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Inleiding:

Op Flevoland rust een nationale groeitaak. Deze is vastgelegd in de RAAMbrief
van 2009 van het kabinet aan de Tweede Kamer, en is verder uitgewerkt in het
Integraal Afsprakenkader Almere 2.0. Daarin staat de gezamenlijke ambitie van
rijk en regio beschreven om te komen tot een verdere ontwikkeling van Zuidelijk
Flevoland, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Naast ambities op
het gebied van woningbouw. Infrastructuur, natuur en landschap, woon- en
leefklimaat, ligt er een forse opgave voor economische groei en werkgelegenheid. Het Instrumentarium voor deze opgave, waarin het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, de gemeente Almere en de provincie Flevoland
samenwerken met maatschappelijke partners, is beperkt. Er zal dus creatief met
Instrumentarium moeten worden omgegaan.
Ter versterking van het economisch beleid, zoals neergelegd in de economische
agenda, is het ontwikkelspoor van de speciale economische zones verkend. Een
speciale economische zone Is een zone met bepaalde vestigingsvoordelen, met
een focus op (Internationale) bedrijven. Het biedt een stimulans voor de werkgelegenheid en kent aparte (evt. experimentele) wetgeving (of deregulering),
waarbij de overheid de spelregels opstelt. Het kan een gebied zijn (b.v. heel
Flevoland, maar ook een afgebakend (bedrijven)terrein, zoals bijvoorbeeld de
luchthaven Lelystad of het Floriade 2022 terrein. In de Flevolandse situatie kan
het ook een sector zijn waarvan innovatieve ontwikkelingen binnen de gehele
provincie worden gefaciliteerd.
Ervaringen uit andere delen van de wereld leren dat speciale economische zones
kansen bieden door maatwerk te leveren, al dan niet tijdelijk, op het gebied van
vergunningen, belastingen, regelgeving, financieringsarrangementen etc.
De daadwerkelijke vorming van speciale economische zones in Flevoland is tijdrovend, maar het concept biedt ook gedurende de voorbereiding vele kansen
voor experimenten. Concrete plannen van bedrijven voor innovatieve vestigingen
kunnen al direct actief worden begeleid door de regionale en lokale overheden,
met steun van rijkspartijen. Daardoor wordt ervaring opgedaan met een nieuwe
manier van werken en kunnen successen benut worden voor de profilering van
het gebied.
Mededeling:

Uit een eerste verkenning naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een 'Special Economie Zone Flevoland' is de conclusie getrokken dat gefocust moet worden
om effectief te kunnen opereren, en dat aangesloten moet worden bij opkomende veelbelovende innovatieve ontwikkelingen. Gekozen is om de aandacht pri-
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mair te richten op de nationale topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro & Food, in
relatie met de Floriade 2022 in Almere. Nader onderzocht worden de sectoren, transport en logistiek in en om Lelystad (Luchthaven Lelystad, container terminal Flevokust) en delen van de maakindustrie, voor zover kansrijk in de regio, waarbij gedacht wordt aan onderhoud en reparatie van
transportmiddelen, composieten etc.
Deze conclusies zijn getrokken op basis van een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid
van speciale economische zones in Flevoland. Dit onderzoek uitgevoerd door Ecorys is 8 november
2012 besproken met het werkveld en bestuurders. Daarop heeft het Ministerie van Economische
Zaken haar medewerking toegezegd en een bijdrage beschikbaar gesteld in het kader van de post
'beleidsexperimenten en deregulering'.
Het vervolg

Samen met het Ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Almere en Lelystad (om mee te
beginnen) kunnen we het proces van deregulering en excellent gastheerschap voor het bedrijfsleven vorm geven.
Als vervolgstappen wordt gestart met de inventarisatie van de belemmeringen die Investeerders
(ondernemers) ervaren voor de betreffende sector. Dit levert een beeld op van de belemmerende
regelgeving die een goede ontwikkeling van de betreffende sector in de weg staan. Deze fase wordt
afgesloten met een werkveld- en bestuurlijke bijeenkomst om de beelden te delen en te toetsen
aan de praktijk.
Het vertalen van de gevonden belemmeringen naar een uitvoeringsplan vindt daarna plaats. Hier
worden belemmerende regels geadresseerd bij de verantwoordelijke instantie en worden incentives
ontwikkeld die de gevonden belemmeringen kunnen beperken. Deze fase wordt met alle instanties
die een rol hebben besproken en geadresseerd.
Parallel aan deze research fasen wordt op experimentele wijze een aantal casussen opgepakt om in
de praktijk ervaring op te doen met het speciale economische zone concept.
Ter inzage in de leeskamer
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