
aan: (burger)raadsleden en burgerraadsleden 
onderwerp: Manifest Wij zijn Flevoland! 
datum: 15 september 2020 
 
 
Geachte (burger)raadsleden, 
 
Met het oog op de verkiezingen van de Tweede Kamer van 17 maart 2021 hebben de gezamenlijke 

overheden in Flevoland een manifest opgesteld. In Wij zijn Flevoland! (zie bijlage bij deze mail) is 

verwoord wat we als regio te bieden hebben aan de ontwikkeling van ons land en de vraagstukken die 

momenteel spelen.  

 

Hierbij zijn zes thema’s geformuleerd: 

- Flevoland bouwt aan Nederland, over de woonopgave; 

- Flevoland verbindt, onze centrale strategische ligging en unieke verbindende positie; 

- Flevoland innoveert de voedselvoorziening; over de transitie in de landbouw en het belang van 

veilig voedsel; 

- Flevoland pakt aan en pakt door; over onze oplossingsgerichtheid, praktische aanpak, innovatief, 

experimenteel, circulair; 

- Flevoland als de duurzame-energieproducent van Nederland.  

Het manifest is een document, opgesteld door de provincie, de zes gemeenten en het waterschap. Het 

geeft dan ook vooral de hoofdlijnen weer. Maar ook onderwerpen die voor Noordoostpolder van belang 

zijn, zoals de Lelylijn en het MITC hebben een plaats gevonden in het manifest.  

 

Manifest als inhoudelijk startpunt voor meer bestuurlijke samenwerking 

Het manifest vraagt om dialoog met het Rijk en de afspraken over de aanpak van de integrale 

vraagstukken. Tegelijkertijd is het manifest een manier om de bestuurlijke samenwerking binnen 

Flevoland nieuw élan te geven. De provincie hecht veel waarde aan interbestuurlijke samenwerking op 

strategische thema’s in Flevoland. Om samen de grote opgaven aan te kunnen is die intensivering en 

vorming van een soort regionale agenda noodzakelijk. 

 

Het manifest is daarvoor een startpunt. Het is vooral een communicatiemiddel, en bevat dan ook geen 

nieuw beleid of beleidskeuzes. Wel is aan alle overheden en het waterschap gevraagd om mee te 

denken op basis van de eigen ambities. 

 

Van manifest naar regionale agenda  

Op 10 november dit jaar is een bestuurlijke conferentie gepland, om samen te bespreken hoe de 

regionale agenda actief ingevuld gaat worden de komende jaren.  

In het vervolgtraject wordt u betrokken bij de dialoog en de te maken afspraken met het rijk die tot 
strategische keuzes leiden, bijvoorbeeld op het gebied van de woningbouw en de wijze waarop met deze 
regio afspraken worden gemaakt over integrale gebiedsontwikkelingen. 
 

Het manifest wordt vandaag (15 september) openbaar gemaakt.   

 

met vriendelijke groet 

namens het college, 

 

Wiemer Haagsma 

 
 


