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Inleiding
In de zomer 2020 heeft Flevoland in het manifest Wij zijn Flevoland! verteld hoe deze 
regio kan bijdragen aan de grote landelijke vraagstukken van dit moment. Samengevat in 
vijf thema’s biedt Flevoland ruimte voor het bieden van oplossingen van maatschappelijke 
vraagstukken: 
- Bouwen aan Nederland
- Innoveren van de voedselvoorziening 
- Flevoland verbindt en werkt samen met de omringende regio’s
- Flevoland pakt aan en pakt door, gericht op nieuwe mogelijkheden
- De producent van duurzame energie

Bestuurlijke samenwerking en aanbod aan het rijk
Op 10 november 2020 hebben alle bestuurders geconstateerd dat we trots mogen zijn op 
wat we in Flevoland tot stand hebben gebracht. Als overheden zien we ruimte en kansen 
om gezamenlijk de landelijke vraagstukken van vandaag en morgen aan te pakken. Dat 
komt Flevoland ten goede. Daarom willen we de regionale samenwerking intensiveren. En 
als Flevoland ons aanbod concreet maken in Den Haag. De bestuurlijke contactgroep uit 
alle Flevolandse overheden heeft het initiatief genomen om dit op te pakken. De volgende 
acties zijn gepland: 

1. Korte termijn  
Met het oog op de komende verkiezingen voor de tweede kamer en de formatie van een 
kabinet:  
 we formuleren we een concrete kernboodschap (zie hieronder). We sluiten aan bij de 

vraagstukken die het rijk heeft op te lossen; 
 we gaan met topambtenaren die baat hebben bij ons aanbod rond de tafel zitten;
 de bestuurlijke contactgroep ontmoet elkaar tweewekelijks. 

2. 2021  
Om als regio samen op te trekken met het rijk:
 we organiseren een bestuurlijke conferentie waarin we (ruimtelijke) keuzes tegen 

elkaar afwegen; waarover zijn we het (niet) eens;
 we stellen samen met het rijk een regionale agenda of Flevodeal op; 
 we richten een proces in met onze volksvertegenwoordiging;
 we bemensen dit programma;
 we stemmen af met strategische partners;
 we werken op de thema’s lobbystrategieën uit en dragen onze boodschappen uit;
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 We richten een strategische bestuurlijke samenwerking in Flevoland in. 

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.”. 


