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1. Opening     

Adam Elzakalai is nieuwe wethouder van de gemeente Lelystad en is nieuw in het 

Platform Ruimte. Ook heeft het Platform Ruimte een nieuwe secretaris, Riekje Wiersma. 

 

2. Mededelingen 

Gedeputeerde De Reus geeft een terugkoppeling op het BO MIRT van 10 februari 2021. 

Er blijkt dat er grote tekorten zijn voor infrastructuur. Niet alleen bij het Rijk, maar ook 

bij provincies en gemeenten. Er is door de regio’s gepleit om meer geld vrij te maken 

voor infrastructuur. Vooral in samenhang met de woningbouwopgave, klimaat en 

energie. Over 2 à 3 weken wordt verder gepraat en I&W zal een verhaal gaan opstellen 

met behulp van de inbreng vanuit de regio’s. 
 

3.  Verslag BO Ruimte 11 december 2020.  

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag, waarmee deze is vastgesteld. 
 

4. Planning bestuurlijke besluitvorming rijk-regio 2021  
De planning laat zien dat er wordt toegewerkt naar het BO MIRT in november 2021. Tot 

die tijd zijn er nog drie tussenstappen in maart, mei en september (concept, fasering en 

investerinsstrategie). Hiervoor zijn extra BO’s nodig. Raden en staten worden in april 

betrokken door middel van deelregionale sessies en half mei tot het zomerreces is er de 

mogelijkheid dat individuele raads- en statenleden schriftelijke input kunnen leveren. 

 

Het BO Ruimte is van mening dat de planning ambitieus is. Het is wel belangrijk om de 

planning te laten slagen, om het BO MIRT in november 2021 te kunnen halen. Indien 

mogelijk, worden de sessies met raadsleden afgestemd met de bestuurders. Ook wordt 

er nog een gesprek ingepland met de waterschappen. Het BO Ruimte stemt in met de 

voorgestelde planning. 



 

5. Voorbespreking agenda Verstedelijkingsstrategie 
Ton Bossink geeft een presentatie over de Verstedelijkingsstrategie. Er is veel 

waardering vanuit het Platform voor de vooruitgang die is geboekt inhoudelijk gezien. 

Zo is er bijvoorbeeld waardering voor de concreetheid en het opnemen van het 

sociaaleconomische aspect in het stuk. Er zijn positieve reacties over het toevoegen van 

het sociale component. Hierbij is het belangrijk te realiseren dat de uitgangspunten op 

papier kunnen schuren met de werkelijkheid.  

 

Er is een enorme woningbouwopgave. De verstedelijkingsstrategie levert vooral de 

randvoorwaarden waaronder deze kan plaatsvinden. De vraag is hoe ver we daarin willen 

gaan. Voor wat betreft het sociaal economische punt is het van belang haakjes te vinden 

bij de ministeries. Verder wordt meegegeven dat het zou helpen als er meer Flevolandse 

voorbeelden worden genoemd in het stuk voor het draagvlak onder de Flevolandse 

partijen. Het is belangrijk dat alle partijen zich herkennen in het stuk, waar voorbeelden 

bij kunnen helpen. Ook graag extra aandacht voor het NZKG om die uitbreiding van 

industrie ten koste van recreatiegebied te voorkomen. Voor bijvoorbeeld het 

veenweidegebied is het van belang zo veel mogelijk aan te sluiten bij al lopende 

programma’s en initiatieven die er zijn.  

 

Ook leven er nog vragen bij de bestuurders, met name rondom de 

handelingsperspectieven. Hoe omgaan met die keuzevraagstukken is nog niet duidelijk. 

Ook is de vraag bij de handelingsperspectieven in hoeverre over gemeentegrenzen heen 

kan worden geïnvesteerd. Dit kan worden aangegeven bij de handelingsperspectieven, 

al kan dit voor gemeenten gevoelig liggen. Wel kan dit grote voordelen opleveren voor 

de regio als geheel. Ook inclusieve verstedelijking en de bredere natuurontwikkeling 

(meer dan de vijf ecologische zones) zijn onderwerpen die hieraan kunnen worden 

toegevoegd.  

 

Beperkende factoren voor de gewenste uitgangspunten kunnen zijn de NOVI, geluid en 

financiën. Een andere beperkte factor kan de stikstofuitstoot zijn. Hiervoor zou in 1 

oogopslag duidelijk moeten zijn wat de consequentie ervan is en wat eraan gedaan kan 

worden. Het moet voor bestuurders duidelijk zijn waar de spanning ligt en wat de opties 

zijn voor hoe hierop te acteren. Zodra dit helder is, dient dit in dit gremium geagendeerd 

te worden. Het is daarom van belang dat de komende maanden alle processen duidelijk 

worden met de afwegingskeuzes daarbij voor de raden en Staten en het BO Ruimte.  



 

Over de investeringsstrategie zijn een paar opmerkingen gemaakt. Zo zou wonen breder 

getrokken moeten worden dan enkel huizen. Ook is het Rijk cruciaal in het bekostigen 

van de energietransitie. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Er volgt een terugkoppeling over de MRA evaluatie. De transitiecommissie heeft een 

stuk opgesteld, die de regiegroep volgende week zal behandelen. Hierna zal het stuk een 

consultatieronde ingaan, waarbij het ook op de agenda van het BO Ruimte zal 

verschijnen. 
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