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“Lely zag onder de golven het vruchtbare land”

Voorafgaand aan de bestuurdersbijeenkomst over de Thorbeckebrief heeft deze middag een conferentie plaats: 

Bestuurlijke conferentie Samen Maken We Flevoland 2020. Circa 70 bestuurders namen deel; het thema leeft 

in bestuurlijk Flevoland. De rode draad: focus op de vraag hóe en niet op de vraag óf. Niet tobben, en slim 

combineren.

Vanuit de opbouwmentaliteit: Flevoland is drooggelegd om de BV NL ruimte te geven; hoe kunnen we de BV NL 

ten dienste zijn? 

BZK licht toe dat dit gesprek, samen met de gesprekken met de andere provincies, moet zorgen voor een goede 

uitgangspositie in het huis van Thorbecke: samen een goed bod doen aan het nieuwe kabinet. Samenwerking in en 

met Flevoland bezien vanuit de inhoudelijke opgaven.

Aanpak coronacrisis - overheid is terug van weggeweest

Gedeputeerde Jan Nico Appelman: hoe de saamhorigheid ook te benutten om andere grote maatschappelijke 

vraagstukken op te lossen? De vraag is of wij als overheid buiten onze traditionele rollen en taken durven te denken. 

De overheid is terug van weggeweest. Urgentie leidt tot snelheid, en snelheid leidt tot resultaat, maar alleen als 

we werken als één overheid: het nieuwe-tijdswerken. Flevoland geeft hiervoor goede aanzet op het gebied van 

arbeidsmarkt en scholing, monitoring en analyse en ten aanzien van het gezamenlijk identificeren van witte vlekken 

in de steunmaatregelen. De kunst is om dit nieuwe-tijdswerken vast te houden; wat is daar voor nodig?

Plenaire signalen uit de groepen:

• Blijf de samenwerking op inhoudelijke opgaven opzoeken ook na de crisistijd; we hebben elkaar nodig, grote 

maatschappelijke opgaven, transities.

• Durf los te laten, en heb plezier in het werken als Eén Overheid.

• Werken als Eén Overheid is mensenwerk: elkaar gunnen en mogelijk maken voor elkaar.

• Complexe rol volksvertegenwoordiging: zou opdrachtgever van bestuur moeten zijn terwijl bestuurders moeite 

hebben om hen mee te nemen in de besluitvorming.

• Te weinig aandacht voor de grote opgaven ná de crisis!

 



Slagkracht in woningbouwopgave  

Gedeputeerde Jan de Reus en Peter van Bergen, wethouder Dronten:

Flevoland kan het rijk helpen aan nieuwe woningen; niet met meer rijksregie zoals nu in Den Haag bepleit wordt, 

maar met meer ondersteuning door het rijk. Gemeenten moeten de woningbouwopgave op hun eigen manier 

kunnen aanpakken. In lijn met het Fonds Verstedelijking Almere zou een Flevo-RIA een goede impuls zijn: het rijk 

investeert de opbrengsten van de verkoop van Flevoland-gronden in Flevoland. 

Dronten wil fors bijdragen en ondersteunt de beoogde integrale aanpak gericht op kwaliteit, leefbaarheid en 

duurzaamheid. Vereist voor de benodigde slagkracht (zie Thorbeckebrief): verbondenheid met inwoners (de tijd 

nemen voor gezamenlijke verkenning van scenario’s), regionaal samenwerken (met provincie die organiseert, 

verbindt en mogelijk maakt, en ver weg blijft van de contingentbenadering) en toerusting medeoverheden 

(Rijksvastgoedbedrijf als partner; daarnaast aanvullend instrumentarium en ondersteuning door het rijk nodig). 

Plenaire signalen uit de groepen:

• BZK als moederdepartement; pak de regie!

• Flevoland is geen lege provincie meer, leg de bewoners uit wat de meerwaarde van flinke toename woningbouw 

is. Wek geen irreële verwachtingen.

• Regio moet rijk helpen bij ontkokering van verkokerde departementen (zie ook steunpakketten met verkokerde 

regelingen)

• Woningbouwopgave beter verdelen, ook met oog op waterhuishouding en ondergrond.

• Waken voor optuigen van vergadercircuits, houd het bij taakgerichte groepen.

Reflectie BZK:

• Meer als Eén Overheid werken: ook het rijk /BZK is hierop aanspreekbaar.

• De kunst van het volhouden bij trajecten van lange adem behelst ook het weten om te gaan met stagnatie of 

koerswijzigingen.

• In autonomie speelt disbalans bevoegdheden en financiële mogelijkheden belangrijke rol (denk aan GR-en en 

hun beslag op de gemeentelijke begroting).

• Buig het frame van een verkokerde rijksoverheid om naar het belang van integrale samenwerking!

Flevoland pleit voor sterkere coördinerende rol BZK (in de strijd tussen beleidsministeries), en voor continuïteit: geen 

eenmalig gesprek maar het gesprek blijven voortzetten. Het Floriadepaviljoen, waar kennisdeling centraal staat, gaat 

de plek bij uitstek hiervoor zijn. 

Deelnemende bestuurders en ambtenaren:
Flevoland: Gedeputeerden Appelman, Fackeldeij, De Reus, Smelik
BZK: Schurink, Kroeskamp, Lelieveld
Waterschap Zuiderzeeland: Klavers, Boer, Slob
Gemeenten:
Almere - Hoek (w);
Dronten - Gebben (b), Van Bergen (w), Van Lenthe (gemsecr)
Lelystad - Meijdam (b)
Urk - Van den Bos (b), Brouwer (w), Swart (gemsecr)
Noordoostpolder - Westmaas (b), Haagsma (w), De Vries (gemsecr)
Zeewolde - Van der Es (w), Van Nunspeet (gemsecr)
Voorzitter: CdK Verbeek
 




