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Aan Geadresseerde

Lelystad, 17 mei 2022

Beste lezer,

Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten van alle provincies, dus ook
voor onze provincie Flevoland. Vervolgens kiezen de nieuw verkozen Statenleden op 30 mei de
leden van de Eerste Kamer.
Nu zijn de voorbereidingen van deze verkiezingen aan de orde. Politieke partijen die aan deze
verkiezingen willen deelnemen stellen kandidatencommissies in, bereiden hun
verkiezingsprogramma voor en er wordt nagedacht over de campagnestrategie.
In Flevoland is het al lang gebruik dat de Commissaris van de Koning de politieke partijen
ondersteunt in deze voorbereidingen. Dit gebeurt door het beschrijven van de belangrijkste
vraagstukken voor Flevoland in de komende jaren.
Deze vraagstukken worden beschreven in bijgevoegde bundel. Deze bundel is vooral bedoeld als
hulpmiddel voor de politieke partijen die mee willen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen.
Alles wat in deze bundel is opgenomen heeft betrekking op taken die de provincie op dit moment
uitvoert. Door deze zaken zo goed mogelijk, objectief en zonder oordeel te beschrijven nodig ik de
politieke partijen van harte uit hierover standpunten in te nemen.
Standpunten over de uitwerking van de vraagstukken, of standpunten voor of tegen deze
ontwikkelingen en deze mee te nemen in verkiezingsprogramma’s.
De context van deze verkiezingen is anders dan anders. We hebben gezien hoe onverwachte
gebeurtenissen als COVID-19 of de oorlog in Oekraïne hun stempel drukken op het leven van
alledag- ook bij ons in Flevoland. Democratie is niet meer een gegeven en veiligheid blijkt niet
onder alle omstandigheden gegarandeerd.
Flevoland bevindt zich op een kantelpunt in haar ontwikkeling. De opbouw is sinds haar bestaan in
de basis gerealiseerd. Het gaat nu om de bestuurlijke én politieke vraag hoe de provincie die
gerealiseerde basis gaat benutten voor haar verdere ontwikkeling.
Naast de bundel ‘Vraagstukken voor Flevoland' ontvangt u ook 'Futurama Flevoland'.
Deze nota is op verzoek van Provinciale Staten opgesteld. Op een hoger abstractieniveau worden
ontwikkelingen vanuit de professionele invalshoek beschreven. Daarmee worden de te behandelen
onderwerpen in een context geplaatst waarmee rekening kan worden gehouden in de ruimtelijke
ontwikkelingen van Flevoland.
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Ik bied u graag deze 2 nota's aan. Ik hoop dat deze overzichten een hulpmiddel zullen bij het
opstellen van uw verkiezingsprogramma's. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zijn
de keuzes en politieke stellingname uiteraard aan u.
Ik wens u hierbij veel succes.

Leen Verbeek

