
1. Landschap meenemen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

2. Gevarieerde woningbouw voor alle doelgroepen 

3. (Nieuwe) woningen toekomstbestendig en duurzaam 

4. Herontwikkeling bedrijventerreinen met mix van commercie, natuur, wonen en leven 

5. Wapenen tegen extreme droogte, wateroverlast en bodemdaling 

6. Verbeteren (grond)waterkwaliteit 

7. Realiseren van bestuurlijke vernieuwing  

8. Verduurzaming landbouw op alle fronten 

9. Landbouw en natuur beter in balans 

10. Versterken verbinding tussen stad en platteland 

11. Tegengaan voedselverspilling, inzet op streekproducten 

12. Aandacht voor akker- en weidevogels 

13. Visvangst meer in verhouding met draagkracht IJsselmeer/Markermeer  

14. Extra toezicht dumpen van (drugs-)afval 

15. Doorontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land, inclusief Oostvaardersoevers  

16. Beheer Oostvaardersplassen verantwoord en veilig 

17. Ruimte voor nieuwe natuurinitiatieven 

18. Bermen en akkerranden benutten voor versterken biodiversiteit  

19. Actieplan biodiversiteit 

20. Bijvriendelijk inrichten van bermen en (water)wegen 

21. Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

22. Vol inzetten op een circulaire en afvalvrije economie 

23. Duurzaam inrichten van Flevokust Haven 

24. Verbeteren aansluiting tussen fiets- en wandelroutes 

25. Fonds voor artistieke en culturele ontwikkeling 

26. Inclusieve samenleving met ruimte voor iedereen 

27. Ondersteunen bij de transitie naar een nieuw zorglandschap 

28. Samen met gemeenten versterken van de sociale samenhang 

29. Betere faciliteiten sporttalenten en meer deelnemers aangepast sporten 

30. Energietransitie gebruiken voor meer werkgelegenheid 

31. Koploper hernieuwbare energie 

32. Energieneutraal in 2030 

33. Geen schaliegasboringen 

34. Provinciale visie op aardgasvrij verwarmen 

35. Ondersteunen bedrijven bij verduurzaming 

36. Energiefonds DE-on wordt aangevuld 

37. Zoeken naar nieuwe (opslag)vormen van duurzame energie  

38. Flevolands kunnen profiteren van duurzame energieopwekking 

39. Vergroten vermogen windenergie 

40. Ruimte voor 500 ha extra zonneparken 

41. Energiezuinig maken eigen gebouwen en auto’s 

42. Investeren in schone leefomgeving (lucht, geluid)  

43. Zicht op realisatie IJmeerverbinding 

44. Goede OV-ontsluiting Nationaal Park 

45. Verhogen (nacht)treinfrequentie tussen Flevoland en de Randstad/Zwolle  

46. Maatwerk-OV in dorpen en kleine kernen om bereikbaarheid op peil te houden 

47. Onderzoek (light)rail naar oa Utrecht en Heerenveen/Groningen 

48. Samenwerken voor een dekkende laadinfrastructuur voor elektrische auto’s  

49. OV zoveel als mogelijk emissievrij 

50. Wegwerken ontbrekende schakels fietsverkeer, waaronder snelfietspad Lelystad-Almere 


