
^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Concretisering doelstellingen Investeringsprogramma ZZL-NF 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over concretisering van de doelstellingen en 
prestatie-indicatoren voor het Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden Noor
delijk Flevoland (ZZL-NF) en de wijze waarop de monitoring van het programma 
zal worden uitgevoerd. Verder beoogt deze mededeling PS te informeren over de 
voortgang van het programma. 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de vaststelling van het Investeringsprogramma ZZL-NF op 7 maart 2012 
(HB1245739) heeft PS gevraagd om nadere concretisering van de doelstellingen 
van het programma. Toegezegd is om de Staten hierover dit najaar te informe
ren. 

Inleiding: 

De Stuurgroep ZZL-NF, waarin de 3 portefeuillehouders van de gemeente Noord
oostpolder, de gemeente Urk en de provincie zitting hebben, heeft een voorstel 
uitgewerkt voor de gevraagde concretisering van de doelstellingen. 
Gedeputeerde Staten hebben dit voorstel overgenomen en op 13 november j l . 
een samenhangend pakket prestatie-indicatoren vastgesteld dat hierbij ter 
informatie aan PS wordt aangeboden. 
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Mededeling: 

Hierbij wil ik u namens het college informeren over a) de concretisering van de 
doelstellingen en prestatie-indicatoren voor het Investeringsprogramma ZZL-NF, 
b) de wijze waarop de monitoring van het programma wordt uitgevoerd en c) de 
voortgang van het programma. 

A. Concretisering doelstellingen programma ZZL-NF 
Zoals toegezegd bij de vaststelling door PS van het Investeringsprogramma Zui
derzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) ontvangt u hierbij een nadere 
concretisering van de doelstellingen. Hieraan is invulling gegeven door de pro
grammaresultaten uit het programma ZZL-NF verder uit te werken in een samen
hangend pakket prestatie-indicatoren (zie bijlage 1). 
In het monitoringsplan dat voor het ZZL programma is opgesteld, worden de 
prestatie-indicatoren toegelicht, inclusief een onderbouwing voor de keuze van 
de prestatie-indicatoren en de daaraan gekoppelde doelstellingen (bijlageZ). 
De doelstellingen zijn specifiek, meetbaar, realistisch en tijdsgebonden. Daarbij 
is de checklist gevolgd van de Randstedelijke Rekenkamer over het SAAART formu
leren van doelen in de programmabegroting. 
De doelstellingen zijn zodanig bepaald dat deze enerzijds de ambitie van het 
programma weerspiegelen en anderzijds realistisch zijn in relatie tot de beschik
bare middelen. 
Uitgangspunt is om de uitvoeringskosten van de monitoring zo veel mogelijk te 
beperken door bij de keuze van de prestatie-indicatoren uitsluitend gebruik te 
maken van beschikbare statistische bronnen. 

Enkele kanttekeningen bij de doelstellingen matrix (bijlage 1): 
1. Inherent aan de SAAART systematiek zijn de doelstellingen conservatief inge

schat. Binnen de bandbreedte van de te verwachte resultaten zijn dit de mi-
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nimaal te verwachte resultaten; 
2. De primaire focus van het programma ZZL-NF is economische structuurversterking. De effecten 

van het programma zijn breder dan de set gepresenteerde SAAART doelstellingen. Het hoofddoel 
van het programma is om ontwikkelingen in gang te zetten die de economische structuur blij
vend versterken, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in groeipotentie op termijn, indirecte 
bedrijvigheid bij andere bedrijven in de keten, spin-offs, verbeterd vestigingsklimaat, etc; 

3. Bij de vaststelling van de kwantitatieve doelstellingen is rekening gehouden met de huidige 
economische dynamiek en de bestaande economische kritische massa in Noordelijk Flevoland 
(lager aandeel hoogopgeleiden, lagere arbeidsproductiviteit, ondervertegenwoordiging kennis
infrastructuur en grote potentials zoals grote High Tech bedrijven). Dit betekent dat de multi
plier effecten van het programma beperkter zijn dan bijvoorbeeld in de Randstad. Dit effect 
doet zich versterkt voor in de huidige economische context. 

B. Monitoring van het programma 
In het monitoringsplan (bijlage 2) zijn de volgende vervolgstappen vastgelegd. 
Allereerst zal het administratieve systeem voor het ZZL-programma worden ingericht voor het 
meten van de prestatie-indicatoren. 
Vervolgens wordt een nulmeting utgevoerd waarin de outcome indicatoren per 1-1-2012 worden 
gemeten. 
Zoals eerder bij de vaststelling van het ZZL programma afgesproken zal 30-6-2016 een midterm 
evaluatie worden uitgevoerd en per 30-6-2021 een eindevaluatie. 

C. Voortgang van het programma 
Bij de vaststelling van het ZZL programma is afgesproken dat GS in het kader van de P&C-cyclus aan 
PS rapporteert over de voortgang van het programma (HB1245739). De laatste rapportage aan PS 
was in het kader van de zomernota 2012. 
Na de zomernota heeft de provincie naar het Rijk over de voortgang van het programma gerappor
teerd in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket Noordetijk Nederland (RSP). Dit betrof de 
volgende beknopte rapportage: 

In maart 2012 is het Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland vastgesteld. 
Het betreft een gezamenlijk programma van de provincie Flevoland en de gemeenten Noordoost
polder en Urk. Flevoland zet in op 3 maatregelen: Versterking van het innovatief potentieel en 
ondernemerschap (maatregel 1), verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB 
en van het vestigingsklimaat (maatregel 2) en versterking van het toeristisch potentieel (maatregel 
3). 
Flevoland heeft voor 3 projecten middelen gecommitteerd, te weten voor de verbetering van de 
Vollenhoverbrug, de N50 Emmeloord - Ens en het project 1"^ tranche Compoworld. 
In totaal is hiermee een bedrag van € 17,7 min. gecommitteerd. 
Het project Compoworld beoogt de versterking van het composietencluster. Hiermee zijn forse 
investeringen gemoeid in composietentechnologie.  

Aanvullend op de rapportage richting het Rijk wil ik, mede in relatie tot de motie van PS, het 
initiatief 'Buitendijkse Haven Urk' noemen. Op 19 september j l . heeft hierover bestuurlijk overleg 
plaats gevonden met de gemeente Urk. Toen is geconstateerd dat er aan beide partijen nog onvol
doende inhoudelijke informatie over het projectinitiatief beschikbaar is gesteld door het consorti
um 'Buitendijkse Haven Urk'. Afgesproken is dat de gemeente Urk het initiatief neemt voor het 
invullen van deze informatiebehoefte. Daarna zullen wij het gesprek starten over het invullen van 
een projectorganisatie. 
Een volgende rapportage over de voortgang van programma ZZL-NF zal in de voorjaarsrapportage 
van 2013 plaatsvinden. 

Het vervolg 
Zie vervolgstappen monitoringsplan 
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Verdere informatie 
Bijlagen: 
1. Overzicht prestatie-indicatoren 
2. Monitoringsplan programma ZZL-NF 

HB1418317 
HB1418923 



Bijlage 1: Overzicht prestatie-Indicatoren Investeringsprogramma ZZL-NF HB1418317 

Programmaresultaat Prestatie-indicator type 
indicator 

Doelstelling 
(gekwantificeerd) 
Per 31-12-2020 

Vergroting 
werkgelegenheid (1) 

1. aantal arbeidsplaatsen 
2. werkgelegenheidsgraad 
3. aandeel arbeidsplaatsen 

gerelateerde aanvragen 

1. output 
2. outcome 
3. input 

1. 150 fte 
2. 88% (huidig niveau) 
3. minimaal 50% van 

de aanvragen is 
arbeidsplaatsen 
gerelateerd 

Verhoging 
opleidingsniveau (2) 

1. aandeel hoger opgeleiden 1. outcome 1. + 1%punt 

Verhoging innovatief 
vermogen (3) 

1. aantal innovatieve acties 
2. aandeel innovatie 

gerelateerde aanvragen 

1. output 
2. input 

1. 15 
2. minimaal 20% van 
de aanvragen is 
innovatie gerelateerd 

Toename toerisme (5) 1. aantal dagbezoekers 
2. bestedingen 
3. aantal overnachtingen 

1. outcome 
2. outcome 
3. outcome 

1. + 5%punt 
2. + 5%punt 
3. +2,5%punt 

De onderstaande programmaresultaten vallen buiten de SMART systematiek. 
Het programmaresultaat 'Verbetenng vestigingsvoorwaarden' wordt kwalitatief gevolgd; het programmaresultaat 
'arbeidsplaatsen per ha.' vervalt als onderdeel van de beleidseffectmeting. 

Programmaresultaat Prestatie-indicator type 
indicator 

Doelstelling 
(gekwantificeerd) 
Per 31-12-2020 

Verbetering 
vestigingsvoorwaarden (4) 

1. kwaliteit verkeersinfrastructuur 
2. beschikbaarheid 

bedrijventerrein 
3. kwaliteit dienstverlening 

ondernemers 

kwalitatief Verbetering 
vestigingsvoorwaarden 
(kwalitatief beschreven) 

Toename aantal 
arbeidsplaatsen per ha. (6) 

aantal arbeidsplaatsen per ha. n.v.t Geen gekwantificeerde 
doelstelling 
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Monitoringsplan Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden Noordeijk Flevoland HB1418923 

Dit monitoringsplan heeft tot doel een effectieve monitoring en sturing van het Investeringsprogramma ZZL-NF. 
Het monitoringsplan bestaat uit: 
a) een concretisering van de doelstellingen van het programma; 
b) een toelichting op de wijze waarop de monitoring van het programma wordt uitgevoerd (te nemen 

vervolgstappen). 
Het plan is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep ZZL en wordt aan de provincie -in haar rol van 
procesverantwoordelijke voor het programma- aangeboden voor verdere behandeling. 

A. Concretisering van de doelstellingen 
Aanleiding voor de concretisering van de indicatoren is de vraag hiertoe door PS bij de vaststelling van het 
programma ZZL-NF op 7 maart 2012. 
De concretisering wordt ingevuld door de programmaresultaten uit het vastgestelde programma ZZL-NF (zie 
bijlage 1) te vertalen naar geschikte prestatie-indicatoren en hiervoor vervolgens SMART geformuleerde 
doelstellingen te stellen (programmaresultaten -> prestatie-indicatoren -> SAAART doelstellingen). 
Onderstaand worden de prestatie-indicatoren toegelicht, inclusief een onderbouwing voor de keuze van de 
prestatie-indicatoren en de daaraan gekoppelde doelstellingen (zie overzicht tabel 1 en 2). 

Uitgangspunten 
De doelstellingen dienen enerzijds de ambitie van het programma te weerspiegelen en anderzijds realistisch te 
zijn in relatie tot de beschikbare middelen. 
Uitgangspunt is om de uitvoeringskosten van de monitoring zo veel mogelijk te beperken door bij de keuze van 
de prestatie-indicatoren uitsluitend gebruik te maken van beschikbare statistische bronnen. 
Bij het formuleren van indicatoren is het van belang om onderscheid te maken tussen indicatoren die op 
programmaniveau gemeten worden (output indicatoren) en indicatoren die op maatschappelijk niveau gemeten 
worden (outcome indicatoren). 
Het sterke punt van output indicatoren is dat er een duidelijk verband gelegd kan worden tussen het programma 
en de bereikte doelstellingen. De bijdrage aan de bredere maatschappelijke context staat echter meer op de 
achtergrond. 
Voor outcome indicatoren staat juist de bredere maatschappelijke context voorop. Aan de andere kant is het lastig 
te bepalen in welke mate het behaalde resultaat aan het programma is toe te schrijven. 
Daarnaast zijn er zogenaamde input indicatoren te onderscheiden. Dit zijn indicatoren die direct beïnvloedbaar 
zijn. Een voorbeeld is het aandeel aanvragen dat arbeidsplaats gerelateerd Is. 
Een combinatie van input output en outcome indicatoren verdient de voorkeur. 
Voor het opstellen van deze notitie is de checklist gevolgd van de Randstedelijke Rekenkamer die PS gebruikt 
voor het SMART maken van de doelen uit de programmabegroting. 

Figuur 1: input output en outcome indicatoren 

Input-
indicatoren 

Programma ZZL-NF 
(meerdere projecten) 

Output-
indicatoren 

Andere programma's, projecten, beleid 

Outcome-
indicatoren 

Maatschappelijke 
effecten 
samenleving 

Autonome economische groei 



Onderzoeksaanpak en analyse 
Vertrekpunt voor de analyse zijn de in paragraaf 3.2 van het Programma Zuiderzeelijngeleden NF opgenomen 
programmaresultaten (zie bijlage 1). 
Voor elk programmaresultaat is nagegaan: 
a) op welke wijze de programmaresultaten vertaald kunnen worden in prestatie-indicatoren; 
b) of er data beschikbaar zijn om de prestatie-indicatoren te meten; 
c) welke gekwantificeerde doelstellingen kunnen worden gesteld. 

1. Vergroting werkgelegenheid 
a) Het programmaresultaat 'toename werkgelegenheid' kan vertaald worden in de prestatie-indicatoren 'aantal 
arbeidsplaatsen' en 'werkgelegenheidsgraad'V 
b) Het aantal arbeidsplaatsen dat met het programma gerealiseerd wordt, kan op programmaniveau bijgehouden 
worden. Daarvoor dient het administratieve systeem ingericht te worden. 
Gegevens over de werkgelegenheid in Noordelijk Flevoland (en als afgeleide daarvan de werkgelegenheids
graad) zijn beschikbaar uit het jaarlijks statistisch onderzoek 'Economie en arbeidsmarkt. 
c) Noordelijk Flevoland telt 25.922 arbeidsplaatsen; de werkgelegenheidsgraad in Noordelijk Flevoland is op dit 
moment ca 88%. De provincie heeft als doelstelling voor heel Flevoland in 2020 een werkgelegenheidsgraad van 
80% geformuleerd. 
Het beschikbaar ZZL-budget publiek geld bedraagt € 21,5 min. voor 10 jaar. Daarnaast wordt van de particuliere 
sector een bijdrage van € 9 min. verwacht resulterend in een investeringsimpuls van € 30,5 min. Uitgaande van 
een het vaste kengetal van € 100.000 totale investeringen per arbeidsplaats (het zelfde bedrag dat in het 
Operationeel Programma West wordt gehanteerd) zou met dit budget 305 arbeidsplaatsen gerealiseerd kunnen 
worden. Daar niet het hele budget wordt ingezet voor het stimuleren van het aantal arbeidsplaatsen, maar 
bijvoorbeeld 50% van het budget, wordt als output indicator een toename van 150 arbeidsplaatsen in 2020 
voorgesteld. Dat is een toename van ongeveer 0,5% punt. In het licht van autonome groei en conjuncturele 
schommelingen is dit relatief gering. 
Voorstel is om daarnaast op outcome-niveau de doelstelling handhaving van de werkgelegenheidsgraad van 88% 
per 31-12-2020 te stellen. 
Als input indicator wordt voorgesteld dat ten minste 50% van de aanvragen die gehonoreerd wordt arbeidsplaats 
gerelateerd is (d.w.z. tot creatie van arbeidsplaatsen leidt). 

2. verhoging opleidingsniveau 
a) Een belangrijk programmaresultaat is het stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid. 
Een geschikte prestatie-indicator hiervoor is het aandeel hoger opgeleiden van de beroepsbevolking^. 
b) Gegevens over het aandeel hoger opgeleiden van de beroepsbevolking voor Flevoland zijn beschikbaar vanuit 
het jaarlijks statistisch onderzoek 'Economie en arbeidsmarkt'. Deze dient gespecificeerd te worden voor 
Noordelijk Flevoland; 
c) In Noordelijk Flevoland is 23% van de beroepsbevolking hoger opgeleid^. Voor Flevoland is het aandeel 30%. 
Rekeninghoudend met het beperkte budget dat slechts voor een deel zal worden aangewend voor het stimuleren 
van hoogwaardige werkgelegenheid wordt een verhoging van het aandeel hoger opgeleiden van 1%punt 
voorgesteld. In absolute termen betekent dit een toename van ca 7.100 hoger opgeleiden in 2012 naar 7.300 in 
2020, i.e. + 200 hoger opgeleiden bij een gelijkblijvende beroepsbevolking van 30.500 in 2012. 
Kanttekening is dat er externe factoren kunnen optreden die het resultaat beïnvloeden. 

3. Verhoging innovatief vermogen 
a) Een geschikte prestatie-indicator is het aantal innovatieve acties in Noordelijk Flevoland. 
Een alternatief is het aantal innovatieve bedrijven in Noordelijk Flevoland. 
b) De prestatie-indicator 'aantal innovatieve acties' kan op programmaniveau worden gemeten". Het 
administratieve systeem dient hiervoor ingericht te worden. 

Definitie werkgelegenheidsgraad: de verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking. 
^ HBO + wo 
^ Bron: Cluster Dataverzameling afdeling Economie en Samenleving, Provincie Flevoland; data september 2012 
'* Innovatie wordt in dit verband gedefinieerd als The design, Invention, development, and/or Implementation of new or 
altered products, services, processes, systems, organisational structures, or business models for the purpose of creating 
new value for people, profit and planet (for purpose creating new value for customers, financial returns for the firm 
or improvement of the environment); bron: door red. aangepaste definitie van het Ministerie van Handel van de VS. 



Het aantal innovatieve bedrijven is in 2003, 2007 en 2009 als extra onderzoeksvraag gemeten in het kader van de 
economische monitor. Omdat niet zeker is of dit onderzoek wordt gecontinueerd, wordt voorgesteld deze 
prestatie-indicator te laten vallen. 
c) Voorgesteld wordt om de prestatie-indicator 'aantal innovatieve acties te kwantificeren op 15. 
Als input indicator wordt voorgesteld dat 20% van de aanvragen die gehonoreerd wordt innovatie gerelateerd is 
(d.w.z. tot innovatie leidt). 

4. Verbetering vestigingsvoon^/aarden 
a en b) Het programmaresultaat 'verbetering vestigingsvoonwaarden' is niet eenduidig te vertalen naar een 
meetbare prestatie-indicator. De kwaliteit van de vestigingsvoorwaarden beslaat uiteenlopende zaken als de 
aanwezigheid van voldoende bedrijventerrein van de juiste kwaliteit, een goede bereikbaarheid door voldoende 
verkeersinfrastructuur en de kwaliteit van de dienstveriening aan ondernemers. Ook woonkwaliteit, 
opleidingsniveau en cultuur- en leefkwaliteit bepalen de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich in een gebied te 
vestigingen. 
c) Voorgesteld wordt om de verbetering van de vestigingsvoorwaarden kwalitatief te beschrijven per 31-12-2020. 
Als nulmeting geldt de kwalitatieve beschrijving in het programmaplan ZZL-NF. 

5. Toename toerisme 
a) Als prestatie-indicator kan gebruikt worden het 'aantal dagbezoekers', 'bestedingen' en 'aantal overnachtingen'. 
b) Cijfers zijn beschikbaar uit de jaariijkse Toeristische Monitor. 
c) Voorgesteld wordt om de doelstelling voor de indicatoren aantal bezoekers en bestedingen te kwantificeren op 
+ 5%punt ten opzichte van 2012 (een procentpunt per jaar) en de indicator aantal overnachtingen op + 2,5%punt 
Kanttekening is dat er externe factoren kunnen optreden die het outcome resultaat beïnvloeden. 

6. Toename arbeidsplaatsen per ha. 
a) Als prestatie-indicator wordt voorgesteld 'aantal arbeidsplaatsen per ha. bedrijventerrein'. 
b) Gegevens voor het meten van deze prestatie-indicator zijn beschikbaar vanuit het statistisch onderzoek 
'Economie en arbeidsmarkt. 
c) Voorgesteld wordt om voor de indicator aantal arbeidsplaatsen per ha. geen gekwantificeerde doelstelling te 
formuleren. Als het aantal arbeidsplaatsen per ha bedrijventerrein toeneemt, is dat op zichzelf goed, maar in een 
afweging met de andere beoogde programmaresultaten en de beperkte programmamiddelen heeft dit geen hoge 
prioriteit. Gesteld kan zelfs worden dat ruimte voor bedrijvigheid juiste een sterke troef is voor Noordelijk 
Flevoland. 

Samenvatting 
De analyse resulteert in het onderstaande overzicht van prestatie-indicatoren en doelstellingen. 

Tabel 1 
Programmaresultaat Prestatie-indicator type 

indicator 
Doelstelling 
(gekwantificeerd) 
Per 31-12-2020 

Vergroting 
werkgelegenheid (1) 

1. aantal arbeidsplaatsen 
2. werkgelegenheidsgraad 
3. aandeel arbeidsplaatsen 

gerelateerde aanvragen 

1. output 
2. outcome 
3. input 

1. 150 ft. 
2. 88% (huidig niveau) 
3. minimaal 50% van 

de aanvragen is 
arbeidsplaats 
gerelateerd 

Verhoging 
opleidingsniveau (2) 

1. aandeel hoger opgeleiden 1. outcome 1, + 1%punt 

Verhoging innovatief 
vermogen (3) 

1. aantal innovatieve acties 
2. aandeel innovatie 

gerelateerde aanvragen 

1. output 
2. input 

1. 15 
2. minimaal 20% van 
de aanvragen is 
innovatie gerelateerd 

Toename toerisme (5) 1. aantal dagbezoekers 
2. bestedingen 
3. aantal overnachtingen 

1. outcome 
2. outcome 
3. outcome 

1. +5%punt 
2. + 5%punt 
3. +2,5%punt 



De onderstaande programmaresultaten vallen buiten de SMART systematiek. 
Het programmaresultaat 'Verbetering vestigingsvoonwaarden' wordt kwalitatief gevolgd; het programmaresultaat 
'arbeidsplaatsen per ha.' vervalt als onderdeel van de beleidseffectmeting. 

Tabel 2 
Programmaresultaat Prestatie-indicator type 

indicator 
Doelstelling 
(gekwantificeerd) 
Per 31-12-2020 

Verbetering 
vestigingsvoorwaarden (4) 

1. kwaliteit verkeersinfrastructuur 
2. beschikbaarheid 

bedrijventerrein 
3. kwaliteit dienstveriening 

ondernemers 

kwalitatief Verbetering 
vestigingsvoorwaarden 
(kwalitatief beschreven) 

Toename aantal 
arbeidsplaatsen per ha. (6) 

aantal arbeidsplaatsen per ha. n.v.t Geen gekwantificeerde 
doelstelling 

Kanttekeningen bij de doelstellingen matrix (biilage 1): 
1. Inherent aan de SMART systematiek zijn de doelstellingen conservatief ingeschat. Binnen de bandbreedte 

van de te verwachte resultaten zijn dit de minimaal te verwachte resultaten; 
2. De primaire focus van het programma ZZL-NF is economische structuurversterking. De effecten van het 

programma zijn breder dan de set gepresenteerde SMART doelstellingen. Het hoofddoel van het programma 
is om ontwikkelingen in gang te zetten die de economische structuur blijvend versterken, bijvoorbeeld tot 
uitdrukking komend in groeipotentie op termijn, indirecte bedrijvigheid bij andere bedrijven in de keten, 
spin-offs, verbeterd vestigingsklimaat, etc; 

3. Bij de vaststelling van de kwantitatieve doelstellingen is rekening gehouden met de huidige economische 
dynamiek en de bestaande economische kritische massa in Noordelijk Flevoland (lager aandeel 
hoogopgeleiden, lagere arbeidsproductiviteit, ondervertegenwoordiging kennisinfrastructuur en grote 
potentials zoals grote High Tech bedrijven). Dit betekent dat de multiplier effecten van het programma 
beperkter zijn dan gemiddeld. Dit effect doet zich versterkt voor in de huidige economische context. 

B. Monitoring van het programma 
De monitoring bestaat uit de volgende vervolgstappen: 

1. inrichten van het administratieve systeem voor het ZZL-programma voor het meten van de prestatie
indicatoren (2012); 

2. uitvoeren van een nulmeting waarin de outcome indicatoren per 1-1-2012 worden gemeten (2012); 
3. uitvoeren van een midterm evaluatie per 30-6-2016, conform eerder besluitvorming over het 

programma; 
4. uitvoeren van een eindevaluatie per 30-6-2021, conform eerdere besluitvorming over het programma 

ZZL-NF 

Oktober 2012, 
Lelystad 



Bijlage 1: § 3.2 Beoogde resultaten Programma Zuiderzeelijn gelden Noordelijk Flevoland 

Beoogde resultaten 

De beoogde resultaten van dit programma zijn: 

Na uitvoering van alle projecten, is de werkgelegenheid in Noordelijk Flevoland aantoonbaar 
vergroot door nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen. 
Na uitvoering van alle projecten, is het arbeidspotentieel in Noordelijk Flevoland aantoonbaar 
versterkt door een toename van het aantal hoger opgeleiden. 
Na uitvoering van alle projecten, is het aantal innovatieve bedrijven in Noordelijk Flevoland 
aantoonbaar toegenomen. 
Na uitvoering van alle projecten, zijn de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven in Noordelijk 
Flevoland aantoonbaar verbeterd. 
Na uitvoering van alle projecten, is de hoeveelheid dagtoerisme aantoonbaar gestegen. Het aantal 
dag- en meerdaagse bezoekers is verhoogd, evenals de gemiddelde besteding en het aantal 
overnachtingen. 
Na uitvoering van alle projecten is het aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein 
toegenomen. 

De effectiviteit van dit programma zal gemeten worden aan de hand van een nulmeting en een 
eindmeting op basis van de regionale statistieken. 


