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Mededeling: 
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft op 23 april 2013 het 
Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2012-2015 vastgesteld. Het Uitvoe
ringsprogramma (hb 1475419) wordt ter kennisname aangeboden. 

Het vervolg 
De uitvoering van de Economische Agenda 2012-2015 is al gestart. Provinciale 
Staten zullen regelmatig terugkoppelingen ontvangen. Naast de 
{half)jaarrapportages zullen er presentaties en werkbezoeken worden georgani
seerd. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 
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1 Inleiding 
Op 6 februari 2013 hebben Provinciale Staten van Flevoland ingestemd met de Economische Agenda 
en de ambitie uitgesproken om werk te maken van de Flevolandse kenniseconomie en de 
vrijetijdseconomie. 

Dit betekent dat de provincie Flevoland gericht en concreet inzet op versterking van de 
kenniseconomie en stimulering van de innovatiekracht in Flevoland door het aanjagen en 
ondersteunen van kansrijke clusters en innovatieve projecten. De provincie spant zich in om de 
innovatiekracht van het bestaande bedrijfsleven te versterken en nieuwe innovatieve bedrijven in 
Flevoland aan te trekken. 

Ook zet de provincie Flevoland zich in voor de vrijetijdseconomie. De provinciale bijdrage richt zich 
concreet op het versterken en beleefbaar maken van al bestaande kwaliteiten en het verbeteren 
van de condities voor nieuwe vrijetijdsvoorzieningen en evenementen. 

Met het vaststellen van de Economische Agenda hebben Provinciale Staten het beleidskader voor de 
komende jaren vastgesteld. Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de Economische 
Agenda gevraagd om een uitvoeringsagenda. Het voorliggende uitvoeringsprogramma geeft concreet 
zicht op de wijze waarop de doelen en de ambities - zoals verwoord in de Economische Agenda -
effectief worden gerealiseerd. 

Hoofdstuk 2 gaat nader in op de doelen en de resultaten van het programma en de rolverdeling 
tussen de provincie Flevoland en uitvoerders als de Ontwikkelingsmaatschappelijk Flevoland (OMFL). 
In hoofdstuk 3 worden de concrete acties en projecten beschreven die leiden tot het versterken van 
kenniseconomie, innovatiekracht en vrijetijdseconomie. Een overzicht van financiële 
dekkingsbronnen en prestatie-indicatoren is als bijlage toegevoegd. 
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2 Ambities 
2.1 Tv/ee doelen, één werkv/ijze 
in de Economische Agenda 2012-2015 zijn twee ambities geformuleerd: 

1. Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie door de ontwikkeling van kansrijke clusters 
en innovatieve projecten te stimuleren; 

2. Versterken van de vrijetijdseconomie door te investeren in een aantrekkelijke 
leefomgeving, voorzieningen en evenementen. 

Naast deze inhoudelijke keuzen is zeker zo relevant op welke manier ambities kunnen worden 
gerealiseerd. Provincie Flevoland bouwt vitale coalities samen met andere publieke en private 
partijen. Op basis van gezamenlijk doelen en uitvoeringsstrategieën worden businesscases opgesteld 
die met gezamenlijke investeringen tot uitvoering worden gebracht. Zo verschuift de provinciale 
inzet van beleid naar programmering en uitvoering. 

De uitvoen'ng van de economische agenda is reeds in gang gezet. Dit Uitvoeringsprogramma heeft 
dan ook het karakter van een rolling agenda. Jaarlijks zullen nieuwe activiteiten aan dit programma 
worden toegevoegd, steeds vanuit de filosofie van de economische agenda: er worden duurzame 
coalities gesmeed die concreet bijdragen aan het versterken van de kenniseconomie en de 
vrijetijdseconomie. 

2.2 Werk maken van de Flevolandse kenniseconomie 

De rijksoverheid heeft 9 topsectoren geïdentificeerd. In deze topsectoren werken overheden, 
bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan de ontwikkeling van kennis en de 
toepassing daarvan in nieuwe producten en productietechnieken. Zoals aangegeven in de 
Economische Agenda, heeft de provincie Flevoland ervoor gekozen gericht mede invulling te geven 
aan de versterking van de topsectoren Agro&Food / Tuinbouw&Uitgangsmaterialen, High Tech 
Systemen en Materialen (HTSM) en Life Sciences & Health (LSH). 

Binnen de genoemde topsectoren kiest de provincie Flevoland voor de volgende kansrijke clusters: 

• Agribusiness (topsectoren Agro&Food / Tuinbouw&Uitgangsmaterialen) 
• Visbusiness (topsector Agro&Food) 
• Composieten (topsector High Tech Systemen en Materialen) 
• Gezondheid mens en dier (topsector Life Sciences & Health) 
• Zorginnovatie (topsector Life Sciences & Health) 

De provincie Flevoland steunt de koplopers in bovengenoemde Flevolandse sectoren door 
intermediaire structuren te organiseren tussen mkb en kennisinstellingen. Als aanjager en verbinder 
geeft de provincie Flevoland vorm aan regionale innovatiearena's waar onderzoek, onderwijs en 
bedrijfsleven samenkomen, die succesvolle, (inter)nationaal erkende kennisvalorisatie in Flevoland 
voortbrengen. Om kennis en innovatie te versterken zet provincie Flevoland in op: 

1. Het actief verbinden van mkb met kennisinstellingen; 
2. Het stimuleren van kennisvalorisatie; 
3. Het organiseren van een optimaal samenspel tussen ondernemers en kennisinstellingen op 

regionaal en (inter-)nationaal niveau; 
4. Het bijdragen aan de Human Capital Agenda; 
5. Het begeleiden van spin-offs en spin-outs; 
6. Het (inter-)nationaal bekendheid geven aan Flevoland als innovatieve regio. 
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2.3 Werk maken van aantrekkelijk Flevoland 

De provincie ziet mogelijkheden om de vrijetijdseconomie te ontwikkelen, omdat Flevoland een 
opvangfunctie vervult voor de Veluwe en de Noordvleugel. 
Versterking van de concurrentiekracht van onze provincie als vakantiebestemming zit in de 
vergroting van de hotelcapaciteit, goede en veilige fietspaden, wandelroutes en vaarroutes, 
aantrekkelijk en veilig vaarwater, attractieve stranden en bossen, toegankelijke natuurgebieden. 
Cultuur en sport bieden versterking van de beleveningswaarde van Flevoland voor toeristen én 
recreanten. 

Om tot een succesvolle inzet van middelen te komen om Flevoland aantrekkelijk te maken, kiest de 
provincie Flevoland voor inzet op het versterken en realiseren van: 

Grootschalige vrijetijdsvoorzieningen 
Voorzieningen op het gebied van erfgoed en kunst 
(Meerdaagse) evenementen van (inter)nationale allure 
Buitenrecreatie 
Toegankelijke natuurgebieden 

2.4 Uitvoering, samenwerkingspartijen en rolverdeling 

Beleid 

De provincie is als regionale gebiedsregisseur verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, 
programmering en uitvoering van het provinciale economische beleid. Zij maakt strategische keuzes 
voor het stimuleren van specifieke clusters, de ontwikkeling van businesscases, gezamenlijke 
uitvoeringsstrategieën en investeringen (coalities). De inzet van de provincie is dan ook anders dan 
de (klassieke) project- en subsidiebenadering en is meer gericht op uitvoeringskracht. Bovendien 
geldt met betrekking tot de vorming van vitale coalities dat alle partijen gelijkwaardig zijn: de 
provincie kan vanuit haar rol daarom niets afdwingen, maar heeft in het kader van de Economische 
Agenda een nadrukkelijke inspanningsverplichting. 

Uitvoeringskracht 

De provincie organiseert de schakel tussen partijen, zoals het MKB, brancheorganisaties, 
kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Dit gebeurt 
vooral via de inzet van de OMFL, CMO Flevoland, Sport Service Flevoland en de steunfuncties 
Cultuur. Zij hebben de opdracht de verbinding te leggen tussen de provinciale doelen en kansen 
voor innovatie en ontwikkeling. 

Deze uitvoeringsorganisaties hebben de opdracht om initiatieven te nemen, projectideeën te 
verkennen en aan te jagen. Zij begeleiden processen zodat samenwerkingspartners op basis van 
businesscases en financiële arrangementen tot uitvoering komen van spraakmakende projecten. Ook 
andere uitvoerders kunnen hiervoor worden ingezet. 

Naast initiator, aanjager en procesbegeleider is OMFL in een aantal gevallen verantwoordelijk voor 
internationalisering. Zij kan daarvoor beschikken over het vertrouwen van een relevant en actief 
netwerk van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De verhouding tussen provincie en de 
OMFL wordt vastgelegd in jaarcontracten. Voor een nadere beschrijving van rollen en expertise van 
de andere uitvoeringsorganisaties wordt hier verwezen naar het beleidskader zorg, zorginnovatie en 
herijkt sociaal beleid 2012-2015 "Een nieuw verzorgd Flevoland" 2012-2015, de herziene sportnota 
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2013-2016 "Sportbeleid dat rendeert in Flevoland" en de cultuurnota 2013-2016 "Cultuur op koers in 
Flevoland". 

Voor de uitvoering stelt de provincie Flevoland financiële middelen ter beschikking uit de 
Investeringsagenda. Voor een deel zullen de geoormerkte middelen Economie & Voorzieningen 
worden ingezet. Voor een substantieel deel zullen hiervoor andere programma's en regelingen 
worden ingezet zoals ZZL, IFA en EFRO. In het operationeel programma 'Kansen voor West' 2014-
2020 wordt vastgelegd hoe Europese middelen als cofinanciering worden ingezet voor het uitbouwen 
van de kenniseconomie en het versterken van het innovatieve MKB. 

Naast onze relatie met de uitvoeringsorganisaties en provinciale dekkingsbronnen worden twee 
financieringsinstrumenten hier expliciet genoemd: 

• Het MKB & Technofonds Flevoland bv is een revolverend participatiefonds; 
• De Technologische en Milieu Innovatie Regeling (TMl-regeling) is een subsidieregeling voor het 

Flevolandse MKB dat voor eigen rekening en risico Innovatieve projecten uitvoert. 

Beide instrumenten worden voortgezet ten behoeve van de kenniseconomie. Onderzocht wordt of 
de TMl-regeling kan worden omgezet in een revolverend innovatiefonds waaruit kredieten worden 
verstrekt voor innovatieve projecten, gericht op de thema's duurzame voedselproductie, gezond 
leven, en schaarste van energie en grondstoffen. In dit kader wordt beoordeeld of het verstrekken 
van risicokapitaal tot de mogelijkheden kan behoren. 

Jaar Activiteit 

2013 Beschikbaar stellen extra provinciale middelen t.b.v. TMl-regeling 

2013 Regeling Voorzieningen en Economie ontwerpen en vaststellen 

2013 Ontwikkelen instrument MKB-luik 

2013 Mede opstellen en instemmen Operationeel Programma West (2014-2020) 

2013 Formuleren opdrachten en vastleggen prestatieafspraken met uitvoeringsorganisaties 

Monitoring 

De voortgang wordt naast reguliere momenten (halfjaarrapportage en jaarverslag) op actieve wijze 
aan de Staten teruggekoppeld op basis van prestatie-indicatoren op programmaniveau. Hiervoor 
worden de panoramaronden benut. Dit gebeurt door presentaties door en bezoeken bij 
kennisinstellingen, bedrijven en andere bij de Economische Agenda betrokken partners. Ook zullen 
de uitvoeringsorganisaties zoals OMFL, CMO Flevoland, Compoworld, etc. zich presenteren en een 
update geven over de voortgang. 
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Maand Activiteit 

januari-februari Presentatie/ bezoek 

maart-april Presentatie/bezoek 

mei-juni Jaarverslag 
Presentatie/bezoek 

juli-augustus Presentatie/bezoek 

september-oktober Halfjaarrapportage 
Presentatie/bezoek 

november-december Presentatie/bezoek 

3 Programmalijnen 
3.1 Programmalijn 1: Agro&Food / Tuinbouw&Uitgangsmaterialen 

Doel: Versterken duurzame, innovatieve voedselproductieketens in Flevoland, 

1. Agribusiness: versterken grondgebonden agrarische productiesystemen, versterken plantaardige 
waardeketen (Biobased economy) en ontwikkelen hoog technologische voedselsystemen in 
stedelijke gebieden. In Flevoland is in de afgelopen jaren door ondernemers en kennisinstellingen 
een solide basis voor precisielandbouw gelegd. Daarnaast is er ingezet op verwerking van agrarische 
reststromen. 

Provincie Flevoland zet in op de ontwikkeling en introductie van systeeminnovaties gericht op het 
verhogen en verduurzamen van de agrarische productie (2x meer met 2x minder), het tot waarde 
brengen van plantaardige (rest)stromen en de ontwikkeling van voedselproductie in een stedelijke 
omgeving. Op deze wijze wordt concreet Invulling gegeven aan "Floriade werkt!" (maakt onderdeel 
uit van de making off Floriade 2022). 

2. Visbusiness: versterken en verduurzamen visserij keten. Ten behoeve hiervan is in 2011 de 
stichting Blue Port Urk opgericht: het regionale centrum voor innovatie en marketing van de 
visserijsector, en is een start gemaakt met een ingrijpend transitieproces. 

De inzet van provincie Flevoland is gericht op het ondersteunen van samenwerking In de keten en 
het toepassen van praktijkkennis en technieken die leiden tot kostenreductie, innovatie en 
verduurzaming van de vissector. 

1475419 



Uitvoering 

Jaar Activiteiten 

2012-2013 Ondersteunen uitvoering project EnergieRijk (EFRO) 

2013 Mede ontwikkelen businesscase Harvestagg 

2013 Mede ontwikkelen businesscase Masterplan Duurzame Visserij 

2013 Mede ontwikkelen businesscase ketensamenwerking aardappelsector 

2013 Aanjagen projectideeën metropolitane landbouw 

2013 Verkennen intensivering samenwerking zaalzaad- en pootgoedsector 

2013 Aanjagen projectideeën Voeding en Gezondheid (crossover met Life Sciences & Health) 

2013-2014 Mede ontwikkelen en businesscase Sensor Based Farming 

2013-2014 Bijdragen aan onderzoek clusterontwikkeling Agro&Food 

2013-2014 Ontwikkelen businesscase met de stichting Blue Port Urk 

2013-2014 Participeren IVB Transnetaero (Interreg) 

2014-2015 Ondersteunen uitvoering businesscases en clusterontwikkeling 

3.2 Programmalijn 2: High Tech Systemen en Materialen 

Doei: Versterken kennisintensieve maakindustrie in Fievoiand. 

1. Composieten: verdere versterking van het composietencluster in Flevoland. Met steun van de 
provincie Flevoland is in 2012 de stichting CompoWorld gestart. De stichting draagt zorg voor de 
uitvoering van het Masterplan gericht op kennisontwikkeling, kennisvalorisatie en versterken van het 
beroepsonderwijs. 

CompoWorld is als regionaal initiatief in de actieagenda van de topsector High Tech Systemen en 
Materialen opgenomen. De provincie geeft op deze manier gericht mede invulling aan de 
innovatieagenda van deze topsector. Provincie Flevoland zet in op uitbreiding van het Flevolandse 
composietcluster en verbindingen met andere economische sectoren en composietinitiatieven in 
Nederland. 

2. Overige kennisintensieve maakindustrie: versterken kennis en innovatie. In de afgelopen 
periode hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun samenwerking geïntensiveerd. 

Provincie Flevoland zet in op het stimuleren van innovatieve technologische toepassingen zoals die 
een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke thema's als duurzame voedselproductie, 
gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen. Concreet wordt bijvoorbeeld Ingezet op 
sensortechnologie, robotica, domotica en schone technologie die voldoet aan de eisen van 
duurzaamheid. 

1475419 



Uitvoering 

Jaar Activiteiten 

2012-2013 Ondersteunen uitvoering project Geo Valley (EFRO) 

2012-2015 Ondersteunen uitvoering van Masterplan CompoWorld (ZZL) 

2013 Ondersteunen uitvoering Toptechniek In Bedrijf (regionale middelen MRA) 

2013 Mede ontwikkelen businesscase Kansen voor Robotica (aanvraag in 
behandeling/EFRO) 

2013 Verkennen perspectieven voor gebruik van composieten in de bouw in Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland 

2013 Verkennen clusterontwikkeling aerospace in Flevoland, Overijssel en Drenthe 

2013-2014 Mede ontwikkelen Lesplaats composiet Lelystad 

2014-2015 Ondersteunen uitvoering businesscases en clusterontwikkeling 

3.3 Programmalijn 3: Life Sciences & Health (LSH) 

Doel: Verbeteren kwaliteit in gezondheid en zorg in Flevoland. 

1. Gezondheid mens en dier: versterken Flevolandse cluster Humanimal. Met steun van het Rijk, 
Europa, provincie Flevoland en gemeente Lelystad is in 2012 gestart met de bouw van de nationale 
dierfaciliteit zoönosen-onderzoek (HCU). Daarnaast investeren het Centraal Veterinair Instituut 
(CVI), private partijen en provincie Flevoland In de ontwikkeling van een instrument (EDC) om 
kennis binnen het CVI te vertalen naar toepassingen, die een commerciële waarde 
vertegenwoordigen. 

Provincie Flevoland zet in op het stimuleren van kennisvalorisatie door het combineren van humane 
en veterinaire kennis en kunde. In opdracht van provincie Flevoland heeft OMFL een start gemaakt 
met het opstellen van een uitvoeringsplan Humanimal ten behoeve van de ontwikkeling van het 
cluster. Hierbij zijn de door bedrijven geformuleerde behoefte aan specifieke onderzoeksmodellen 
en diagnostiekfaciliteiten het startpunt. 

2. Zorginnovatie: versterken Innovatiekansen voor zorg en welzijn in Flevoland. Uitgangspunt is 
het beleidskader "Een nieuw verzorgd Flevoland 2012-2015". 

Provincie Flevoland zet in op het realiseren van innovaties die een oplossing bieden voor de 
vraagstukken in zorg en welzijn die samenhangen met de demografische ontwikkeling in Flevoland. 
Zo wordt met de Flevolandse zorginnovatiewedstrijd 'Betere zorg? Mijn idee!' ingezet op het 
stimuleren van technische zorginnovaties in zorg en welzijn. Ondersteuning wordt geboden om de 
winnende ideeën tot uitvoering te brengen. 
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Uitvoering 

Jaar Activiteiten 

2012-2014 Ondersteunen bouw High Containment Unit (EFRO) 

2012-2014 Ondersteunen uitvoering project Emerging Disease Campus (EFRO) 

2012-2014 Ondersteunen Jan van Es Instituut (IFA) 

2012-2013 Organisatie Flevolandse zorginnovatiewedstrijd 'Betere zorg? Mijn idee!' 

2012-2015 Leading partner Economische Actieagenda Noordvleugel, onderdeel LSH 

2012-2014 Ondersteunen uitvoering project Aloha RSV door o.a. CVI (regionale middelen MRA) 

2013 Opstarten zorginnovatieplatforms 

2013 Support geven aan project IMPact door o.a. Innoser (regionale middelen MRA) 

2013-2014 Aanjagen projectideeën Voeding en Gezondheid (crossover met Agro&Food) 

2013-2014 Mede ontwikkelen businesscases Humanimal en Zorginnovatie 

2014-2015 Ondersteunen uitvoering businesscases en clusterontwikkeling 

3.4 Programmalijn 4: Vrijetijdseconomie 

Doel: Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland. 

• Het realiseren van een grootschalige leisure-voorziening in Flevoland. Flevoland is één 
van de weinige locaties in Nederland die ruimte kan bieden aan grootschalige 
vrijetijdsvoorzieningen. Denk hierbij aan een attractiepark, een indoor waterpark of een 
grootschalig wellnesscomplex. Dergelijke voorzieningen trekken veel bezoekers aan en 
leveren als gevolg hiervan een bijdrage aan de Flevolandse economie. 

• Het versterken van Flevolands cultureel erfgoed en Flevolands culturele infrastructuur. 
Uitgangspunt hiervoor is de cultuurnota "Cultuur op koers in Flevoland, 2013-2016". Doel is 
dat het cultureel erfgoed beschermd en gedeeltelijk beleefbaar gemaakt is, in combinatie 
met projecten op het gebied van infrastructuur, toerisme en recreatie, natuur, 
cultuureducatie en landschapskunst. Met betrekking tot de infrastructuur is het doel dat er 
bovenlokale, culturele voorzieningen zijn die voldoen aan de behoefte van Flevolanders en 
uitdrukking geven aan het karakteristieke van Flevoland voor onze bezoekers. 

• Het trekken van bezoekers (-en mogelijk deelnemers) aan landelijke en/of 
internationale (topsport) evenementen die passen bij de identiteit van Flevoland. Voor 
sportactiviteiten is de nota "Sportbeleid dat rendeert in Flevoland, herziene sportnota 
2013-2016" het uitgangspunt. Door de financiële inzet van provincie, gemeente en 
sportbond(en) is er sprake van groeiende en kwalitatief hoogwaardige (sport) evenementen 
in Flevoland. Watersport, waterrecreatie en triatlon zijn sporten die bij uitstek passen bij 
Flevoland. Meerdaagse (sport) evenementen sluiten goed aan bij "Sportbeleid dat rendeert 
in Flevoland" en vormen bij uitstek een integrale- versterkte uitvoering. 

1475419 10 



• Het stimuleren en faciliteren van de buitenrecreatie door Flevolanders en bezoekers. 
Outdoorsport past goed in het groene en waterrijke Flevoland. Voor de fietser wil de 
provincie zich onder andere Inzetten voor de realisatie van het fietsknooppuntennetwerk 
Lelystad - Dronten - Zeewolde. Daarnaast beschikt Flevoland over een unieke infrastructuur 
voor watersport-/recreatie (met een vervlechting met andere onderdelen van de 
Flevolandse economie zoals de toepassing van composiet in de botenbouw). 

• Het toegankelijk maken voor publiek van natuurgebieden opdat er een volwaardig 
natuurlijk- en recreatief aanbod in Flevoland is. Naast het project Markermeer-IJmeer 
gaat het hierbij vooral om het beter toegankelijk maken van de Oostvaardersplassen voor 
bezoekers (onder andere door het aanleggen van wandel-, fietsroutes en de realisatie van 
het plan van Staatsbosbeheer voor een nieuw bezoekerscentrum bij Lelystad). Om de 
economische potentie van natuur-/groengeb1eden te benutten, kan ook worden gedacht aan 
bijzondere verblijfsaccommodaties (bijvoorbeeld ecolodges). 

Uitvoering 

Jaar Activiteit 

2012-2013 Ondersteunen uitvoering project Natuurpark Lelystad (EFRO) 

2012-2015 Ondersteunen uitvoering project Almere Boshart (IFA) 

2012 Binnenhalen van één grootschalige (inter)nationaal evenement (Floriade) 

2013-2015 Ondersteunen uitvoering project Blauwe As (EFRO) 

2013 Geven van duidelijkheid over de inzet IFA Cultuur 

2013-2014 Voorbereiden en binnenhalen grootschalige vrijetijdsvoorziening met een 
(inter)nationale aantrekkingskracht 

2013-2014 Opstellen plan voor het toegankelijker maken van het natuurgebied en start 
uitvoering van bezoekerscentrum 

2013-2014 Voorbereiden en binnenhalen grootschalige vrijetijdsvoorziening met een 
bovenlokale tot bovenregionale aantrekkingskracht 

2013-2014 Mede ontwikkelen businesscase toeristisch-recreatieve project in Noordelijk 
Flevoland 

2013-2014 Bepalen positie in relatie tot Erfgoedpark Batavialand 

2013-2015 Ondersteunen realisatie project Nationaal Evenemententerrein in Biddinghuizen 

2013-2015 Ondersteunen realisatie fietsknooppuntennetwerk Lelystad - Dronten - Zeewolde 

2014-2015 Binnenhalen c.q. (laten) organiseren van een sportevenement van (inter)nationale 
allure 

2014-2015 Verkennen en mede ontwikkelen projecten op het gebied van duurzame 
accommodaties en/of voorzieningen 

1475419 11 



Bijlage 1 Overzicht financiële dekkingsbronnen en prestatie-indicatoren exclusief 
jaarlijkse Programmabegroting 

Mogelijke dekkingsbronnen Investeringsagenda 2012-2015 

Doelen 
Economische 
Agenda: 
Kenniseconomie 
Vrijetijdseconomie 

€ 4,0 min. 

Economie en 
Voorzieningen (excl. 
financiering door derden) 

€ 12,8 min. 

OP West 
(incl. cofinanciering 
provincie en Rijk) 

€11-18 min. 

Nieuw EFRO 
programma 
(2014-2020) 
excl. 
cofinancie
ring provincie 
en Rijk 

€4,0 min. 

Provinciale middelen ZZL 
Noordelijk Flevoland 
(2012-2020) 

Totaal: 
€ 30,5 min. (incl. 
cofinanciering van 
gemeenten. Rijk en 
private partners 

€ 10 min. 

IFA-2 making 
of Floriade 
2022 (excl. 
cofinancie
ring derden) 

€ 20 min. 

IFA-2 voor maatregelen: 
Onderwijs, Cultuur, 
Sport, Leisure en Zorg 
waarvan € 10 min. reeds 
is gecommitteerd voor 
Windesheim, Almere 
Boshart en Jan van Es 
Instituut (excl. 
cofinanciering derden) 

Prestatie-
indicatoren 

- aantal R&D projecten 
- aantal R&D investeringen 
- aantal ondersteunende 
mkb bedrijven 
- aantal samenwerkings
verbanden (triple helix) 
- aantal starters en kleine 
bedrijven (< 5 jaar) 
- aantal dagbezoekers 
- omvang bestedingen 
- aantal overnachtingen 
- aantal arbeidsplaatsen 
- aantal grootschalige 
(sport) evenementen 

- aantal R&D projecten 
- aantal R&D 
investeringen 
- aantal ondersteunende 
mkb bedrijven 
- aantal samenwerkings
verbanden (triple helix) 
- aantal starters en 
kleine bedrijven (< 5 
jaar) 
- aantal toeristisch-
recreatieve projecten 
- aantal arbeidsplaatsen 

Nog niet 
gereed 

- aantal arbeidsplaatsen 
- werkgelegenheidsgraad 
- aandeel arbeidsplaatsen 
gerelateerde aanvragen 
- aandeel hoger 
opgeleiden 
- aantal innovatieve acties 
- aandeel innovatie 
gerelateerde aanvragen 
- aantal dagbezoekers 
- omvang bestedingen 
- aantal overnachtingen 

Nog niet 
gereed 

- aantal nieuwe 
opleidingen 
- aantal nieuwe 
studenten 
- nieuwe voorzieningen 
- nieuwe aanbieders 
- aantal dagbezoekers 
- omvang bestedingen 
- aantal overnachtingen 
- aantal arbeidsplaatsen 
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Toelichting op prestatie-indicatoren 

In de Economische Agenda Flevoland 2012-2015 wordt voor de onderwerpen Kenniseconomie en 
Vrijetijdseconomie onderscheid gemaakt tussen beoogde effecten (outcome) en beoogde resultaten 
(output). Ook in de sectorale beleidsnotities voor Cultuur, Zorg en Sport wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan prestatie-indicatoren. In het kader van OP West, ZZL Noordelijk Flevoland en IFA zijn 
uitvoeringsprogramma's opgesteld met beschrijvingen van toetsingscriteria en beoogde resultaten. 
Uiteraard zijn deze ook van toepassing indien deze mogelijke dekkingsbronnen worden Ingezet om 
de doelen van de Economische Agenda te realiseren. 
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