
 

Strategische Agenda Flevoland  

 

Aanleiding en urgentie  

Rijk en regio wensen gezamenlijk op te trekken in de doorontwikkeling van Flevoland. Hiertoe wordt momenteel 

gewerkt aan de strategische agenda Flevoland. Er is vereende kracht van alle bestuurslagen nodig om de groei van 

Flevoland te realiseren met oog de bestaande opgaven in de regio. De urgentie is tweeledig: 

1. De relatieve groei van de Flevolandse bevolking en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingsdynamiek van 

ongeveer 400.000 inwoners naar mogelijk 600.000 inwoners de komende decennia is groot en kan alleen door rijk en 

regio in gezamenlijkheid opgepakt worden. 

2. Ook zonder de groei staat de regio voor een ongekend complexe agenda. Een agenda waar de vitaliteit en dynamiek 

van de stedelijke gebieden, bereikbaarheid en economie en arbeidsmarkt de grote thema’s zijn. Ook vergen de 

energietransitie, de transitie in de landbouw, klimaatadaptatie en natuuropgaven aandacht, middelen en ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie ontwikkelpijlers 

In de strategische agenda wordt gewerkt vanuit drie ontwikkelpijlers. Deze zijn in onderstaande figuur opgenomen 

samen met enkele elementen die een eventueel een plek kunnen krijgen in de strategische agenda.  

 

Uitgangspunten  

• Gericht op een langjarige samenwerking tussen rijk en regio. 

• Het gaat om fysieke aspecten voor het verder bouwen aan een duurzame samenleving in Flevoland 

• Het aan de fysieke oriëntatie verbonden maatschappelijk perspectief is van belang om zo voor de 

gemeenschap tot een waardevolle inrichting van Flevoland te komen.  

• De strategische agenda tornt niet aan bestaande interbestuurlijke afspraken.   

• De strategische agenda bevat een gedeeld, langjarig perspectief voor Flevoland met opgaven, doelen, 

interventies en afspraken.  

 

Vitale 

steden en 

dorpen 

Sterke 

regionale 

economie 

Duurzaam 

natuurlijk 

fundament 

“Er wordt geïnvesteerd in culturele 

hotspots gericht op ontmoeting” 

“De kustgebieden worden 

ontwikkeld voor natuur en 

recreatie”    

“De mobiliteitsinfrastructuur dient 

op orde te worden gebracht om 

nieuwe wijken te ontsluiten”  

“Steden als Almere en Lelystad hebben 

een bruisende stadseconomie nodig” 

 

“Bodemdaling 

wordt 

tegengegaan met 

(tijdelijke) natuur”  “Flevoland wil alleen nog maar 

duurzame akkerbouw” 

“Flevoland ontwikkelt zich 

tot het ‘Groen-blauwe Hart’ 

van de randstad” 

“Flevoland wordt dé 

koploper in circulaire 

bouweconomie” 

“Door inzet op hernieuwbare 

energievoorziening kan de 

maakindustrie worden versterkt” 

 

“Inzet op 

digitalisering en ICT 

biedt veel 

groeipotentie” 

“Er moet een dependance van 

een TU in Flevoland komen” 

“In ruimtelijke ontwikkelingen wordt 

het unieke ontworpen landschap 

geaccentueerd” 


