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Coalitieakkoord provincie Flevoland 
 

Coalitie: VVD, CDA, SP, D66 

Coalitieakkoord 2015-2019; Innovatief en ondernemend 

 

Thema Invulling  

Voorzieningen  - Digitale ontsluiting landelijk gebied: Faciliteren dat ondernemers, 
bewoners, gemeenten en aanbieders samen komen tot een 
programma voor het aanbieden van snel internet in het buitengebied 
en kleine kernen. Zoekt hiervoor Europese financieringsbronnen.  
 

- Fonds leefbaarheid landelijk gebied: voor uitvoering van Agenda Vitaal 
Platteland. 1,8 miljoen euro in de periode 2016-2019; jaarlijks 0,3 
miljoen euro door herbestemming van de structurele middelen voor 
zorginnovatie en drie keer 0,2 miljoen euro uit de eenmalige 
middelen. 

Leegstand  x 

Transformatie  x 

Duurzaam ruimtegebruik 
 

- Integrale omgevingsvisie opstellen inclusief langetermijnvisie, doelen 
en prioriteiten voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling + samen 
omgeving tot stand brengen:  

 deregulering 

 een visie op wonen 

 ruimtelijk-economische vertaling van de Agenda Vitaal 
Platteland 

(o.a. agrarische structuurversterking en de leefbaarheid van kleine 
kernen). 

- Gebiedsontwikkeling=maatwerk. De schaal van de uitvoering, de 
aanpak, de partners; niets staat op voorhand vast. Flexibiliteit is 
belangrijk. 

Verduurzamen vastgoed 
 

Flevoland: 
- Past ladder duurzame verstedelijking toe; plannen baseren op 

regionaal afgestemde behoeften en inpassen in bestaand stedelijk 
gebied. 

- Inzet op positieve wisselwerking tussen economie, ecologie en 
samenleving. Op hernieuwbare energie en energiebesparing. 

- Koerst af op doelstelling voor 2020 om voldoende hernieuwbare 
energie op te wekken voor ondernemers, bewoners, exclusief 
transport (2030 energieneutraal vervoer)  

- Reserveert 0,5 miljoen euro voor het stimuleren van hernieuwbare 
energieproductie. 

- Meer windenergie met minder molens voor een mooier landschap; 
saneren en opschalen 

- Ook: Zonne-energie, biomassa, of nieuwe alternatieve 
energiebronnen. 

- Bij alle vormen van energieopwekking moet participatie mogelijk zijn. 
- Wil onderzoeken hoe i.s.m. gemeenten energiebesparing ‘t beste 

gestimuleerd kan worden. 
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2019 verder verduurzaamd en 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken. 

Participatie - Bij alle vormen van energieopwekking moet participatie mogelijk zijn. 
- Juicht creatieve kruisbestuivingen tussen energie en andere sectoren 

toe.  
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