillende regelingen in het leven geroepen zoals Zon voor asbest, een 
bewustwordingscampagne, projectondersteuningsregeling, een Expertisecentrum en het actieplan Het goede 
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voorbeeld. In 2019 en daarna zal veel aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van een gedragen regionale 
energiestrategie (RES) als onderdeel van het Klimaatakkoord. Het is de bedoeling de RES organisch te laten 
integreren met FEA. 
 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 5.4 In 2020 handelen wij waterrobuust en klimaatbestendig bij het 
(her)ontwikkelen van de gebouwde omgeving 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

 5.4.1 We zetten ons ruimtelijk instrumentarium in om te stimuleren dat steden en 
dorpen beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering 
(wateroverlast, watertekort en hittestress) en geven zo uitvoering aan de 
Deltabeslissingen 

     

       

Bodem en ondergrond & Milieu 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 5.5 De ondergrond is duurzaam beschermd en benut Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

5.5.1 We  continueren het beleid van de nota 'Duurzaam gebruik van de 
Flevolandse ondergrond'      

5.5.2 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma vast van de nota Duurzaam 
gebruik van de Flevolandse ondergrond       

5.5.3  We voeren het uitvoeringsprogramma uit 
      

5.5.4  We stimuleren geothermie en warmte-koudeopslag (WKO) door 
vereenvoudiging van regelgeving en door goede informatievoorziening      

 
Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 

2019 

 5.6 Toekomstbestendige grenswaarden voor geluid (SWUNG) zijn opgesteld Resultaat  

 
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

5.6.1  Vanwege onze nieuwe wettelijke taak bij geluidshinder stellen we 
Provinciale Staten voor een monitoringssystematiek voor geluid en een 
geluidsregister in te voeren 

     
 
Toelichting op doelrealisatie 
 
5.6.1  
SWUNG (Samen werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid) is geheel geïntegreerd in de Omgevingswet. Het 
Aanvullingsbesluit geluid, dat concreet regels stelt aan geluid van bijvoorbeeld industrieterreinen, wegen en 
spoorwegen, ligt nu bij de Tweede Kamer. Invoering van deze regels is voorzien in 2021, dus zijn er op dit moment 
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nog geen formele grenswaarden gesteld. Dat geldt ook voor het geluidsregister als onderdeel van SWUNG. De 
afgelopen collegeperiode is wel geïnvesteerd in de uitbreiding van het verkeerstelnetwerk: het aantal 
verkeerstelpunten (nu 74) is met 80% uitgebreid en binnenkort wordt het mogelijk om ook het aantal voertuigen 
bij te houden dat verkeerslichten passeert. 
 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 5.7 Afname van de stikstofdepositie (PAS) Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

5.7.1  We geven uitvoering aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 2015-
2021      
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MOBILITEIT 

Maatschappelijk effect: 
Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer 
 
Effect van ons beleid: 
De bereikbaarheid van Flevoland is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere 
randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren. 
 

Openbaar vervoer 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 6.1 Het openbaar vervoer is goed toegankelijk en betaalbaar voor alle 
doelgroepen. Door bij de reële mobiliteitsvraag aan te sluiten moet 40% 
kostendekking gehaald worden 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

6.1.1 We zorgen voor instandhouding, beheer en ontwikkeling van het regulier OV      

6.1.2 We werken de doelstellingen van de OV-visie 2014-2024 uit 
     

6.1.3 We stellen Provinciale Staten voor alternatieve vervoersconcepten mogelijk 
te maken      

6.1.4 We ontwikkelen de mobiliteitscentrale      

6.1.5 We zetten de mobiliteitscentrale in voor het collectief vraagafhankelijk 
vervoer      

6.1.6 We lobbyen voor de uitbreiding van de nachtelijke spoordienstregeling in 
2020 vanaf Amsterdam naar Lelystad en Groningen 

     

Toelichting  
 
6.1.3  
In het kader van het programma smart mobility is een eerste aanzet gegeven aan het onderzoeken van nieuwe 
vervoersconcepten. Een belangrijk pijler vormt hierbij  het spoor MAAS-concept  (Mobility-as-a-Service-
concepten). Samen met partners bekijken we komende periode de mogelijkheden voor toepassingen binnen de 
provincie.   
 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 6.2 Bedrijventerreinen zijn ook via openbaar vervoer goed ontsloten Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.2.1 We inventariseren de mogelijkheden om de bereikbaarheid van 
bedrijventerreinen te verbeteren binnen de bestaande kaders 
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6.2.2 Samen met het bedrijfsleven implementeren we de kansrijke verbeteringen 
in de bereikbaarheid van bedrijventerreinen      

Weginfrastructuur en verkeersmanagement 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 6.3 De knelpunten in de bereikbaarheid van Flevoland zijn in 2019 alle opgelost 
of er zijn voorbereidingen getroffen voor het oplossen ervan 

Resultaat   
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.3.1 We onderzoeken en analyseren welke doorstromingsknelpunten op 
provinciale wegen resteren en programmeren deze in de Investeringsagenda 
en/of het p-MIRT en waar nodig treden we in contact met de andere 
wegbeheerders 

     

6.3.2 We voeren de in het pMIRT opgenomen projecten volgens planning uit      

6.3.3 We schetsen in de mobiliteitsvisie binnen welke kaders we verkeers-
management en communicatie inzetten om de doorstroom te bevorderen      

6.3.4 We participeren in de Vervoerregio Amsterdam-Almere ‘in oprichting’. Met 
behoud van eigen zeggenschap en identiteit beslissen we met partners over 
het instellen van de Vervoersregio Amsterdam-Almere 

     

 6.3.5 We verbeteren samen met de gemeente Dronten de bereikbaarheid van de 
Oostrand tijdens piektijden en evenementen      

 
Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 

2019  

 6.4 De verbeteringen in de bereikbaarheid van Flevokust, de luchthaven en de 
maritieme servicehaven zijn gerealiseerd en/of voorbereid 

Resultaat/ 
Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.4.1 We onderzoeken wat er nodig is om de verbinding over de Baai van Van 
Eesteren aan te leggen ter verbetering van de bereikbaarheid van Flevokust     

 

 6.4.2 We bevorderen een goede verkeersverbinding met Flevokust, onder meer 
door de haalbaarheid te onderzoeken van een goederenvervoerlijn, inclusief 
transferium, die aansluit op de Hanzelijn (zie ook 7.6.2)  

     

 6.4.3 We voeren het convenant Bereikbaarheid Lelystad Airport (MOBLA) uit samen 
met het rijk en gemeente Lelystad (zie ook 7.5.2)      

 6.4.4 We investeren in de verbetering van de provinciale infrastructuur ten 
behoeve van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (zie ook 7.7.4) 

     

 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

 6.5 De bediening van bruggen en sluizen veroorzaakt zo min mogelijk files Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 
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 6.5.1 We passen, waar nodig, de openingstijden van de provinciale bruggen aan, 
zodat er zo min mogelijk files op de weg ontstaan door de recreatievaart 

    
 

 6.5.2 We intensiveren de lobby bij Rijkswaterstaat voor aanpassing van de 
bedieningstijden van de Roggebotsluis en de Nijkerkerbrug    

  

Verkeersveiligheid en verkeershinder 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

 6.6 De verkeersveiligheid is verbeterd Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.6.1 We passen innovatieve oplossingen toe, zodat de verkeersveiligheid 
verbetert, verkeershinder afneemt, kosten worden bespaard en de 
duurzaamheid toeneemt 

     

Fietspaden 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

 6.7 Het provinciale fietspadennetwerk is compleet en van goede kwaliteit  Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

6.7.1 We beschrijven in de mobiliteitsvisie binnen welke kaders we het 
fietspadennetwerk completeren en hoe we het fietsgebruik stimuleren       

6.7.2 We onderzoeken de haalbaarheid van een fietsbrug tussen Zeewolde en de 
Veluwe en we brengen differentiatie aan in de kwaliteit van fietspaden      

 6.7.3 We voeren de completering van het fietspadennetwerk uit 
     

Toelichting op doelrealisatie 
 
6.7.3  
De uitvoering van de completering fietspadennetwerk. In het in 2018 vastgestelde programma mobiliteit en ruimte 
is het regionale fietsnetwerk uitgewerkt. Binnen de grenzen van de beschikbaar gestelde middelen van euro 2 mln. 
worden de eerste zwakke schakels in 2019 aangepakt. We zetten in op de uitvoering van een verkenning voor de 
fietsroute (Amsterdam -) Almere – Lelystad – Lelystad Airport en de aanleg van Grote Trap (fietsroute Zeewolde – 
Almere). Investeringen hierin leiden tot verbetering van de fietskwaliteit op deze relaties. Overige fietsroutes zijn 
mogelijk nog niet altijd optimaal omdat op dit moment de investeringsmiddelen hiervoor ontbreken.  
 
Beheer & onderhoud 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019  

 6.8 Er is een vernieuwd meerjarenprogramma beheer en vervangingen 
infrastructuur 2020 - 2023 

Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

 6.8.1 We evalueren het huidige programma en doen een voorstel aan Provinciale 
Staten voor de kaders voor het nieuwe programma 
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GEBIEDSONTWIKKELING 
 
Maatschappelijk effect: 
De ruimtelijke economische structuur is versterkt door integrale grootschalige 
gebiedsprogramma’s. 
 
Effect van ons beleid: 
De gewenste gebiedsontwikkelingen zijn in gang gezet dan wel gerealiseerd en dragen bij aan de 
economie van Flevoland en een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

RRAAM 

Wat is bereikt in 2019 
 Eindbalans 

2019  

7.1 Het Rijks-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM) maken 
we waar voor de drievoudige ambitie (verdere verstedelijking, verbetering 
bereikbaarheid en uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in het 
Markermeer-IJmeer) 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

7.1.1 Samen met de RRAAM-partners monitoren we de Eindbalans 2019 van de drie 
ambities      

7.1.2 We leveren input voor de Eindbalans 2019-rapportages aan de Tweede 
Kamer in het kader van Groot Project-status      

7.1.3 Samen met Almere en Amsterdam organiseren we een evenement, gericht 
op de IJmeerverbinding als stip op de horizon      

7.1.4 We reflecteren met de partners van de Bestuursovereenkomst RRAAM aan de 
hand van de monitoringsresultaten op de samenhang tussen de drie ambities 

   
  

 
Toelichting 
7.1.2 
Inmiddels heeft de Tweede Kamer de Groot Project-status van RRAAM beëindigd. Voor de Tweede Kamer is RRAAM 
een project dat in uitvoering is en volgens planning verloopt en is de rapportageplicht die uit de Groot Project-
status voortkomt, niet meer nodig.  
 
7.1.3 
We zijn met onze partners in gesprek om het gesprek over de IJmeerlijn sneller dan gepland te herstarten. Onder 
meer de wens om tot versnelling van het woningbouwtempo te komen in de Noordvleugel van de Randstad is 
hiervoor de aanleiding. 

Almere 2.0 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.2 Samen met het Rijk en de gemeente Almere realiseren van de ambities uit 
de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer over de verdere 
ontwikkeling van Almere, conform de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 
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7.2.1 We leggen een inhoudelijk meerjarenprogramma ter instemming aan 
Provinciale Staten voor 

 

 

   

7.2.2 Voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) leggen we ter besluitvorming 
het jaar- en meerjarenprogramma aan Provinciale Staten voor 

 

    

7.2.3 We monitoren de realisatie van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0      
 
 
 

Toelichting op doelrealisatie 

Volgens de planning zal in 2019 een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van het lopende Meerjarenprogramma, 
waarbij ook vooruit wordt gekeken naar de grootste opgaven voor de komende jaren. 

 

Floriade werkt! 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.3 De kansen die de Floriade biedt voor het versterken van de Flevolandse 
kenniseconomie op het gebied van agrofood en tuinbouw zijn benut 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

7.3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma op voor het economische programma 
Floriade Werkt!  

    

7.3.2 We bouwen een innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein, die tijdens de 
Floriade het Flevolandse paviljoen is 

     

7.3.3 We werken aan een coalitie om de innovatiewerkplaats uit te laten groeien 
tot een Flevo Campus (voorheen Green Campus)      

 
Toelichting op doelrealisatie 
 
7.3.2  
De start van de bouw van het paviljoen, inmiddels Innovatiepaviljoen genoemd, is voorzien in 2019. De Aeres 
Groep gaat een nieuwe school bouwen direct naast ons paviljoen en heeft aangegeven ook ons paviljoen te willen 
kopen na de Floriade, als onderdeel van haar nieuwe onderwijsomgeving. 

Markermeer-IJmeer 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.4 In het Markermeer-IJmeer zijn natuur- en recreatiemogelijkheden 
ontwikkeld als onderdeel van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

7.4.1 We leveren een financiële bijdrage aan de totstandkoming van Marker 
Wadden fase 1 en de luwtemaatregelen in de Hoornse Hop      

7.4.2 We ontwikkelen samen met partners een boekhoudsysteem voor 
natuurwaarden en ruimtelijk economische ontwikkeling   

   

7.4.3 We registreren (en monitoren waar nodig) de effecten van de ruimtelijke 
ingrepen op het Markermeer-IJmeer      
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Amsterdam Lelystad Airport/ OMALA 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.5 De luchthaven Amsterdam Lelystad Airport is operationeel; de faciliteiten 
en de benodigde infrastructuur zijn gereed 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

7.5.1 We bewaken een goede inpassing van Amsterdam Lelystad Airport in de 
leefomgeving met betrekking tot gezondheid en milieu      

7.5.2 We zetten ons in voor een hoogwaardige OV-verbinding naar de luchthaven 
ter uitvoering van het convenant tussen het Rijk, provincie en gemeente 
over de bereikbaarheidsmaatregelen (MOBLA) 

     

7.5.3 We ondersteunen en stimuleren de inzet van Amsterdam Lelystad Airport bij 
het bereiken van een zo hoog mogelijke ambitie op het punt van 
duurzaamheid 

     

7.5.4 We zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling van OMALA      

7.5.5 We zoeken aanvullende investeerders voor OMALA    
  

Flevokust Haven 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.6 De buitendijkse multimodale haven met containerterminal is operationeel Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

7.6.1 We realiseren de 1e fase van de buitendijkse overslaghaven Flevokust 
Haven: 400 meter terminalterrein, golfbreker en toegangsvaargeul   

   

7.6.2 We bevorderen een goede multimodale ontsluiting, onder meer door een 
aansluiting van de Hanzelijn op Flevokust Haven te onderzoeken 

  
   

7.6.3 We stimuleren de ontwikkeling van het binnendijkse bedrijventerrein door 
de gemeente Lelystad      

7.6.4 We onderzoeken het vervoer van ladingstromen om de benutting van 
Flevokust Haven te optimaliseren      

7.6.5 We bereiden -afhankelijk van de marktvraag- de doorgroei van de 
overslaghaven Flevokust Haven voor 

     

Noordelijk Flevoland 

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.7 De economische structuur van Noordelijk Flevoland is versterkt Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 
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7.7.1 Conform het convenant voeren we een tussenevaluatie van het programma 
‘Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland’ (ZZL/NF) uit met onze partners   

   

7.7.2 We identificeren relevante grootschalige investeringen en beslissen over de 
besteding van de ZZL/NF-gelden      

7.7.3 We monitoren de uitvoering van projecten en rapporteren over de 
Eindbalans 2019 van het programma ZZL/NF      

7.7.4 We vinden de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland van provinciaal 
belang en zetten ons instrumentarium daarop in      

 

Nieuwe Natuur  

Wat is bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

7.8 Toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie is ontwikkeld Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 2015 2016 2017 2018 2019 

7.8.1 We helpen de projecteigenaren bij het concretiseren van de gehonoreerde 
projecten Nieuwe Natuur      

7.8.2 We faciliteren blijvend de dynamiek in het programma Nieuwe Natuur en 
spelen in op ontwikkelingen      

7.8.3 We staan voor de criteria die aan de projecten zijn gesteld en monitoren de 
uitvoering van de gehonoreerde projecten Nieuwe Natuur      
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KWALITEIT OPENBAAR BESTUUR 

Maatschappelijk effect: 
Flevoland wordt goed bestuurd 
 
Effect van ons beleid: 
Een verbeterde (inter)nationale positie van Flevoland 

(Inter)nationale positionering en samenwerking 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

8.1 De mogelijkheden om via samenwerking met andere overheden de 
belangenbehartiging van de provincie Flevoland te versterken zijn benut 

Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

8.1.1 Met de Flevolandse gemeenten en het waterschap verkennen we de 
mogelijkheden om vanuit gedeelde belangen de samenwerking te 
intensiveren 

  
   

8.1.2 We stemmen beleid af met onze samenwerkingspartners en waar gewenst en 
mogelijk  opereren we gezamenlijk in Den Haag en Brussel       

8.1.3 We werken aan een nieuwe Europa-strategie in randstadverband (P4)   
   

8.1.4 We participeren in regionale en nationale samenwerkingsverbanden die 
bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied, waaronder de Metropoolregio 
Amsterdam en de regio Zwolle 

     

 
Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 

2019 

 8.2 Flevoland is een actieve regionale partner in de Europese Unie Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.2.1 We voeren lobby om de regelgeving en wetgeving te beïnvloeden en richten 
ons met name op de thema’s zoals deze worden bepaald in de Europa-
strategie  

     

 8.2.2 Flevoland participeert in diverse instituten en netwerken, waaronder het 
Comité van de Regio’s, Purple en AER  

     

 8.2.3 We lobbyen om relevante structuurfondsen zo in te richten dat ze gunstig 
zijn voor Flevoland in de programmaperiode na 2020  

     

 
Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 

2019 

 8.3 Flevoland benut de mogelijkheden van Europese structuurfondsen Inspanning  
 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 
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 8.3.1 We benutten de thematische en structuurfondsen optimaal zodanig dat met 
name aanvragen op het gebied van onze zes topsectoren en MKB worden 
ingediend  

     

 8.3.2 Wij steunen EFRO/Kansen voor Flevoland-projecten, waarmee we een 
innovatieve en duurzame impuls aan de regionale economie geven en het 
MKB ondersteunen 

     

 8.3.3 Wij werken aan INTERREG-projecten (innovatieprojecten en projecten ter 
verduurzaming van de Europese economie), waarmee we 
grensoverschrijdende (MKB-)samenwerking en regionale ontwikkeling 
bevorderen 

     

 8.3.4 Wij stimuleren het gebruik van POP3-gelden en verstrekken POP3-subsidies, 
waarmee we de agrarische sector stimuleren, de waterkwaliteit verbeteren 
en lokale en sociale netwerken op het Flevolandse platteland versterken      

8.3.5 We sluiten aan bij de kaders van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 
en streven zo veel mogelijk naar een maximaal ‘multipliereffect’      

 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 8.4 Provinciale Staten zijn intensiever betrokken bij onze Europese activiteiten Resultaat 

 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.4.1 In hun kaderstellende rol worden Provinciale Staten vooraf  betrokken bij de 
opstelling van een nieuwe Europa-strategie. In deze strategie worden de 
prioriteiten in de Europese Lobby bepaald   

   

 8.4.2 Wij gaan periodiek in gesprek met Provinciale Staten over de resultaten van 
Europese belangenbehartiging 

     

Kwaliteit openbaar bestuur 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 8.5 Een versterkte effectiviteit van het openbaar bestuur 

 

Inspanning  

 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.5.1 We intensiveren de bestuurlijke samenwerking in de regio      

8.5.2 Wij verkennen de mogelijkheden om Provinciale Staten op een andere 
manier te betrekken bij de Planning en control cyclus, waarbij wij ons laten 
inspireren door voorbeelden van andere overheden 

    
 

8.5.3 In het kader van transparant en open komen we met een aanpak om inhoud 
te geven aan de betekenis van ‘open overheid’ voor Flevoland      
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Toelichting  
 
8.5.3 
De Wet open overheid vraagt de komende jaren onze aandacht. Als eerste stap willen GS de openbare, 
achterliggende stukken van haar besluiten digitaal ontsluiten. Technisch is dat nog niet mogelijk. Planning is om 
dat te realiseren in het eerste kwartaal van 2019.  
 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 8.6 Een adequaat functionerend interbestuurlijk toezicht Resultaat 

 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.6.1 We bereiden eind 2016 de evaluatie voor van het Afsprakenkader 
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) met gemeenten, mede op basis van de 
landelijke Tussenevaluatie 2015 en bespreken op basis van die evaluatie met 
Provinciale Staten de inrichting van het IBT in Flevoland 

  
   

 
Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 

2019 

 8.7 Onze verbonden partijen zijn getoetst op de wenselijkheid van voortzetting 
van de status van verbonden partij 

Resultaat  

 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.7.1 We evalueren de huidige verbonden partijen, in het bijzonder voor wat 
betreft de governance en de informatievoorziening aan de staten, en 
actualiseren indien nodig de Kadernota Verbonden partijen   

   

Bedrijfsvoering 

Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 8.8 Bindende afspraken over samenwerking in de bedrijfsvoering  Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.8.1 We onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking met andere 
overheden en maken daarover bindende afspraken. De nadruk ligt daarbij op 
de uitwisseling van specifieke expertkennis in P4 verband 

 
    

 
Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 

2019 

 8.9 Een efficiënte begroting Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.9.1 We lichten de relevante onderdelen van de begroting door (principe van 
Zero Based Budgetting)  
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Wat hebben we bereikt in 2019  Eindbalans 
2019 

 8.10 Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is verder verduurzaamd, zodat de CO2-
voetafdruk van aan ons te leveren diensten, werken en producten één van 
de afwegingscriteria is, en zodat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt worden betrokken 

Resultaat  
 

Wat gaan we daarvoor doen 2015 2016 2017 2018 2019 

8.10.1 We actualiseren ons inkoop- en aanbestedingsbeleid      

8.10.2 We realiseren binnen de financiële mogelijkheden die we hebben dat 
provinciale inkopen en aanbestedingen bijdragen aan: 

- de toename van hernieuwbare energieproductie 

- minder energieverbruik 

- het minimaliseren van de milieubelasting 

- de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

- het stimuleren van de bio- en circulaire economie 

     

8.10.3 We richten onze aanbestedingen zodanig in, dat we vergeleken met de 
huidige situatie verbeteringen bereiken in het gebruik van materialen en 
energie 

     

8.10.4 We betrekken de uitvoering van de Participatiewet bij de uitvoering van 
inkopen en aanbestedingen 

     

 
Toelichting  
 
8.10.2-4 
Deze activiteiten worden in de volgende bestuursperiode voortgezet.  
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