Provinciale- en Gedeputeerde Staten, provincies Flevoland en Noord-Holland
Gemeenteraden en Colleges van B&W, gemeenten in de Noordvleugel Randstad

Lelystad, 8 november 2007
Betreft: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel Randstad 2040 / Metropolitaan landschap

Geachte Staten, Raden en Colleges,
U bespreekt binnenkort de (voorlopige) resultaten voor het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel Randstad 2040
e
en het Metropolitaan landschap. Beiden worden vastgesteld op de 7 Noordvleugelconferentie op 14
december aanstaande. De samenwerkende natuur-en milieuorganisaties in de Noordvleugel laten zien dat
zij zich samen met u rekenschap geven van het belang van water en natuur voor de Noordvleugel.
Onze visie op de Noordvleugel is samengevat in twee bijgaande documenten. Zo verbeeldt de ‘Vlinderstrik
als ademruimte voor de groene metropool’ de samenhang van de groenblauwe opgave in de Noordvleugel.
De Vlinderstrik is een structuur die niet mag ontbreken in het Ontwikkelingsbeeld voor de Noordvleugel. Het
Ontwikkelingsbeeld zal immers structurerend werken voor structuurvisies op provinciaal- en gemeentelijk
niveau en heeft zo impact op hoe mensen de Noordvleugel ervaren, als inwoner, werker of recreant.
Het Ontwikkelingsbeeld en het Metropolitaan landschap zal behalve een ruimtelijke structuur ook een
investerings- en uitvoeringsagenda moeten bevatten om daadwerkelijk tot een robuuste groenblauwe
structuur voor de Noordvleugel te komen. Wij hebben ook een agenda met concrete projecten voor de
deelgebieden van de Vlinderstrik waarover wij nader met u willen overleggen. Met deze concretisering naar
deelgebieden en projecten bieden wij u een leidraad bij het opstellen van de investerings- en
uitvoeringsagenda. Laten we samen actief de ontbrekende delen en zwakke schakels in de groenblauwe
structuur invullen.
Wij willen met u de opgave waarmaken om van de Noordvleugel een aansprekende groene metropool te
maken waar men graag woont, werkt en recreëert. U kunt daartoe contact opnemen met Robert Graat,
senior beleidsmedewerker Staatsbosbeheer, 06-51289612 en Jan Kastje, senior strategisch
beleidsmedewerker Natuur en Milieu Flevoland, 06-53220216.
Met vriendelijke groet,
Mede namens,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Milieufederatie
Noord-Holland, Milieucentrum Amsterdam,

Vera Dam
Directeur Natuur en Milieu Flevoland

