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Onderwerp: Kernboodschap Samen Maken We Flevoland

Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de Kernboodschap Samen Maken We Flevoland; 
2. Kennis nemen van de bestuurlijke notitie bestuurlijke contactgroep Samen Maken We Flevoland; 
3. De raad informeren.

Doel
Bondige formulering van kernboodschap, die Flevoland als regio wil inbrengen in het op 
te stellen regeerakkoord.

Inleiding
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! 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. 

Het Manifest is te uitvoerig om op te laten nemen in het komende regeerakkoord. Welke 
kernboodschap willen wij vanuit Flevoland in het regeerakkoord terug zien?

Kernboodschap
Wij zijn Flevoland en trots op wat we in Flevoland in korte tijd hebben bereikt! 
Flevoland wil (verder) bouwen aan onze samenleving door grote aantallen woningen te 
bouwen. We zien Flevoland als een proeftuin: 
 voor stikstofvrij, CO2-neutraal en circulair bouwen;
 grote opgaven als energietransitie, klimaatextremen en bodemdaling koppelen we 

mee;
 verschillende vormen van een nieuw Rijksontwikkelbedrijf kunnen worden 

geprobeerd;
 de transitie van de landbouw voor voldoende en veilig voedsel. 

Flevoland ligt centraal en verbindt belangrijke economische regio’s. Een aantrekkelijk 
leefklimaat, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen (gezondheidszorg, 



onderwijs) en bereikbaarheid (IJmeerlijn, Lelylijn en N50) zijn randvoorwaarden om een 
kwalitatieve ontwikkeling van de Flevolandse samenleving mogelijk te maken. 

Samen met u bouwen we aan een volwaardige, leefbare, duurzame en circulaire 
gebiedsontwikkeling.

Gevolg/vervolg
In het vervolgtraject zullen wij zo krachtig mogelijk de kernboodschap én het Manifest 
landelijk onder de aandacht brengen en ons sterk maken om het zo optimaal mogelijk 
terug te laten komen in het regeerakkoord.

Bijlagen
1. Memo Kernboodschap Samen Maken We Flevoland
2. Bestuurlijke Notitie Bestuurlijke Contactgroep Samen Maken We Flevoland
3. Manifest Wij Zijn Flevoland
4. Tussenrapportage Samen Maken We Flevoland


