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Voorgesteld besluit
1. De nota Regionale Samenwerking en Public Affairs vaststellen; 
2. De raad informeren.

Doel
Via regionale samenwerking, public affairs en lobby werken aan onze maatschappelijke opgaven.

Inleiding
Als gemeente Noordoostpolder werken we aan (maatschappelijke) opgaven die ons gebied 
overstijgen. Denk aan de woningbouwopgave en infrastructuur maar ook aan de vraag hoe we kunnen
aansluiten op de economische groei. Dat doen we met regionale samenwerking en public affairs. Dit 
houdt in dat we lobby en samenwerking inzetten als instrumenten. Om dat gerichte te kunnen doen, 
hebben we een nota uitgewerkt. Daarin staat wat onze focus is en wat onze lobby-doelstellingen, 
doelgroepen, doelwitten en netwerkpartners zijn. Daarmee geeft de nota een structuur voor een 
gerichte samenwerking.

Beleidsreferenties
Ruimte voor Elkaar, Coalitieakkoord 2022-2026
Strategische Koers Gemeente Noordoostpolder;
Manifest Samen Maken We Flevoland;
Ontwikkelperspectieven woningbouw Noordoostpolder 2021-2026;
Regio Zwolle: De delta van de toekomst;
Regeerakkoord VVD, D66, CDA en CU.

Argumenten
1.1 Regionale samenwerking, public affairs en lobby zijn belangrijk voor ons
De gemeente Noordoostpolder werk aan de opgaven die de regio raakt en aangaat. Op het gebied 
van mobiliteit zijn dat o.a.: Lelylijn en de verbreding van de N50. Andere speerpunt is de passende 
woningbouwopgaven en voorzieningen voor de Noordoostpolder. De gemeente zet public affairs in als
instrument dat een nauwe samenhang heet met regionale samenwerking. Met deze nota wordt er een 
verdere structuur gegeven die kan helpen om de maatschappelijke opgaven gericht op te pakken. 
Samen is men namelijk sterker in het verkrijgen van ondersteuning binnen het Rijk en de EU voor 
gezamenlijke opgaven. 

Het Rijk stuurt sterk op regionale samenwerking. Vanuit de gemeente spelen we hierop in met 
uitgewerkte strategieën in lobby-plannen. Hierin is het van belang om te kijken hoe we activiteiten 
kunnen inzetten om het beleidsproces en de eigen maatschappelijke positie te beïnvloeden. Dat 
betekent effectief en doeltreffend zijn, door samen met regionale partners te werken aan regio deals.  

2.1 Het is goed om de raad mee te nemen voor een optimaal bereik 
We informeren de raad en externen graag over onze werkwijze rond public affairs, samenwerking en 
lobby. Want zij vergroten het bereik van onze lobby. Hoe groter en breder het bereik is van onze lobby
voor de maatschappelijke opgaven, des te groter is de kans voor een succesvolle lobby.

Kanttekening



1.1 Samenwerking en public affairs brengen kosten met zich mee.
Regionale samenwerking, public affairs en lobby gaan behalve met baten ook met kosten en 
ambtelijke en bestuurlijke inzet gepaard. Je weet namelijk niet zeker of de investeren opleveren wat 
we verwachten. Daarom laten we met deze nota zien waarom we hierop inzetten, wat het al heeft 
opgeleverd en wat het nog kan opleveren. 

Vervolg
In het vervolgtraject zal de gemeente Noordoostpolder zo krachtig mogelijk de speerpunten regionaal 
en landelijk onder de aandacht brengen en zich sterk maken om het zo optimaal mogelijk terug te 
laten komen (o.a. in de uitwerking van het Regeerakkoord). 
Dit jaar gaan we zowel via de provincie Flevoland en Regio Zwolle werken aan een goede ‘Regiodeal’ 
voor de Noordoostpolder en voeren – via de VNG- de lobby-doelstellingen rond o.a. de herijking 
Gemeentefonds, Noodfonds invoering Omgevingswet, afdoende financiering Jeugdzorg, de N50, 
Lelylijn, woningbouwopgaven, zorgvoorzieningen en duurzame bekostiging onderwijshuisvesting uit.

Planning
Medio september 2023: vooraankondiging themabijeenkomst;
Medio september 2023: de raad en de betrokkenen krijgen een uitnodiging voor een 
themabijeenkomst Lobby en Regionale Samenwerking. Aan de hand van het coalitieakkoord van de 
gemeente Noordoostpolder kunnen dan de accenten gelegd worden voor een goed gefocuste lobby in
de komende periode;
Medio november 2023: De (raad)bijeenkomst met o.a. LTO-Noordoostpolder en VNO-NCW en 
landelijk, en regionaal betrokkenen. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst worden lobbyplannen en factsheets aangemaakt voor de 
belangrijkste maatschappelijke opgaven van de gemeente Noordoostpolder. 

Bijlage
1. Nota Regionale samenwerking en Public Affairs; Over hoe we via regionale samenwerking en 

public affairs de opgaven van de gemeente Noordoostpolder oppakken.


