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Doel van deze mededeling: 

Deze mededeling heeft als doel Provinciale Staten (PS) te informeren over het 
vastgestelde jaarverslag 2013 Investeringsprogramma ZuiderZeeLijngelden (ZZL). 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

PS wordt tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van het ZZL-
programma. Dat gebeurt aan de hand van een halfjaar- en een jaarrapportage, 
waarbij de P&C-cyclus wordt aangehouden qua rapportagemomenten (perspec
tief- en zomernota). 
De voorliggende jaarrapportage geeft Inzicht over de voortgang van de projecten 
en het programma. 
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Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Appe lman, J .N .J . 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Mededeling: 

Bijgaand treft u de ZZL-jaarrapportage 2013 aan. Gedeputeerde Staten heeft dit 
jaarverslag op 20 mei 2014 conform vastgesteld (besluit 1608132). De jaarrappor
tage ligt ook ter besluitvorming voor bij de beide colleges van de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk en zal ter informatie worden aangeboden aan de beide 
gemeenteraden. 
Het rapport geeft Inzicht in de voortgang van de lopende projecten (inclusief 
financiële voortgang) en beschrijft de projectideeën waarmee de Stuurgroep ZZL 
heeft Ingestemd en die op dit moment verder worden uitgewerkt tot een pro
jectaanvraag. Daarnaast beschrijft het rapport de voortgang van het ZZL-
programma. 
In totaal is voor het ZZL-programma (met een looptijd tot en met 2020) € 21,5 
miljoen beschikbaar aan publieke middelen. Per 31-12-2013 is circa € 5,3 miljoen 
beschikbaar gesteld uit het ZZL-programma voor projecten, waarmee nog ruim 
16 miljoen aan ZZL-middelen resteert. Het programma loopt wat betreft de 
toekenning van middelen voor op schema. 

Het vervolg 
In het najaar van 2014 zal de halfjaarrapportage 2014 worden opgesteld. Deze 
rapportage zal minder uitgebreid zijn en zal alleen de voortgang op projectni
veau beschrijven. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

Bijlage: ZZL-jaarrapportage 2013 (1583439) 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In het convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland is afgesproken dat de drie colleges de beide gemeenteraden van 
Urk en Noordoostpolder en Provinciale Staten twee maal per jaar informeren over de voortgang van het 
Investeringsprogramma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. Voor u ligt de jaarrapportage 2013. 
Deze jaarrapportage geeft inzicht in dë voortgang en de activiteiten van het ZZL-programma tot 31-12-2013 op zowel 
programmaniveau als op projectniveau. De laatste keer dat de beide Gemeenteraden en Provinciale Staten (PS) zijn 
geïnformeerd over de voortgang van het programma is op 8 oktober 2013 geweest (provincie: mededeling documentnummer 
1529564) met de halfjaarrapportage 2013. In het najaar van 2014 zal de halfjaarrapportage 2014 worden opgesteld en aan u 
worden voorgelegd. 

1.2 Doel 
Met deze rapportage informeren de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Noordoostpolder en Urk 
en Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland de Gemeenteraden en Provinciale Staten over de voortgang van het 
ZZL-programma. 

1.3 Samenvatting 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden zaken op programmaniveau beschreven, inclusief de financiële voortgang van 
hët ZZL-programma. Hoofdstuk 3 beschrijft de voortgang op projectniveau en hoofdstuk 4 beschrijft de voortgang van 
projecten annex aan het ZZL-programma. Het betreft hier verbreding van de N50 (Ramspol-Ens en Ens-Emmeloord) en de 
Buitendijkse Haven Urk. 

Het budget dat voor het ZZL-programma (met een looptijd tot en met 2020) is geprogrammeerd, bedraagt € 21,5 miljoen. 
Per 31-12-2013 is circa € 5,3 miljoen beschikbaar gesteld uit het ZZL-programma voor projecten, wat neerkomt op ca. 25% 
van de € 21,5 miljoen dat voor ZZL is geprogrammeerd. Effectief loopt het programma sinds april 2012. Daarmee loopt het 
programma wat betreft de vastlegging van middelen voor op schema. Voor het ZZL-programma resteert nog ruim € 16 
miljoen aan middelen. Aan private cofinanciering wordt op een bedrag van € 9 miljoen gerekend. 

P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
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2. HET ZZL-PROGRAMAAA 

2.1 Programmamiddelen 
Op 23-6-2008 is tussen het Rijk en de Provincies Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe een convenant gesloten, waarin 
afspraken zijn gemaakt over de afwikkeling van het Zuiderzeelijndossier, waarbij het Rijk € 50 miljoen voor Flevoland 
beschikbaar stelt ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Afgesproken is dat van die € 50 miljoen € 26 
miljoen wordt ingezet ter verbetering van de N50 (traject Ramspol-Ens). 

Naast het Rijk leveren ook de Provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk een financiële bijdrage. Zij 
leveren respectievelijk € 8, € 4 en € 2 miljoen aan cofinanciering. Van de particuliere sector wordt bovendien nog een 
bijdrage van € 9 miljoen verwacht als cofinanciering. 
Deze afspraken zijn op 16 april 2012 vastgelegd in een convenant tussen de provincie en de beide gemeenten 
(documentnummer 1193619), waarna het ZZL-programma van start kon gaan. 

Een deel van de middelen is bestemd voor verbetering van de N50 (Ramspol-Ens en Ens-Emmeloord). De voortgang van deze 
projecten wordt beschreven in de paragrafen 4.2 en 4.3. 
Het resterend deel wordt ingezet voor economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland (arcering in tabel 1). 
In totaal is voor het ZZL-programma aan publieke middelen € 21,5 miljoen beschikbaar. 
Samen met de € 9 miljoen particuliere cofinanciering, telt dit op tot een totale besteding in de structuurversterking van 
Noordelijk Flevoland van € 30,5 miljoen. De voortgang van projecten die passen binnen de "economische 
structuurversterking van Urk en Noordoostpolder" wordt beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage. 
Het ZZL-programma loopt van 2011 tot en met 2020. 

Tabel 1 geeft een totaaloverzicht van de middelen. 

Rijk Prov. Urk NOP Privaat Totaal 

Totaal Regio Specifiek Pakket (RSP) 50 8 2 4 9 73 

waarvan voor Regionale Bereikbaarheid: 

N50 Ramspol-Ens 26 - - - 26 

waarvan voor Ruimtelijk Economisch Programma: 

N50 Ens-Emmeloord 10 4 0,5 2 - 16,5 

Economische structuurversterking Urk liiiiliiiM Iiiiilill Iiiiilill llllllllll 10,5 

Etonomibchc stujctuurvoibtorking Nourdoosipolder BHIIIIHH •Iplllll Ijlllilll lllllllll 
Tabel 1: Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland: Het Regio Specifiek Pakket in miljoenen euro 

2.2 Maatregelen 
Voor het ZZL-NF-programma zijn drie maatregelen vastgesteld: 

1. Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap; 
2. Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het vestigingsklimaat; 
3. Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel. 

2.3 Stuurgroep ZZL-NF 
De uitvoering van het programma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provincie en de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk. Aan deze samenwerking wordt op bestuurlijk niveau uitvoering gegeven door de Stuurgroep ZZL-
NF, waarin de drie portefeuillehouders zitting hebben. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de selectie van kansrijke 
projectideeën en de strategische sturing op het programma. Daarin wordt zij geadviseerd door de Adviescommissie ZZL-NF. 

De ZZL partners hebben in 2013 drie maal bestuuriijk overlegd. De Stuurgroep heeft daarbij drie projectideeën 
geselecteerd om verder te laten uitwerken tot een subsidieaanvraag, te weten Smart Farming, De Parel van Flevoland en 
e-Optima (zie verder paragraaf 3.4 en 3.5). 
Het programmamanagement en de uitvoering van het ZZL-NF-programma is belegd bij de provincie. Een overzicht van het 
subsidieverleningsproces treft u aan in Bijlage A. 
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2.4 Financiële voortgang van het programma 
Het budget dat voor het ZZL-NF-programma is geprogrammeerd bedraagt € 21,5 miljoen. Per 31-12-2013 is circa € 5,3 
miljoen beschikbaar gesteld uit het ZZL-NF-programma voor projecten, wat ca. 25% van het beschikbare budget is. Effectief 
loopt het programma sinds april 2012. Daarmee loopt het programma wat betreft de vastlegging van middelen voor op 
schema. 

Van het beschikte bedrag is tot en met eind 2013 € 1 miljoen betaald. De daadwerkelijke betaling aan begunstigden vindt 
plaats op basis van de voortgang van een project. 

ZZL-NF-projecten (beschikt) 
Vollenhoverbrug € 550.000 
Masterplan CompoWorid € 2.256.000 
Parel van Flevoland € 2.500.000' 
Subtotaal € 5.306.000 
Proceskosten € O + 
Totaal € 5.306.000 

*) De overeenkomst met de gemeente Urk voor het project De Parel van Flevoland was per 31-12-2013 nog niet getekend 
(ondertekening zal in 2014 plaatsvinden). 

Van het ZZL-NF-budget resteert nog ruim € 16 miljoen aan ZZL-NF-middelen. 
Niet alle middelen voor het ZZL-NF-programma zijn op dit moment beschikbaar omdat het Rijk de RSP-middelen gefaseerd 
overmaakt (met indexering) via de Algemene Uitkering uit het Provinciefonds. Deze rijksbijdrage wordt geïndexeerd, de 
regionale bijdragen niet. De indexering wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de ZZL-reserve is dus afhankelijk van 
enerzijds de jaarlijkse stortingen uit de middelen van het Rijk en anderzijds van de onttrekkingen die nodig zijn voorde 
betalingen aan de projectuitvoerders. 
Een overzicht van de ZZL-reserve is als Bijlage B toegevoegd aan deze rapportage en een overzicht van de stand van zaken 
van de ZZL-projecten treft u aan als Bijlage C. 

2.5 Doelbereik ZZL-NF-programma 
Deze paragraaf behandelt op hoofdlijnen de resultaten van het ZZL-NF-programma per 31-12-2013. In hoofdstuk 3 wordt 
nader ingegaan op de resultaten per project. 
Het is op dit moment te vroeg om te rapporten op het niveau van prestatie-indicatoren (één uitgevoerd project, één lopend 
project en één startend project). In de jaarrapportage 2012 zijn doelen geformuleerd voor de prestatie-indicatoren. Zoals 
afgesproken wordt hierover in de midterm-evaluatie (30-6-2016) gerapporteerd. 

De realisatie van de nieuwe Vollenhoverbrug heeft gezorgd voor verbetering van de regionale bereikbaarheid en draagt 
daarmee bij aan verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen en inwoners (maatregel 4.2 van het ZZL-
programma). 
Ookis het recreatief potentieel verbeterd (maatregel 4.3 van het ZZL-programma) door een betere doorvaart van de 
recreatievaart en door veilige, vrij liggende fiets- en wandelpaden. 

CompoWorid levert met concrete projecten op het gebied van innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt en business 
development een bijdrage aan de versterking van innovatief potentieel en ondernemerschap (maatregel 1 ZZL-programma). 
In 2013 zijn onder leiding van CompoWorid 3 innovatieprojecten uitgevoerd en zijn 4 nieuwe projecten geselecteerd. 
Verder zijn verschillende opleidingsmodules ontwikkeld (minor Composiet MBO en HBO) en is het lectoraat HBO Windesheim 
in voorbereiding. Nadere informatie over het project treft u aan in paragraaf 3.3. In de volgende paragraaf wordt verslag 
gedaan van een gecombineerd werkbezoek door PS en de Gemeenteraad van Noordoostpolder aan CompoWorid. 

Het project 'De Parel van Flevoland' is eind 2013 beschikt maar de overeenkomst Is nog niet getekend door de gemeente 
Urk. Het project zal in 2014 van start gaan. Doel van het project is versterking van de toeristische infrastructuur in de oude 
kern van Urk (zie verder paragraaf 3.4). 

2.6 Werkbezoek CompoWorid 
Op 18-12-2013 hebben de leden van PS, betrokken ambtenaren en de raadsleden van gemeente NOP een bezoek gebracht 
aan CompoWorid en aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Onderstaand treft u een beknopt verslag 
aan van het werkbezoek. 
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CompoWorid is in 2012 opgericht door de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpoider, het NLR, Fokker Landing 
Gear, Windesheim Flevoland en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). CompoWorid is gevestigd in Emmeloord en 
bij het NLR in Marknesse en ontwikkelt en produceert innovatieve composiettoepassingen van idee tot product. 
CompoWorid zet zich sterk in voor het aantrekken van starters, MKB-bedrijven en grotere bedrijven naar (noordelijk) 
Flevoland, met als doel het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Jaariijks geeft 
CompoWorid innovatievouchers uit aan bedrijven voor innovatieve productontwikkeling. De vouchers betekenen een 
financieel steuntje 1n de rug. 
CompoWorid is één van de pijlers van ons Flevolandse clusterbeleid met betrekking tot innovatiebevordering in de sector 
High Tech Systems en Materials. Daarnaast investeert CompoWorid in het opleiden van personeel op Mbo- en Hbo-niveau. 
Hiermee is CompoWorid een goed voorbeeld van kennisvalorisatie. 
De rondleiding door het bedrijf gaf inzicht in de vele mogelijkheden voor het gebruik van composiet, waaronder de 
'Minimono'. De Minimono is een miniwinkeltje als aanvulling op een webshop, of als "extended shop" van een grote keten 
en functioneert als "kijkshop" en als ontmoetingsplek met klanten, (zie wvw.minimono.nl). Door het gebruik van 
composiet is de Minimo zeer licht van gewicht en daardoor eenvoudig verplaatsbaar en dus flexibel inzetbaar. 

Deel 2 van het programma werd vervolgd bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Marknesse. Na een korte 
presentatie van Bert Thuis, afdelingsmanager Composietmaterialen, werd een bezoek gebracht aan het laboratorium. Hier 
werd zichtbaar hoe robots het composiet verwerken in onder andere vliegtuigonderdelen. 

WS 

Prototype Minimono Plaatsing van de eerste Minimono op de Lange Voorhout in Den Haag 
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3. VOORTGANG PROJECTEN EN PROJECTIDEEËN 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de voortgang van de projecten en projectideeën. 
Per 31-12-2013 is aan drie projecten een ZZL bijdrage beschikbaar gesteld (zie paragrafen 3.2 t /m 3.4). 
Verder zijn er verschillende projecten in voorbereiding. De Stuurgroep ZZL heeft drie projectideeën geselecteerd die een 
subsidieaanvraag voorbereiden (zie paragraaf 3.5). ' 

3.2 Vollenhoverbrug 
Dit project is afgerond in 2012. Zie voor de inhoudelijke beschrijving ZZL-jaarrapportage 2012 (documentnummer 1473902). 

3.3 Masterplan Compoworld 
Het project Masterplan CompoWorid (CompoWorid) heeft als doel het ontwikkelen van een composietencluster in Noordelijk 
Flevoland. De activiteiten richten zich op Innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en business development. Het Masterplan 
Compoworld geeft invulling aan de beleidsdoelstellingen van de Economische Agenda Flevoland 2012 - 2015. Het project 
past tevens in maatregel 1: "Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap" en sluit aan bij de Economische 
Agenda van de provincie Flevoland op het onderdeel "Versterking Kenniseconomie/Versterken composietenclusters". 

Begin 2012 hebben alle betrokken partners ingestemd met het masterplan. Voor het uitvoeren van het masterplan wordt 
een ZZL-bijdrage verstrekt van € 2.256.000 bij een investeringsvolume van € 5,8 miljoen. Jaarlijks wordt door de stichting 
CompoWorid een activiteitenplan opgesteld. Aan de hand van het activiteitenplan wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald. Het 
project is in juli 2012 van start gegaan en wordt eind 2016 afgerond. 

De activiteitenplannen 2012 en 2013 zijn inmiddels vastgesteld en afgerekend. In totaal is door de stichting CompoWorid 
t /m 2013 circa € 0,9 miljoen geïnvesteerd. De ZZL-bijdrage voor 2012 is definitief vastgesteld op € 82.638, voor 2013 wordt 
momenteel gewerkt aan de afhandeling van de eindafrekening. 

De stand van zaken tot eind 2013 is als volgt.  
Innovatie 

• Van de in 2012 goedgekeurde innovatieprojecten lopen er drie op schema en zijn de opgeleverde resultaten naar 
of boven verwachting. Alleen het project "Composiet Chassis" van Luinstra is niet goed van start gegaan. Dit is 
veroorzaakt door de crisis in de bouw, waardoor de potentiële eindgebruikers in 2013 andere prioriteiten hadden 
dan innovatie. Het project wordt nu in 2014-2015 uitgevoerd en daarna afgerond. 
Eind 2013 zijn vier nieuwe projecten goedgekeurd. Deze projecten zijn: 

• Composiet Stoelframe (DTC) 
• Automatisering duurzame composieten (NPSP) 
• SmaRTMoulding (Fokker Landing Gear) 
• Lange duur gedrag thermoplasten (Airborne Oil & Gas) 

Het relatief hoge uitvalpercentage van vooraanmelding naar goedgekeurd voorstel betreft vooral projecten 
aangedragen door het MKB. Om verschillende redenen (financieel, technologisch) blijkt de huidige regeling te 
hoogdrempelig. Vandaar dat in het activiteitenplan 2014-2015 een voorstel zal worden opgenomen om een 
additioneel - financieel - programma op te stellen voor het kleinere MKB. 

• Het plan om in 2013 twee promovendi/post does bij het composieten laboratorium NLR Marknesse aan te stellen is 
niet gelukt. Ten eerste bleek de weg via M2I niet haalbaar. Vervolgens is geprobeerd zonder M2I rechtstreeks bij 
de TU Twente en Delft kandidaten voor het onderzoek te vinden. Er bleken geen kandidaten op korte termijn 
geïnteresseerd. Eind 2013 is een alternatief onderzoeksvoorstel van het NLR goedgekeurd. Dit onderzoek "Modeling 
heat transfer during out-of-autoclave consolidation of thermoplastics using automated fiber placement" betreft 
wel hetzelfde onderwerp dat al eerder was geselecteerd. NLR zal dit onderzoek nu zelf uitvoeren in de periode 
2014-2015. Het wordt op dezelfde manier behandeld als de andere innovatieprojecten. 

Onderwiis en arbeidsmarkt 
• Activiteiten MBO zijn in de praktijkruimte Emmeloord in november 2013 gestart. Praktijklessen HBO zullen begin 

2014 worden gegeven. 
• De minor composiet op MBO-niveau is in ontwikkeling en wordt januari 2014 afgerond. Voor de ontwikkeling van de 

minor is een Training Need Analysis (TNA) opgesteld voor MBO 3 niveau. Deze bleek op een te hoog ambitieniveau 
te liggen. Er wordt nu gewerkt aan een MBO 2 minor. Samenwerkende partners zijn ROC Friese Poort, VKCN en 
andere MBO opleidingen in Nederland. Er is ook een business model opgezet om verdere ontwikkelingen vanuit een 
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eigen fonds te financieren. VKCN zorgt ervoor dat de opleiding en de examens nationaal worden erkend. ICO is 
projectleider. 

• Met betrekking tot het opzetten van een minor composiet op HBO-niveau zijn nieuwe modules ontwikkeld, 
aanvullend op het lesmateriaal dat door InHolland is opgeleverd. De minor is niet gestart in 2013, maar is nu in het 
rooster opgenomen voor januari 2014. 

• Voor het lectoraat HBO Windesheim is in november 2013 een kwartiermaker aangesteld. De lector uit Zwolle 
(Margie Topp) is bij de opzet betrokken. 

Business development 
• De Stichting CompoWorid is met de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder onderhandelingen gestart 

met Fokker Landing Gear voor de bouw van een proeffabriek voor de fabricage van landingsgestellen waarin 
composietmaterialen zullen worden verwerk. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring voor de bouw van de 
fabriek in Marknesse (ondertekend begin 2014). 

• Het jaarlijkse congres is op 27 en 28 november ('Composites in Motion") gehouden bij Kuiken Emmeloord. Er was 
sprake van grote belangstelling zowel voor de beursdeelname als het congres. Met meer dan 250 deelnemers plus 
150 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 

• De incubators in Emmeloord en Marknesse zijn gerealiseerd. In Emmeloord zijn 2 technostarters begonnen. 
• De Stichting CompoWorid is aanwezig geweest op JEC Parijs en Composites Europe in Stuttgart. 
• De samenwerking met VKCN, Metaalunie en NAG is versterkt. Er zijn vele bedrijven benaderd. Verschillende 

bedrijven overwegen activiteiten in Noordelijk Flevoland. 
• De locatiestudie voor het "businesspark composiet" is niet gestart, maar wordt doorgeschoven naar 2014. Het 

Business Park is nu voorzien op het NLR terrein Marknesse en kan tegelijk met de verbouwing van het NLR 
Marknesse worden gerealiseerd. Haalbaarheidsstudie wordt begin 2014 in samenwerking met het NLR en Gemeente 
Noordoostpolder uitgevoerd. 

• De website wvw.compoworld.nl functioneert en wordt regelmatig bijgewerkt. 

Masterplan 
CompoWorid 

Investenngen volgens 
projeclovei eenkomst 

Realisatie 
investeringen 

Realisatie 
bijdragen 

derden 

ZZL-bijdrase 
(sem. 38.8'- ) 

Betaald 
voorsctiot 

2012 Wordt jaarlijks 
bepaald 

212.986 109.931 82.638 82 638 

2013 70S. 055' 456.633 428.747 
2014-2015 

Totaal 5.809.000 92;.047 566.564 2.256.000 511.385 
Nog geen definitieve afrekening ontvangen 

Naast ZZL-middelen wordt het project gefinancierd door het bedrijfsleven, kennisinstituten, scholen en stichting 
CompoWorid. 

Doelbereik 
CompoWorid heeft een aantal doelstellingen uit de activiteitenplannen van 2012 en 2013 niet gehaald. Daardoor vindt ook 
onderbenutting van het budget plaats. Oorzaken waren een sterk vertraagde start in 2012, de specifieke ZZL-budgettering 
en een aantal algemene opstartproblemen. Gezien de goede voortgang die inmiddels waarneembaar is, is besloten voor de 
jaren 2014 en 2015 één activiteitenplan op te stellen. Het uiteindelijk doel, het realiseren van een composietencluster in 
Noordelijk Flevoland blijft overeind. 

3.4 De Parel van Flevoland 
Met het project De Parel van Flevoland (De Parel) wil de gemeente Urk de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van 
het oude dorp en de haven van Urk versterken. Dit project valt onder maatregel 3: "Versterken en uitbreiden van het 
toeristisch potentieel". Medio 2013 is een aanvraag voor De Parel ingediend. De verwachte looptijd van het project 
bedraagt vier jaar. 

De afgelopen jaren is de toeristische werkgelegenheid op Urk met 10% gedaald. Met dit project wil de gemeente Urk deze 
dalende trend doorbreken en inzetten op het verlengen van de verblijfsduur en verhogen van de bestedingen van bezoekers 
en het aantrekken van nieuwe doelgroepen. 
Het project is gericht op het verbeteren van de uitstraling en beleving van de haven en het oude dorp, het vergroten van de 
havencapaciteit voor historische schepen (bruine vloot) en passanten en het realiseren van een verblijfsaccommodatie. 
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De projectonderdelen zijn: 
1. Realisatie van een historische steiger ('Het Plankier') 
2. Realisatie Strandskiosk Staverse Kade 
3. Autoluw maken van het oude dorp 
4. Nieuwe toeristische routes oude dorp en haven incl. informatievoorziening (fysiek en digitaal) 
5. Realisatie van een "Tourist info punt" in combinatie met havenkantoor Dormakade 
6. Realisatie van horecavoorziening en verblijfsaccommodatie op het haventerrein 

Realisatie 2013 
Op 17-12-2013 is besloten een ZZL-bijdrage te verstrekken van € 2.500.000 bij een investering van € 4.922.391. De 
ondertekening van de overeenkomst zal in 2014 plaats vinden. In 2013 heeft nog geen realisatie plaatsgevonden. 

,* . 1 1 

I 1 
i . 

3.5 Projectideeën 
Er zijn verschillende projecten in voorbereiding. De Stuurgroep ZZL heeft, op advies van de Adviescommissie ZZL, per 31-
12-2013 drie projectideeën geselecteerd die een subsidieaanvraag mogen voorbereiden. Dit betreft e-Optima, Masterplan 
Duurzame Visserij en Smart Farming. 
Ten slotte melden we in dit verband het projectinitiatief Masterplan Agrofoodcluster, dat in een ver gevorderd stadium van 
voorbereiding is. Onderstaand worden deze projectideeën en projectinitiatieven toegelicht. 

E-optima 
Tolsma Techniek BV heeft in oktober 2013 namens een consortium van bedrijven een ZZL-aanvraag ingediend. Het 
consortium bestaat uit bedrijven uit de Flevolandse aardappel- en uienindustrie (Tolsma Techniek Emmeloord BV, ' 
Machinefabriek Grisnich Emmeloord BV, Milan InnoVincY BV, Waterman Onions BV en Agrico BV). Met dit consortium van 
bedrijven, die de complete keten van veredeling, teelt, bewaring en verwerking van aardappelen en uien omvat, zal 
gewerkt worden aan nieuwe producten en diensten waarvan informatietechnologie de basis is. Door het koppelen van alle 
beschikbare informatie uit de complete keten ontstaan nieuwe inzichten en kennis. Deze zullen bijdragen aan het verder 
optimaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van producenten en verwerkers van aardappelen en uien. De verwachting is 
dat Noordelijk Flevoland met behulp van e-OPTIMA een leidende rol kan (blijven) vervullen in de aardappel- en uiensector 
en dat de positie van Emmeloord als 'Potato Capital of the World' verder wordt versterkt. 
e-OPTIAAA staat voor Emmeloord Onion Potato Technology Information Management. Het project richt zich op het 
ontwikkelen en bouwen van een 'Online Informatie Platform', een database waarin informatie over teelt, opslag en 
verwerking van aardappelen en uien wordt vastgelegd. Deze informatie kan vervolgens op eenvoudige en efficiënte wijze 
worden uitgewisseld tussen alle partijen in de keten van de aardappel- en uiensector. Het delen van informatie binnen de 
keten draagt bij aan een verbeterde controle op de kwaliteit van aardappelen en uien en resulteert bovendien in een 
betere afstemming tussen vraag en aanbod. Gebruikers gaan voor de informatie betalen. 
Het projectidee draagt bij aan clustervorming in de Agro&Foodsector in Flevoland en maakt samenwerking mogelijk tussen 
marktpartijen en kennisinstellingen. Het initiatief draagt op deze manier bij aan de doelstellingen van de Economische 
Agenda Flevoland 2012-2015. Het project past ook binnen de Economische nota van de gemeente Noordoostpolder. De 
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gemeente wil de economie graag stimuleren en richt zich daarbij vooral, naast de logistieke sector en het 
composietencluster, op de agrarische sector. 

Op 31-12-2013 was de aanvraag in behandeling. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrapportage heeft inmiddels 
besluitvorming over toekenning van een ZZL-bijdrage ad € 433.750 plaatsgevonden. 
Het project loopt tot en met 31 maart 2015. 

Masterplan Duurzame Visserij 
Urk drijft economisch gezien voor een groot deel op visserij, visverwerking en -handel. Om toekomstbestendig te zijn is een 
transitie in de visserijsector pure noodzaak. Stichting Masterplan Duurzame Visserij (MDV) beoogt deze transitie aan te 
zwengelen. Na een draagvlak (fase 1) - en haalbaarheidsonderzoek (fase 2) wil MDV een nieuw innovatief schip ontwikkelen 
(fase 3). De ZZL-aanvraag heeft betrekking op deze derde fase. Het projectidee is inmiddels voorgelegd aan de Stuurgroep 
ZZL en wordt verder uitgewerkt tot subsidieaanvraag. 
Het onderzoek met het schip van MDV is gericht op het testen van een nieuw verdienmodel en het testen van de nieuwste 
technieken van duurzame visserij. Dat wil zeggen dat de praktijk realistisch dient te worden nagebootst in het onderzoek. 
Alleen op deze manier kan bewezen worden dat de nieuwe technieken en methodes werken en er een ander en beter 
verdienmodel in de visserij mogelijk is. De innovaties betreffen nieuwe en nog niet eerder in de visserij toegepaste 
concepten en processen zoals nieuwe vistuigen, nieuwe energiezuinige voortstuwingstechnieken en nieuwe ver- en 
bewerkingsmethoden. 

PROFILE PLAN 
MULTI PURPOSE FISHING VESSEL 

Sl 
Smart Farming 
Smart Farming richt zich op de verbetering van rendement en kwaliteit in de pootaardappelsector. Door gebruik te maken 
van sensortechnologie, luchtfotografie en satellietbeelden kan precisielandbouw worden toegepast. Naar verwachting kan 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen hierdoor worden verminderd en de opbrengsten in de aardappelsector 
stijgen. 
In dit initiatief werken meerdere disciplines, te weten landbouw, aerospace en ICT, samen. Als het lukt om deze techniek 
verder te ontwikkelen en uiteindelijk op de markt te brengen, dan profiteert de hele sector hiervan. 
In de vorige rapportage bent u geïnformeerd dat de Stuurgroep ZZL in beginsel groen licht had gegeven om een ZZL-
subsidieaanvraag voor te bereiden, toen nog onder de naam Sensorbased Agribusines. 
Besloten is om eerst een pilot uit te voeren die op dit moment loopt. Het project heeft daarvoor een bijdrage ontvangen 
vanuit Topsectorenbeleid (Rijk) en de Economische Agenda (provincie). In 2014 zal de haalbaarheidsstudie worden 
afgerond. Bij een positieve uitkomst wordt bekeken of het project ondersteund kan worden vanuit ZZL of dat er mogelijk 
andere financieringsbronnen gebruikt kunnen worden. 

Masterplan Agrofoodcluster 
Een aantal bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft het initiatief genomen voor het Agrofoodcluster 
Noordoostpolder (AFC). Het AFC is een samenwerkingsverband in de Agrofood met als doelstellingen: 
a) verbeteren aansluiting onderwijs en bedrijfsleven & verbeteren beroepsonderwijs; 
b) internationale profilering van het AFC; 
c) stimuleren van werkgelegenheid in het Agrocluster. 
Het AFC bestaat uit de volgende partners: Agrico, NAK, Countus, Rabobank, Waterman Onions, Tolsma/Grinich, LTO Noord 
en Aeres. 

IO 
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Het AFC heeft 3 speerpunten: 
1) Business development (positionering, marketing, communicatie van het AFC en acquisitie); 
2) Innovatie (innovatieagenda, aanjagen/ontwikkelen innovatieprojecten, innovatiesubsidies). 
3) Kennis en Onderwijs (kennisagenda; World Potato Academy; afstudeerplekken, kennisvouchers ). 
Per speerpunt zijn activiteiten en prestatiedoelstellingen uitgewerkt. 
De gemeente Noordoostpolder heeft als inzet "Emmeloord als World Potato City". Het Agrofoodcluster wil hier verder 
invulling aan geven en zal zich in eerste instantie focussen op ontwikkelingen op het gebied van pootgoed en uien. 
Het Agrofoodcluster zal marktgericht werken vanuit de vraag van het bedrijfsleven en kennis/onderwijsinstellingen. Op 31-
12-2013 was een subsidieaanvraag van het Agrofoodcluster in voorbereiding. Het project zal een looptijd hebben van 4 jaar 
(2014 t /m 2017). 
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4. OVERIGE PROJECTEN 

4.1 Inleiding 
In het Regio Specifiek Pakket voor Noordelijk Flevoland is € 26 miljoen aan Rijksmiddelen gereserveerd voor verbeteringen 
aan de N50 voor het traject Ramspol-Ens en € 16,5 miljoen voor het traject Ens-Emmeloord (€ 10 miljoen Rijk, € 4 miljoen 
provincie, € 0,5 miljoen gemeente Urk, € 2 miljoen gemeente Noordoostpolder). Deze projecten vallen buiten het ZZL-
programma, dat betrekking heeft op "economische structuurversterking van Urk en Noordoostpolder", maar hangen wel 
nauw samen met het ZZL-programma. Daarom worden deze beide projecten volledigheidshalve toegelicht in deze ZZL-
rapportage. 

In de context van deze rapportage wordt in dit hoofdstuk ook de voortgang geschetst van de uitvoering van de motie 
"Buitendijkse Haven Urk" van 30-5-2012. In deze motie dragen Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten op 
'stappen te ondernemen die er toe leiden dat de verwezenlijking van een buitendijkse haven bij de gemeente Urk in een 
stroomversnelling kan komen, door maximale medewerking te verlenen bij de ruimtelijke inpassing en zo mogelijk een 
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een sluitende business case via de zogenaamde Zuiderzeegelden'. 

4.2 N50 Ramspol - Ens 
De Nieuwe Ramspolbrug en de verbreding van het weggedeelte tussen Ens en Ramspol zijn reeds in 2012 volledig afgerond. 
Zie voor de inhoudelijke beschrijving de ZZL-jaarrapportage 2012 (documentnummer 1473902). 

4.3 N50 Ens - Emmeloord 
De regio (provincie en gemeente Noordoostpolder) heeft op 19-1-2012 een convenant getekend met minister Schultz van 
Haegen over de voorkeursoplossing voor dit gedeelte van de N50. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de 
vervolgprocedure en over de uitvoering. De voorkeursoplossing bestaat uit een ombouw van de weg naar een 2x2-autoweg 
en de realisering van een ongelijkvloerse aansluiting bij de Bomenweg. 
Rijkswaterstaat heeft op 19-12-2013 het ontwerp Tracébesluit in procedure gebracht. Verwacht wordt dat de minister 
medio 2014 het Tracébesluit kan vaststellen en daarna start een beroepstermijn. Voorafgaand aan het Tracébesluit wordt 
met de regio een realisatieovereenkomst gesloten. 
De voorbereiding voor de uitvoering is in 2013 opgestart zodat medio 2014 de uitvoering kan starten. De uitvoering van het 
project zal dan eind 2015 gereed kunnen zijn. 
Voor dit project is vanuit het RSP-pakket Ruimtelijk Economische Programma een bedrag beschikbaar van circa € 10 miljoen 
en een regionale bijdrage van de provincie (€ 4 miljoen) en van de gemeente Noordoostpolder (€ 2 miljoen{ en de 
gemeente Urk (€ 0,5 miljoen). 

Oniwerp-Tracébesluit 
N50 Ens-Emmeloord 
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4.4 Buitendijkse Haven Urk 
Gedeputeerde Staten hebben op 25-6-2013 (documentnummeri 502339) de bestuursopdracht "Verkenning buitendijkse 
haven Urk" vastgesteld. Provinciale Staten is hiervan op de hoogte gesteld met de mededeling op 3-7-2013 
(documentnummer 1505347). Doelstelling van de bestuursopdracht is inzicht te krijgen in de kansrijkheid van het project 
(zijn de plannen van Flevo Port voor een buitendijkse haven bij Urk haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar), in bestuurlijke 
afstemming met samenwerking tussen de relevante overheidspartijen. 
Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn onder andere of en hoe de benodigde grond en water kan worden 
verworven, hoe kan worden omgaan met de ligging op het grondgebied van verschillende gemeenten, is een dergelijk 
terrein buitendijks te realiseren ondanks beperkende regelgeving op het gebied van buitendijkse ontwikkeling (maximaal 5 
hectare buitendijkse ontwikkeling per gemeente) en welke procedures zijn er nodig? Tussentijdse bevindingen laten zien 
dat een optimalisatie van het ontwerp wenselijk is, zowel met betrekking tot de kosten en als de beperking tot 10 ha 
buitendijkse ontwikkeling. Deze optimalisatie vindt begin 2014 plaats. Hierbij wordt vanuit de overheden en de 
initiatiefnemer meegedacht. 

Een presentatie over de stand van zaken van de verkenning is eind 2013 geagendeerd voor de commissie Ruimte en 
Leefomgeving (de presentie aan de commissie heeft op 5-2-2014 plaats gevonden). 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

1. Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap 
2. Verbeteren van arbeidspotentieel, diversiteit MKB en vestigingsklimaat 
3. Versterken en uitbreiden van toeristisch potentieel 

m » Stijging werkgelegenheid door nieuwe arbeidsplaatsen 
» Stijging aantai arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein 
« Versterking arbeidspotentieel door toenaiTie aantal hoger opgeleiden 
e Toename aantal innovatieve bedrijven 
« Verbetenng vestigingsvoorwaarden voor bedrijven 
e Stijging hoeveelheid dagtoerisme (bezoekers, bestedingen 6 overnachtingen) 

Rijk Prov. Urk NOP Cofin. Totaal 
Totaöl Regio Specifiek Pakket 50 8 2 4 9 73 

waarvan voor Regionale Ssreikbacrheid: 
N50 RatTispcil-Ens 26 26 

waarvan voor Ruiintetiik Economisch Programma: 
N50 Ens-Emnieloord 10 4 0,5 2 ió 5 
Economische structuurversterking Um 1.3 < t : IIIB 
Econoniische stiuctuur-'ersterktng Noorckiostpcitder 

•.• 
2,7 illlffll 

Algemeen inhoudelijk; 
» Substantiële omvang: subsidieaanvraag minimaal €250.000,-
» Subsidieaanvraag maximaal 67% van de subsidiabele kosten en niet meer 

dan €2.500.000,-
» Subsidie t.b.v, expioitatie en beheer uitgesloten 
O Aantoonbaar additioneel t.o.v. de reguliere taken' 
e Goede onderbouv^ng financieel economische en maatschappelijke 

haalbaarheid 
« Afhankelijkheid van ZZL-subsidie: zonder subsidie project niet of alleen 

vertraagd mogelijk 

Kvi/ahtatief inhoudelijk; 
« Direct aantoonbare en significante bijdrage aan autonome economische 

ont-vikkeling NF 
« Bij voorkeur samenwerkingsverband of coalitievorming met relevante partners 
« Voorkeurssectoren m.b.t, maatregel 1: 

- Agri-en \'isbusiness (prio 1) 
- Maakindustrie {metaal, scheepsbouv/, composieten) (prio 1) 
- (Duurzame) energie en sensortechnologie (prio 1) 
- Life Sciences {prio 2) 

teei 2013 Dit is een iismenvattins van het Programma ZuiderZeeüjngeiden Noordelijk Flevoland 
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BIJLAGE B Stand van zaken ZZL-reserve 

lllSÉill i lS^^li l l 
2010 € 8.000,000 1,600.0." n 58.329 € - € 9.658,329 
2011 € 9.658.323 € 800.000 € 31,483 440,941 € 10,048,871 
2012 € 10.048,871 € 2,400,000 € 141.346 € 1.302.483 € 11.287,734 
2013 € 11.287,734 € - € - € 380.267 € 10.907.467 

Realisatie € 4,800,000 € 231.158 € 2.123.531 

2014 € 10.907.457 € 4.800.000 € 300,000 3,800,145 € 12,207,322 
2015 € 12,207,322 € 2,400,000 € 150.000 € 10,073.305 € 4.684.017 
2016 € 4.684.017 € 2,400,000 € 150.000 € 3.018.067 € 4.215,950 
201? € 4,215,950 € 2,400.000 € 150,000 200,000 € 6,565,950 
2018 € 6.565.950 € 2.400.000 € 150,000 € 9.115,950 
2019 € 3.115,950 € 2,400,000 € 150.000 € 11.665,950 
2020 € 11.665.950 € 2,400.000 € 150,000 14.215,950 

Raming € 19.200.000 € 1,200,000 € 17,091.517 

Totaal € 24,000,000 € 1,431.158 € 19.215„208' 

€ 4.000.000 
€ 4.000,000 
€ 3,844.353 
€ 3.663.032 
Realisatie 

€ 3.599,654 
€ 3,073,159 
€ 1.772.706 
€ 1,464,302 
€ 1,464,302 
€ 1,464.302 
€ 1.464,302 

Raming 

155,647 
181.321 
63,378 

400.346 

526,496 
.300.453 
308,404 

€ 4,000.000 
€ 3,844.353 
€ 3,653,032 
€ 3.599.654 

€ 3,073.159 
€ 1,772.706 
€ 1,454,302 
€ 1,464.302 
€ 1.454.302 
€ 1,454,302 
€ 1,464.302 

€ 2.135.352 

€ 2.535.598 

€ 2.000,... 
€ 2,000.000 
€ 1.998.588 
€ 1,955.677 
Realisatie € 

1,965.677 
1.817.442 
1.323,324 
1,049.795 

999.795 
999,795 
999,795 

Ka ming 

1.412 
42,911 

44,323 

138,235 
494,118 
273,529 
50.000 

€ 2.000.000 
€ 1,998,688 
€ 1,955.677 
e 1.955.677 

€ 1,000,205 

1,817,442 
1.323.324 
1,049.795 

999,795 
999.795 
999.795 

1) Rijk/provincie; De provinciale cofinanciering in de baanverbreding N50 Ens-Emmeloori:i en in het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland worden in één reserk'e 
geadministreerd. 

2) De vet en cursief gedrukte bedragen vormen samen het daadwerkelijk beschikbare bedrag voor zowel de baanverbreding N50 Ens-Em:meloord als de projecten in het kader 
van het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland, samen € 16.462.798 
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BIJLAGE C Stand van zaken ZZL-projecten 

Project Programmali jn Beschikt Betaald Verpl icht Verschii 

Vollenhoverbrug Arbeidspotentieel, diversiteit P̂ IKB en vestigingsklirn:a.at 550.000 550,000 O O 
CompoWorid Innovatief potentieel en ondernem-erschap 2.256,000 511.385 1,744,615 O 
De Parel van Flevoland Toeristisch potentieel 2.500.000 O 2.500.000 O 

5,306.000 1.061.385 4,244,615 

De stand van zaken van de N50 is niet opgenomen in bovenstaand overzicht omdat dit project geen deel uit maakt van het ZZL-programma. 
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