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1 INlEIDING

De provincie werkt op verschillende manieren aan 
het versterken van de regionale economische 
structuur. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de 
inzet van generiek (economisch) beleid (zoals het 
vestigingsbeleid), het inzetten van brede onder-
steuningsinstrumentarium (zoals TMI-regeling en 
Innovatief MKB) en projecten (zoals Flevokust en 
investeringen in de infrastructuur). 
De Economische Agenda Flevoland 2012-2015 vormt 
daarbij het hart van het economisch beleid. De 
focus ligt in deze agenda op het stimuleren van 
kennisvalorisatie en clustervorming binnen een 
aantal vooraf benoemde sectoren waar de regio 
(traditioneel) sterk in is vertegenwoordigd. 

1.1 Aanleiding

Op 6 februari 2013 is de Economische Agenda 
Flevoland 2012-2015 vastgesteld door Provinciale 
Staten. Het daarbij behorende Uitvoeringsprogram-
ma is op 15 mei 2013 aangeboden aan PS (1484524). 
Daarbij is de toezegging gedaan dat er een half-
jaarlijkse voortgangsrapportage komt op uitgaven 
en bereikte doelen (toezegging Economische 
Agenda Flevoland, nr. 94). 

1.2 Doel

Met deze rapportage informeren Gedeputeerde 
Staten de Provinciale Staten over de voortgang van 
de activiteiten uit de Economische Agenda Flevo-
land 2012-2015 en de daarbij behorende Uitvoe-
ringsagenda. 

1.3 leeswijzer

In het navolgende hoofdstuk (2) wordt in de eerste 
plaats ingegaan op de inhoud van de Economische 
Agenda Flevoland. Wat zijn de ambities en welke 
rol en taak heeft de provincie zichzelf daarbij 
toegekend. Hoofdstuk 3 geeft weer hoe het 
financieel met de uitvoering van de Economische 
Agenda Flevoland staat. In hoofdstuk 4 wordt de 
voortgang inhoudelijk aangegeven. Per programma 
wordt ingegaan op de opgave zoals deze is ver-
woord in de agenda, de ontwikkelingen binnen dit 
programma en hoe het in hoofdlijnen staat met de 
voortgang van de activiteiten conform het Uitvoe-
ringsprogramma. Een diepgaandere verslaglegging 
op projectniveau is te vinden in bijlage 3. 
De algemene economische ontwikkelingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. Deze cijfers komen uit de 
Economie en Arbeidsmarkt publicatie 2013-2014 en 
geven de stand van de economie weer in de 
provincie Flevoland. 
In bijlage 2 is te vinden welke instrumenten 
worden ingezet bij het realiseren van de Economi-
sche Agenda Flevoland. Tot slot is in bijlage 4 een 
overzicht te vinden van de Flevolandse financie-
ringsinstrumenten Innovatief MKB.
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2 DE EcONOmIScHE AGENDA

2.1 Koers

In de Economische Agenda Flevoland 2012-2015 
(verder EAF) is de keuze gemaakt in te zetten op:
1. het uitbouwen van de Flevolandse kennisecono-

mie en;
2. het investeren in de vrijetijdseconomie.

Ad. 1
Nederland kent negen sectoren waarin het wil 
excelleren, de zogenaamde topsectoren. Het gaat 
om de Topsectoren Agri & Food, Chemie, Creatieve 
Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materia-
len (HTSM), Life Sciences & Health, Logistiek, 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. 
Deze sectoren zijn kennisintensief en kennen een 
sterke internationale oriëntatie. Het Kabinet zet in 
op deze sectoren om hun verdienend vermogen 
volop te kunnen benutten en de concurrentiekracht 
en economie van Nederland te versterken. 

Investeren in sectoren waar de regio reeds (traditi-
oneel) sterk in is
Deze lijn heeft de provincie Flevoland doorgezet in 
de EAF. In de sectoren waar de regio (traditioneel) 
sterk is vertegenwoordigd te weten Agri & Food, 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, HTSM, Life 
Science & Health ligt de focus. In de EAF wordt 
nadrukkelijk een koppeling gelegd tussen deze 
topsectoren en de Flevolandse ‘clusters’ Agribusi-
ness, Visbusiness, Composieten, Gezondheid Mens 

en Dier en Zorginnovatie.

Focus op kennisvalorisatie en clusterontwikkeling
De provinciale investeringen zijn daarbij gericht op 
innovatiebevordering binnen het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) door kennisuitwisseling, ketenin-
tegratie, verduurzaming en clustervorming. 
De kerngedachte van een cluster is dat onderne-
mingen, met name kleine en middelgrote, door 
middel van netwerkcontacten en samenwerkings-
verbanden binnen een cluster een wederzijds 
leerproces stimuleren, zodat deze ondernemingen 
kunnen profiteren van complementaire middelen, 
vaardigheden en kennis en er dus sneller in slagen 
innovatieve technologieën en werkwijzen toe te 
passen en productiviteitsgroei te realiseren.

MKB als speerpunt
De keuze om het mkb als speerpunt te zien is 
gelegen in het feit dat de bedrijvigheid binnen 
de provincie vooral bestaat uit (m)kb bedrijven en 
dat het Kabinet zich vooral richt op (inter)natio-
naal opererende kennisinstellingen en het grote 
bedrijfsleven. De provincie Flevoland ziet het als 
haar verantwoordelijkheid om leiderschap te tonen 
bij de ontwikkeling en versterking van intermedi-
aire structuren tussen mkb en kennisinstellingen.

Figuur 1 Flevolandse clusters en bijbehorende landelijke 

Topsectoren.
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Ad. 2
De vrijetijdseconomie omvat de hele toeristisch-
recreatieve sector, inclusief de activiteiten op het 
vlak van cultuur en sport. De vrijetijdseconomie 
bevordert de aantrekkelijkheid van de provincie 
Flevoland op het gebied van wonen, werken en 
verblijven. Het is daarmee een sector die belang-
rijk is voor de Flevolandse economie. De provincie 
Flevoland blijft daarom de vrijetijdseconomie 
stimuleren. De focus ligt daarbij op grootschalige 
vrijetijdsvoorzieningen, voorzieningen op het 
gebied van erfgoed en kunst, meerdaagse evene-
menten, buitenrecreatie en toegankelijke natuur-
gebieden.

2.2 Projectselectie

Bij de projectselectie wordt er ingezet op het 
realiseren van majeure projecten in Flevoland: 
projecten met een fors investeringsvolume die 
substantieel bijdragen aan het hoofddoel van de 
Economische Agenda en de onderscheiden pro-
grammalijnen en die passen bij de rol en taakop-
vatting van de provincie Flevoland. Deze majeure 
projecten worden gedragen door een vitale coalitie 
die gezamenlijk financiële middelen ter beschik-
king stellen. 

2.3 Rol en taak 

De vaststelling van het Omgevingsplan 2006-2015, 
het coalitieakkoord 2011-2015 en de beleidswijzi-
ging van het Rijk (Topsectorenbeleid en de bezuini-
gingen op het Provinciefonds) hebben ertoe geleid 
dat de economische agenda vooral gericht is op 
programmering en uitvoering. 

De rol die de provincie zichzelf daarbij heeft 
toegekend is die van de verbindende en facilite-
rende partij: 

“de provincie Flevoland bouwt vitale coalities 
samen met andere publieke en private partijen. 
Op basis van gezamenlijk doelen en uitvoerings-
strategieën worden business cases opgesteld die 
met gezamenlijke investeringen tot uitvoering 
worden gebracht.”

De provincie organiseert aldus de verbinding tussen 
partijen, zoals het bedrijfsleven, brancheorganisa-
ties, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en gemeenten. 
Dit gebeurt via o.a. de inzet van uitvoerende 
organisaties zoals de Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland  en Amsterdam Economic Board. 
Zij hebben de opdracht de verbinding 
te leggen tussen de provinciale doelen en kansen 
voor innovatie en ontwikkeling bij (markt)partijen.

Bij het inzetten van deze uitvoerende organisaties 
is het nog wel zoeken op welk moment welke 
activiteiten worden uitbesteed aan welke organisa-
tie. Hierin zijn we een lerende organisatie. 
Met de eerder ingezette professionalisering in 
opdrachtverstrekking aan de OMFL zijn reeds 
slagen gemaakt die nader verfijnd worden. 
Voor die verfijning is o.a. Lysias Consulting Group 
opdracht gegeven om de provincie te ondersteunen 
bij die verdere professionalisering. Over de uitkom-
sten zal worden gerapporteerd.
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2.4 EAF ambitieus programma!

De uitgezette koers, projectselectie en rolopvat-
ting in combinatie met de looptijd van het pro-
gramma maakt dat de EAF een ambitieus program-
ma is. Ambitieus in die zin dat:

- het een geheel nieuwe strategie is
Met het vaststellen EAF is een nieuwe strategie 
geïntroduceerd om de regionale economie te 
stimuleren. Er is gekozen voor het bouwen van 
vitale coalities met andere publieke en private 
partners. De verschillende partijen die hierbij 
betrokken zijn hebben tijd nodig gehad deze 

nieuwe werkwijze te ontdekken, zich eigen te 
maken en toe te passen.

- clusterontwikkeling een proces van lange adem is
Deze lange adem is essentieel voor verdere 
uitwerking van plannen, verwerving van commit-
ment van betrokken c.q. belanghebbende partijen 
en het rondkrijgen van de financiering. Er dient 
(jaren)lang gezamenlijk te worden geïnvesteerd. 
Partners moeten daartoe bereid zijn, hiervoor de 
benodigde middelen hebben en werken aan het 
realiseren van een ambitie die realistisch en 
haalbaar is. 



10

Voortgangsrapportage economische agenda FleVoland 2012-2015



11

Tabel 1 investeringen in uitvoering

Investeringen in uitvoering € mln. Besluit Edocs

Kenniseconomie TMI subsidie € 1,0 miljoen 1,0 18-12-2013
07-02-2014

1542716
1584617

TMI fonds € 0,5 miljoen 0,5 24-06-2014 1606696

Humanimal € 0,66 miljoen 0,66 10-07-2014 1629753

Vrijetijdseconomie Fietsknooppuntennetwerk 0,276 29-01-2014 1566383

Totaal 2,436

Tabel 2 investeringen in de pijplijn

Investeringen in de pijplijn € mln. Besluitvorming (verwacht)

Kenniseconomie NLR proeffabriek 0,3 Najaar 2014

Spirocan clinical trials 0,5 December 2014/ januari 2015

Totaal 0,8

Tabel 3 potentiële investeringen

Potentiële investeringen € mln. Verwachte besluitvorming

Kenniseconomie Agrofood 0,45 Medio 2015

Vrijetijdseconomie Diverse projecten 0,45 Medio 2015

Totaal 0,9

3 VOORTGANG EcONOmIScHE AGENDA FlEVOlAND 
- FINANcIEEl

3.1 Inleiding

In de omgevingsagenda Flevoland zijn elf ontwik-
kelingsprogramma’s opgenomen. Hierbij behoren 
diverse middelen. Voor het hoofddoel van de EAF is 
tot en met 2015 € 4 miljoen beschikbaar. Deze 
middelen zijn geoormerkt binnen de reserve Strate-
gische en Ontwikkelprojecten (STROP). Periodiek 
worden middelen uit deze reserve overgeheveld naar 
de programmabegroting en opgenomen bij program-
maonderdeel 3.2.1. Economische clusters. 

Per september 2014 is van de 4 miljoen gereser-
veerde gelden 2,4 miljoen uitgegeven (61%) of via 
overeenkomsten toegezegd. Daarvan is 2,1 miljoen 
voor Kenniseconomie (72%) en € 0,276 miljoen voor 
Vrijetijdseconomie (27%). 

In de pijplijn zitten nog voor 0,8 miljoen aan 
projecten in het kader van Kenniseconomie die eind 
2014 of begin 2015 uitgegeven of verplicht worden. 

3.2 Uitgaven

De middelen Voorzieningen en Economie worden 
ingezet voor het realiseren van majeure projecten 
in Flevoland. In onderstaande tabellen (1 tot en 
met 3) is aangegeven welke gelden tot nog toe zijn 
uitgegeven / vastgelegd, welke investeringen in de 
pijplijn zitten en welke potentiële investeringen op 
de agenda staan. 

Er ligt voor € 0,9 miljoen aan plannen die nog in 
deze periode binnen het programma gerealiseerd 
kunnen worden maar die op zijn vroegst in 2015 
verplicht gaan worden. Het gaat daarbij voor € 0,45 
miljoen aan plannen rond Kenniseconomie en voor 
€ 0,45 miljoen aan plannen rond Vrijetijdsecono-
mie. Geconcludeerd kan worden dat de lopende en 
geplande investeringen in lijn zijn met het pro-
gramma.
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3.3 Extra middelen

Provinciale Staten hebben extra middelen beschik-
baar gesteld voor Kenniseconomie. Naar aanleiding 
van een motie is in november 2013 € 0,5 miljoen 
uit de stelpost beschikbaar gesteld voor Techno-
campus. 
Bij de perspectiefnota 2014-2018 is daarnaast 
€ 0,5 miljoen beschikbaar gekomen voor het 
realiseren van een maak- en schakelfunctie tussen 
technisch onderwijs en het bedrijfsleven.
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VOORTGANG EcONOmIScHE AGENDA FlEVOlAND 
- INHOUD

4.1 Inleiding

Voor het verder versterken van de concurrentie-
positie is de provinciale inzet gericht op het 
investeren in de vrijetijdseconomie en het uitbou-
wen van de kenniseconomie. Anderhalf jaar na de 
vaststelling van de EAF kan er op hoofdlijnen 
worden dat de inzet op alle clusters goed op 
schema ligt. 

In dit hoofdstuk wordt per programma uiteen gezet 
wat de concrete resultaten zijn. Ingegaan wordt op 
de opgave, welke ontwikkelingen daarbinnen 
worden gesignaleerd en hoe het op hoofdlijnen 
staat met de uitvoering van de activiteiten. 
In bijlage 3 is hiervan een nadere verdieping terug 
te vinden.
 

4.2 Programma 1 Agro & Food / 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

cluster Agribusiness

Opgave
Bij de ontwikkeling van de EAF is aangegeven dat 
de Nederlandse land- en tuinbouwsector staat voor 
de grote uitdaging om nieuwe voedselproductie 
concepten te ontwikkelen die erop gericht zijn de 
groeiende wereldbevolking te voeden en de 
milieubelasting te verminderen. Aan deze doelstel-
ling, kortweg aangeduid met “twee keer meer met 
twee keer minder”, draagt de provincie bij door 
het versterken van duurzame, innovatieve produc-
tieketens die gericht zijn op de grondgebonden 
landbouw, de biobased economy en de metropoli-
tane landbouw. Deze lijn is het resultaat van 
Showcase Flevoland dat op initiatief van Wagenin-
gen UR, CAH Vilentum, LTO Noord en de provincie 
Flevoland tot stand is gekomen. 

Ontwikkelingen
High tech landbouw
In de Flevolandse landbouw gaan schaalvergroting 
en specialisatie in de komende jaren onverminderd 
door. Dit gaat gepaard met de introductie van 
nieuwe technologieën, met name op het gebied 
van robotisering, sensortechnologie en gebruik van 
‘big data’. Voor de Flevolandse landbouw ligt hier 

dan ook een belangrijke innovatie opgave. 
De ontwikkelingen in deze hightech precisieland-
bouw gaan snel. Ook in Flevoland zijn de afgelopen 
3 jaar verschillende initiatieven genomen. Er zijn 
diverse proef- en demonstratieprojecten uitge-
voerd. Ook zijn er themadagen georganiseerd, 
waarvoor vanuit het agrarisch bedrijfsleven veel 
belangstelling is.

Toch moet ook worden geconstateerd dat veel 
ondernemers nog wat afwachtend zijn. Bestaande 
kennis en technologieën moeten verder worden 
ontsloten en toepasbaar gemaakt voor de dage-
lijkse praktijk. Hier ligt voor de komende jaren een 
belangrijke opgave. Het AgroFoodcluster Noord-
oostpolder kan hierin, samen met CAH Vilentum, 
een belangrijke rol vervullen.

Sensortechnologie, automatisering en andere ICT 
toepassingen bieden steeds meer mogelijkheden 
om informatie uit te wisselen tussen de diverse 
schakels in de productie en verwerkingsketen. 
Door tracking en tracing wordt het mogelijk om de 
productstroom door de gehele keten te sturen en 
te optimaliseren en transparant te maken. Zo kan 
bijvoorbeeld met gegevens over de teelt- en 
oogstomstandigheden de bewaartechniek worden 
geoptimaliseerd. Dit leidt tot energiebesparing, 
een reductie van bewaarverliezen en een verbete-
ring van de kwaliteit van het eindproduct. Diverse 
bedrijven uit Flevoland werken hierin inmiddels 
samen en zoeken afstemming met het NLR en de 
CAH Valentum. Dit geldt in elk geval voor bedrijven 
die aardappelen en uien telen, bewaren en verwer-
ken (e-OPTIMA). Ook voor andere agrarische 
producten ontstaan er steeds meer mogelijkheden 
om door slimme gegevensuitwisseling de keteninte-
gratie te versterken. Hier ligt voor de Flevolandse 
bedrijven een belangrijke kans en uitdaging. 

Bodem
In de komende jaren zal in Flevoland ook steeds 
meer aandacht uitgaan naar het op peil houden en 
zo mogelijk verbeteren van de bodemvruchtbaar-
heid. Diverse agrarisch ondernemers onderkennen 
dat de vruchtbaarheid van de Flevolandse bodem 
afneemt en zoeken naar mogelijkheden om de 
bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Daarbij wordt 
geëxperimenteerd met alternatieve grondbewer-

4
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king en/of het toedienen van extra humus. In het 
Flevolandse Actieplan Bodem en Water wordt hier 
uitgebreider op ingegaan.

Biobased economy
Binnen het brede thema van de Biobased Economy 
(BBE) ligt de kracht van Flevoland in het gebruik 
van groene grondstoffen, reststofverwerking en het 
gebruik hiervan in nieuwe materialen. De opwek-
king van energie uit biomassa is een belangrijke 
katalysator geweest in de ontwikkeling van nieuwe 
BBE toepassingen. Ook in Flevoland zijn in de 
afgelopen jaren diverse agrarische vergisters 
gebouwd. De opwekking van energie uit deze 
vergisters blijkt voor veel ondernemers economisch 
gezien niet rendabel. Voor het verwaarden van 
biomassa zijn dan ook nieuwe inzichten nodig. 
Er zijn mogelijkheden om uit biomassa grondstof-
fen te winnen voor verpakkingsmiddelen en voor de 
voedingsmiddelen- en de bouwindustrie. Hier ligt 
voor Flevoland een uitdaging, zeker ook gelet op 
de expertise die hierover door de aanwezige 
kennis- en onderwijsinstellingen is ontwikkeld. 

metropolitane landbouw
Wereldwijd voltrekt zich een verschuiving van een 
rurale naar een urbane samenleving. Verwacht 
wordt dat in de nabije toekomst meer dan 60 % van 
de wereldbevolking zal zijn geconcentreerd in 
stedelijke gebieden. De landbouw, als grondstofle-
verancier van ons voedsel, vindt plaats in de 
periferie van de stad en ook ver daarbuiten. 
Dat heeft ook nadelen. Consumenten raken ver-
vreemd van de wijze waarop hun voedsel wordt 
geproduceerd en ons voedsel wordt over steeds 
grotere afstanden getransporteerd. Er is daarom 
een duidelijke tendens om voedselproductie weer 
terug naar de stad te halen1. Daarbij wordt gezocht 
naar een verbinding tussen landbouw en stedelijke 
ontwikkeling. 

Metropolitane landbouw kan als een verbijzonde-
ring van stadslandbouw worden gezien. 
Bij metropolitane landbouw gaat het vooral over 
de vervlechting van stedelijke ontwikkeling met 
grootschalige, hoogtechnologische landbouw. 

1  Gaston Remmers, De volgende stap in duurzaamheid, 

inauguratie CAH Almere, november 2011.

Metropolitane landbouw focust op het robuust 
maken van de voedselvoorziening in een grootste-
delijke omgeving door inzet van slimme technolo-
gie. Hiertoe is mondiaal een verscheidenheid aan 
innovatieve concepten ontwikkeld. In de afgelopen 
periode is dan ook onderzocht of er mogelijkheden 
zijn aan deze ideeën in Flevoland een vervolg te 
geven. Diverse bedrijven uit Flevoland werken 
hierin inmiddels samen en zoeken afstemming met 
het NLR en de CAH Valentum. De provincie blijft 
deze ontwikkelingen op de voet volgen, mede met 
het oog op de Floriade in 2022 en met als uitgangs-
punt dat hier voor Flevoland zeker kansen liggen.
 
Alternatieven voor dierlijk eiwit
Mondiaal is er behoefte aan nieuwe eiwitbronnen. 
Ook in Flevoland wordt hier onderzoek naar 
gedaan. Zo onderzoeken ondernemers in Flevoland 
met kennisinstellingen of algen en insecten duur-
zame eiwittenbronnen kunnen zijn (AlgaSpring bv 
Almere, Delibugs Lelystad). Medio 2014 is in 
Lelystad een kenniscentrum voor de insectenteelt 
opgericht, genaamd Insectpoint. In de algenteelt 
en de insectenteelt liggen onmiskenbaar kansen, 
ook voor de Flevolandse kenniseconomie. Er zijn 
echter nog diverse vragen omtrent de technische 
en economische haalbaarheid. De provincie heeft 
hierin tot op heden een beperkte rol gespeeld.

Onderstammenteelt
Fruittree Rootstocks Holland BV is een onderne-
ming die is opgericht door 17 onderstammenkwe-
kers uit Nederland. De gezamenlijke jaarproductie 
bedraagt zo’n 40 miljoen onderstammen (80 % van 
de Nederlandse afzet).  Het merendeel van deze 
kwekers (10) is gevestigd in de provincie Flevo-
land. Gelet op het grote economisch belang van dit 
cluster heeft gedeputeerde Appelman begin 2014 
een werkbezoek gebracht aan Fruittree Root-
stocks Holland bv. In dat werkbezoek is aangege-
ven dat de kennisontwikkeling en kennisvalorisatie 
in de onderstammenteelt achterblijft. Onderzocht 
wordt of de provincie hierin een rol kan vervullen. 

Activiteiten
In de afgelopen periode zijn diverse activiteiten 
vanuit de provincie ondersteund door middel van 
clustervorming en kennisvalorisatie die gericht zijn 
op het versterken van duurzame, innovatieve 
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productieketens binnen de grondgebonden land-
bouw, de biobased economy en de metropolitane 
landbouw. De uitvoering van deze activiteiten ligt 
op schema (zie tabel 4 en bijlage 3 voor informatie 
en stand van zaken van de diverse activiteiten). 
Voorbeelden van structuurversterking zijn de 
ontwikkeling van het AgroFood Cluster in de 
Noordoostpolder en eOPTIMA. Beide projecten 
richten zich op samenwerking tussen kennisinstel-
lingen en de agrarische sector door het oprichten 
van een organisatiestructuur met vervolgens een 
innovatieve uitvoeringsagenda. 
Daarnaast worden concrete toepassingsgerichte, 
vraaggestuurde innovatieve projecten aangejaagd. 
Nieuw is de voorbereiding van een kennis - en 
innovatie agenda voor de Flevolandse biologische 
landbouw. Begin 2015 worden hiervan de eerste 
resultaten verwacht.

cluster: Visbusiness

Opgave
De visserijsector en de visverwerkende industrie is 
geconcentreerd in Urk. De ondernemers zijn zich in 
toenemende mate bewust van de noodzaak tot 
aanpassing (kostenreductie en verduurzaming). 
In de visserijketen zijn veranderingen nodig om 
ook op termijn economische rendabel te kunnen 
produceren. Twee initiatieven dragen hiertoe bij. 
Dit zijn Blue Port Urk en Masterplan Duurzame 
Visserij. 

Ontwikkelingen
Kostenreductie, innovatie en verduurzaming
De bedrijfsresultaten van diverse visserij onderne-
mingen staan al jaren onder druk. Veel onderne-
mers zoeken dan ook naar mogelijkheden om de 
kostprijs te verlagen. De aandacht richt zich 
daarbij met name op innovaties die zorgen voor de 
verlaging van de brandstofkosten zoals alternatieve 
vistechnieken en door de ontwikkeling van lichtere 
en kleinere schepen. De stichting Blue Port Urk en 
het Masterplan Duurzame Visserij hebben hieraan 
in de afgelopen drie jaar een belangrijke eerste 
impuls gegeven. Toch zijn er ook nog veel vragen 
onbeantwoord. 
Kostenreductie en verduurzaming van de vistech-
nieken staan ook de komende jaren dan ook hoog 

op de agenda van veel vissers. De aandacht blijft 
gericht op de verdere reductie het brandstofver-
bruik door visserijschepen, het zo veel mogelijk 
voorkomen van bijvangst en het voorkomen van 
schade aan het zeebodemleven.

Ketenintegratie
De stichting Blue Port Urk heeft zich in de afgelo-
pen periode ingespannen om de samenwerking 
tussen de verschillende partijen in de keten te 
verbeteren. Met wisselend succes. Tracking and 
tracing, afstemming tussen vraag en aanbod en de 
optimalisatie van de kwaliteitszorgsystemen blijven 
de komende jaren dan ook onverminderd hoog op 
de agenda staan.

Activiteiten
Blue Port Urk is één van de vijf regionale Blue 
Ports in Nederland die zijn voortgekomen uit het 
landelijke Visserij Innovatie Platvorm (VIP) dat op 
zijn beurt weer is voortgekomen uit het opheffen 
van de overheidsfinanciering voor de product-
schappen. De stichting Blue Port Urk wordt gefi-
nancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Deze financiering loopt tot eind van 
dit jaar (2014). De stichting bevordert ketensamen-
werking door kennis delen te faciliteren door 
middel van onderwijs (masterclasses), uitwisse-
lingsprojecten, afstemming met de markt (vraag 
gestuurd in plaats van aanbod gestuurd). Dit heeft 
ertoe geleid dat de sector weer een stap verder is 
in het transitieproces. 
Uiteindelijk is er geen gebruik gemaakt van de ZZL 
gelden zoals vermeld is in de EAF. In november van 
dit jaar is het laatste evenement van Blue Port 
Urk. Het ziet er naar uit dat een aantal partners de 
stichting wil voortzetten. In welke vorm en met 
welke activiteiten is nog niet duidelijk. Afhankelijk 
van het draagvlak van de visserijsector en het 
programma is er wellicht een ondersteunende rol 
voor de provincie weggelegd.

Stichting Masterplan Duurzame Visserij richt zich 
op de transitie van de gehele visserijvloot (minder 
olieverbruik, minder weerstand, andere coating en 
visserijtechniek etc.). Na een draagvlak (fase 1) en 
haalbaarheidsonderzoek (fase 2) wordt momenteel 
gebouwd aan een nieuw innovatief schip (fase 3). 
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Voor fase 3 onderdeel vismethode is een aanvraag 
ingediend binnen het ZZL programma voor Noorde-
lijk Flevoland. Deze is onlangs gehonoreerd.

Tabel 4 voortgang programma Agro & Food 1 (groen: op schema, blauw: afgerond)

Programma 1 cluster Activiteit Financiering Voortgang

Agro & Food Agribusiness EnergieRijk EFRO •
HarvestaGG PMJP •
E-optima: ketensamenwerking aardappel- en uiensector Programmabegroting, ZZL 

programma NFL •
Metropolitane landbouw Ambtelijke inzet •
Samenwerking zaaizaad- en pootgoedsector Programmabegroting •
Sensor Based Farming Programmabegroting •
Ontwikkeling Agro&Food cluster Noordoostpolder ZZL programma NFL •
Biologische landbouw (nieuw) Programmabegroting •

Visbusiness Stichting Blue Port Urk Rijk •
Masterplan Duurzame Visserij ZZL •

4.3 Programma 2 High Tech Systemen 
en materialen

Opgave
De composietensector is relatief jong, sterk in 
ontwikkeling en heeft een grote marktpotentie. 
Door de voordelen en toepassingsmogelijkheden 
van composieten zal de markt voor composieten de 
komende jaren wereldwijd sterk groeien. De in de 
afgelopen jaren opgedane kennis die beschikbaar is 
via o.a. het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart 
Laboratorium (NLR) te Marknesse wil de provincie 
Flevoland daarom verankeren, ontwikkelen en 
beschikbaar maken voor mkb bedrijven uit de 
regio. Hiervoor is in 2011 het Masterplan Compo-
World opgesteld. Voor de uitvoering van dit 
Masterplan is de Stichting CompoWorld opgericht. 
De provincie Flevoland ondersteunt CompoWorld. 
De investeringen van de provincie Flevoland zijn 
erop gericht dat het composietencluster in Flevo-
land uitgroeit naar een cluster dat zowel nationaal 
als internationaal naamsbekendheid geniet en waar 
ondernemers, onderzoek en onderwijs gericht 
samenwerken. 

Ontwikkelingen
Landelijk is het de ambitie van de topsector HTSM 
om in 2020 een verdubbeling van de export 
gerealiseerd te hebben. Samenwerking tussen 
bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen 
en overheden in innovatie-ecosystemen is daarbij 
noodzakelijk. Daarom is niet alleen het Innovatie-
contract HTSM opgesteld, maar ook de Human 
Capital Agenda. 

De afgelopen jaren zijn ook de bedrijven in 
Flevoland getroffen door de economische crisis. 
Veel Flevolandse HTSM-bedrijven hebben hun 
orderportefeuille drastisch zien slinken en hebben 
noodgedwongen personeel ontslagen. Recente 
ontwikkelingen van de economie stemmen hoopvol. 
De HTSM-sector wordt als kansrijk gezien voor 
economische groei en extra werkgelegenheid. 
Door middel van innovaties en clustervorming, 
maar ook door reshoring wordt gewerkt aan herstel 
van het bedrijfsleven. In Flevoland liggen de 
voornaamste kansen bij MRO-bedrijfsontwikkelin-
gen bij Luchthaven Lelystad en ontwikkelingen 
rondom het NLR.
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Bedrijven in de HTSM sector bieden pragmatische 
oplossingen voor technologische uitdagingen. Van 
systeemarchitectuur tot productie. Vaak ook in de 
cross-over van technologieën. De sector omvat een 
aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: 
de machine- en systeemindustrie, automotive, 
lucht- en ruimtevaart en materialen, inclusief 
staal. Tot nu toe heeft de provincie Flevoland zich 
voornamelijk gericht op de composietsector. 
Ontwikkelingen geven echter nu kansen om 
HTSM-sector in brede zin te ontplooien. 

clustervorming
Samenwerking tussen bedrijven werkt stimulerend. 
Dit hebben we kunnen constateren bij de bedrijven 
in het composietcluster rond het NLR. De inzet van 
NLR, CompoWorld en de OMFL heeft geleid tot 
bijzondere investeringen, kansrijke nieuwe bedrij-
ven en tot meer werkgelegenheid. De realisatie van 
de proeffabriek in het NLR, waar o.a. Fokker LG 
gebruik van zal maken, heeft opnieuw een stimule-
rend effect voor vele bedrijven en initiatieven. 
Een aanvraag voor de financiering uit de investe-
ringsagenda voor de Proeffabriek wordt voorbereid 
(zie tabel 2 op pagina 11).
Uitbreiding van Luchthaven Lelystad conform de 
Alders afspraken, biedt grote kansen voor het 
bedrijfsleven. De ontwikkeling van een HTSM/
MRO-cluster (maintenance repair & overhaul) voor 
luchtvaartindustrie op en bij het luchthaventerrein, 
is kansrijk. Vooral bedrijven gericht op kleinere en 
middelgrote vliegtuigen, maar ook op aanverwante 
automotivebedrijven. Deze kunnen uitstekend 
terecht bij Luchthaven Lelystad, vooral omdat 
Lelystad als twin airport van Schiphol waarschijn-
lijk op medewerking van Schiphol kan rekenen als 
er sprake is van uitplaatsing van dergelijke bedrij-
ven. De provincie kan bijdragen aan deze ontwik-
keling door bijvoorbeeld het instellen van een 
voucherregeling voor het MRO cluster op de 
luchthaven.

Human capital Agenda
De grootste uitdaging voor de hightech sector is de 
veranderende arbeidsmarkt. Een hoogwaardige 
kenniseconomie met een belangrijke rol voor 
techniek betekent niet alleen dat er veel aandacht 
moet zijn voor instroom van voldoende vakmensen 
vanuit beroepsopleidingen. Het betekent ook dat 

werkenden in de techniek voortdurend uitgedaagd 
worden om hun kennis te vernieuwen (leven lang 
leren). En het bedrijfsleven wordt uitgedaagd 
technologische innovaties toe te passen zodat zij 
komen tot innovatie van markt, productie, werkpro-
cessen en het slim inzetten van menselijk kapitaal. 
Het relatief lage opleidingsniveau van de huidige 
(potentiële) beroepsbevolking in de provincie 
Flevoland is een belangrijk aandachtspunt. 
Dit vraagt om oplossingen, waarbij nauw wordt 
samengewerkt door onderwijsinstellingen met 
bedrijven en overheden. Bijvoorbeeld bij het 
creëren van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo, 
maar ook aan het om- of bijscholen van vroegtij-
dige schoolverlaters of werklozen. En bij het meer 
praktijkgericht krijgen van de opleidingen, het 
betrekken van het bedrijfsleven bij het onderwijs 
en het inbrengen van het onderwijs in de bedrijven. 
Ondanks alle bestaande initiatieven en plannen 
neemt het aantal technici niet snel genoeg toe. 
Dat vraagt om extra inspanningen. Onderwijsinstel-
lingen, werkgevers, werknemers, jongeren, 
topsectoren, regio’s en Rijk hebben daarom op 
13 mei 2013 een nationaal Techniekpact gesloten. 
Het Techniekpact verenigt de ambities uit de 
bestaande plannen en initiatieven, maar wil die 
sneller (in 2020) en met meer daadkracht realise-
ren. Om dat te bereiken zet het Techniekpact in 
op drie actielijnen:
 - Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen 

voor een techniekopleiding
 - Leren in de techniek: meer leerlingen en studen-

ten met een technisch diploma gaan ook aan de 
slag in een technische baan.

 - Werken in de techniek: mensen die werken in de 
techniek behouden voor de techniek, en mensen 
met een technische achtergrond die met ontslag 
bedreigd worden of al langs de kant staan elders 
inzetten in de techniek.

De uitvoering van het Techniekpact bestaat uit 
enerzijds 22 landelijke acties en anderzijds 
Techniekpacten en acties per regio. Daarnaast zijn 
er afzonderlijke beleidsprogramma’s van de 
overheid en initiatieven uit de sector die werken 
aan de uitvoering van (onderdelen van) het 
Techniekpact.
Het zwaartepunt voor de uitvoering – en de sleutel 
voor succes – ligt in de regio’s. Daarom wordt die 
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uitvoeringsstructuur primair vanuit de regio’s opge-
bouwd, aangevuld met afspraken over de uitvoe-
ring van maatregelen op landelijk niveau. 
De provincie Flevoland is nauw betrokken geweest 
bij de opzet van de regionale uitvoeringsstructuur 
samen met de gemeenten Almere en Lelystad. 
De trekkersrol is daarvoor belegd bij de gemeente 
Almere. Gedurende het afgelopen jaar is gebleken 
dat ondanks alle inspanningen van gemeente 
Almere het regionaal belang minder gevoeld wordt 
en deze rol makkelijker toegedicht kan worden aan 
een bovenlokale partij, die vanuit een vanzelfspre-
kendheid bovenlokaal werkt en gezien wordt. 
Verkend zal worden of dit een passende en effec-
tieve rol zou kunnen zijn voor de provincie Flevo-
land. 

Activiteiten
De activiteiten zijn erop gericht dat het cluster 
composieten zowel nationaal als internationaal 
naamsbekendheid geniet en waar ondernemers, 
onderzoekers en onderwijs gericht samenwerken. 
Met het opstellen van het Masterplan CompoWorld 
is er een agenda ontstaan waarbij diverse activitei-
ten zijn benoemd. De activiteiten die passen bij de 
ambities van de provincie Flevoland hebben ook 
hun plaats gekregen in het Uitvoeringsprogramma 
van de EAF. Hierdoor is duidelijk in welke activitei-
ten de provincie Flevoland investeert om kennis-
valorisatie en clustervorming te stimuleren binnen 

dit programma. De genoemde activiteiten in de 
Uitvoeringsagenda liggen allen op schema (zie 
tabel 5 en bijlage 3 voor meer informatie en stand 
van zaken van de diverse activiteiten). 

Het Masterplan Compoworld ligt op schema, 
waarbij de verwachting is dat de doelstellingen in 
2015 gehaald gaan worden. In de loop van 2015 zal 
ook moeten blijken of de Stichting CompoWorld 
vanaf 2016 geheel zelfstandig kan gaan functione-
ren. Het eerste Masterplan legt nu de kiem voor 
het cluster Composieten, maar het zal afhankelijk 
zijn van de markt, ondersteund door de eerste 
lichting studenten en opgeleid personeel met 
composietenkennis, en het innovatieklimaat, of het 
cluster autonoom de volgende stap kan maken in 
haar ontwikkeling. 

Naast Compoworld onderzoekt provincie Flevoland 
in samenwerking met de OMFL nieuwe mogelijkhe-
den om vitale coalities te vormen, gericht op de 
verdere versterking van de Flevolandse composie-
tensector. In Almere ligt de grootse opgave voor 
woningbouw en composieten kunnen daarbij van 
innovatieve waarde zijn. Daarom werken provincie, 
gemeente Almere, OMFL, bedrijfsleven en Windes-
heim aan een vitale coalitie voor CompoBouw. 
Dit moet leiden tot een intentieverklaring en 
vervolgens tot een masterplan/businesscase, 
zoals nu voor CompoWorld geldt.

Tabel 5 voortgang programma 2 (groen: op schema, blauw: afgerond)

Programma cluster Activiteiten Financiering Voortgang

High Tech 
Systemen en 
Materialen

Composieten

GEO Valley EFRO •
Masterplan CompoWorld ZZL •
Verkennen perspectieven voor gebruik van 
composieten in de bouw in Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland

CompoWorld •
Clusterontwikkeling Aerospace in Flevoland, Overijssel 
en Drenthe CompoWorld •
Lesplaats composiet Lelystad CompoWorld •

Overige kennis-intensieve 
maak-industrie

Toptechniek in Bedrijf MRA •
Kansen voor Robotica EFRO •
IVB TransNetAero Interreg IV B •
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4.4 Programma 3 life Sciences & Health

cluster Gezondheid mens en dier

Opgave
De gezondheid van de mens hangt samen met die 
van dieren (One Health). Steeds duidelijker wordt 
dat virussen, bacteriën en andere micro-organis-
men overgaan van dier op mens. Vroegtijdige 
opsporing van infecties, ontwikkeling van vaccins, 
oplossingen voor antibioticaresistentie en het 
uitwisselen van veterinaire en humane kennis, 
kunnen de gezondheid van mensen en dieren 
verbeteren en de zorgkosten verlagen. 

Ontwikkelingen
Wereldwijd wordt er veel kennis op het gebied van 
infectieziekten ontwikkeld en vertaald in nieuwe 
gezondheidstoepassingen. Kennisinstellingen, 
universiteiten en bedrijven die zich specifiek op 
deze waardeketen hebben gericht zijn succesvol. 
Sommige bedrijven groeien op dit moment met 
meer dan 25% per jaar. Dit is vooral het geval door 
de integratie van Mens & Dier onderzoek, kortweg 
“One Health”.

Het domein Biotechnologie waarbinnen het Flevo-
landse cluster werkt, overtreft al jaren alle 

Figuur 3 aantal deals in de 

biotechnologie per sector wereldwijd, 

bron: Pharma eTrack – Global Data 

Figuur 2 aantal verkopen per regio en ontwikkeling aantal deals in de biotechnologie wereldwijd, 

bron EvaluatePharma (april 2014)
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groeiverwachtingen. Figuur 2 toont het aandeel (%) 
van de biotechnologie sector van verschillende 
regio’s / landen wereldwijd gebaseerd op verkoop-
cijfers (€) en gemeten groei in de periode 2010 
– 2012. Figuur 3 toont het aantal gesloten deals 
gemeten in ondertekende contracten / samenwer-
kingsovereenkomsten uitgesplitst naar specialisme. 
Gelet op het aantal deals in de biotechnologie en 
de economische waarde van deze deals, hebben de 
specifieke thema’s infectieziekten en immunologie 
een groot economisch potentieel. 

De vraag is dus niet of er voldoende product-markt-
combinaties zijn, maar hoe daar slim en effectief 
werk van te maken in de Flevolandse constellatie. 
Dit is de reden dat provincie Flevoland samen met 
de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland een 
actieve rol speelt binnen het cluster Gezondheid 
mens en dier (Humanimal).

Onder de naam Humanimal is in Flevoland één van 
de acht Life Sciences clusters van Nederland actief. 
Het aantal spelers is nog gering. Het cluster biedt 
vooral faciliteiten en services aan andere Life 
Sciences bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen. 
In het bijzonder richten de in Flevoland gevestigde 
kennisinstellingen en bedrijven zich op (klinische) 
trials, biobanking, data management, colony 
management, diagnostica, pathologie & imaging, 
onderzoekstechnieken & equipment en onder-
zoeksfaciliteiten voor uiteenlopende onderwerpen 
waaronder vaccinontwikkeling, alternatieven voor 
antibiotica en de cross-over voeding en gezondheid.

Het Flevolandse life sciences cluster is vertegen-
woordigd in diverse Europese netwerken en 
behoort zowel qua kennis als marktpositie tot de 
wereldtop. Opvallend is dat dit kleine cluster ook 
tal van interfaces heeft met andere regio’s en 
clusters. 

Activiteiten
Vanuit de gedeelde ambitie om als Life Sciences 
cluster te groeien hebben 20 bedrijven en kennisin-
stituten zich gecommitteerd aan de Uitvoeringsa-
genda Humanimal Flevoland 2014-2016. De verdere 
ontwikkeling van het cluster concentreert zich op 

een vijftal actielijnen: Ondernemerschap & 
Innovatie, Netwerkvorming, Kapitaal, Faciliteiten & 
fysieke voorwaarden en Branding/Marketing.
In aansluiting op de groeiambitie van ondernemers 
en kennisinstellingen heeft de provincie Flevoland 
in nauwe samenwerking met de Ontwikkelings-
maatschappij Flevoland uiteenlopende activiteiten 
opgepakt en uitgevoerd die hierbij aansluiten. 
Vooral voor het onlangs gestarte project Onderne-
merschap & Innovatie Humanimal zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. De komende jaren worden 
(startende) life sciences bedrijven professioneel 
begeleid en gecoacht bij het succesvol implemen-
teren van innovaties. Binnen de actielijn netwerk-
vorming wordt in gezet op het vergroten van het 
netwerk zowel nationaal als internationaal. 
Deelname aan de Chinamissie is hier een voorbeeld 
van. Gerenommeerde Flevolandse ondernemers 
hebben zich gecommitteerd om van Humanimal 
een succes te maken.

De innovatiearena’s Voeding en Gezondheid (2013) 
en Personalized Food (2014) hebben nieuwe 
potentiële business coalities opgeleverd. 
De uitdaging is om deze coalities te begeleiden, 
kennis- en innovatievragen te vertalen in project-
plannen en de benodigde financiering te vinden 
voor de uitvoering. 
 
Tot slot is het de verwachting dat verdere groei 
van het Humanimal cluster kan worden bereikt 
door de humane en veterinaire kennis en kunde van 
het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad 
te combineren via open innovatie: bedrijven 
investeren in R&D en werken hierbij in toenemende 
mate samen met universiteiten, kennisinstituten, 
spin offs etc. Wat is er nodig opdat de faciliteiten 
van het CVI - waaronder de vernieuwde High 
Containment Unit – een magneet zijn voor nieuwe 
onderzoek en bedrijvigheid?  
Provincie Flevoland heeft opdracht gegeven 
voor een startnotitie om deze vraag samen 
met de belangrijkste stakeholders te kunnen 
beantwoorden. 
Samengevat ligt de uitvoering van de activiteiten 
op schema (zie tabel 6 en 3 voor informatie en 
stand van zaken van de diverse activiteiten).
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cluster Zorginnovatie 

Opgave
De groeiende zorgvraag, daardoor stijgende kosten, 
de transities en bezuinigingen in zorg en welzijn 
vragen om een oplossing. In Flevoland is het 
aanbod van zorgvoorzieningen lager dan elders in 
Nederland. Innoveren is nodig om de doelmatigheid 
van de zorg te verbeteren, maar ook om nieuwe 
producten en diensten te ontwikkelen die bijdra-
gen aan een hogere (preventieve) effectiviteit 
(minder zorggebruik). Er zijn nieuwe concepten 
nodig die dichter aansluiten bij de wensen en eisen 
van de burger. De provincie Flevoland wil een 
bijdrage leveren aan het innoveren van die zorg. 
In de beleidsnotitie en bijbehorende uitvoerings-
trategie ‘Een nieuw verzorgd Flevoland’ is aange-
geven wat de provincie Flevoland wil realiseren op 
het gebied van innovatie in zorg en welzijn. De 
activiteiten die hierin benoemd zijn en een link 
hebben met kennisvalorisatie en clustervorming 
zijn ook opgenomen in de EAF. 

Ontwikkelingen
Flevoland groeit én vergrijst sneller dan de rest 
van Nederland: zo groeit het aantal ouderen in 
Flevoland tot 2025 met 79 procent, bijna het 
dubbele van het landelijke percentage van 40. 
Dit zal gepaard gaan met een forse groei van de 
zorgvraag, en stelt dus eisen aan het aanbod van 
zorgvoorzieningen. Innovatie als middel om 
problemen op te lossen: meer en betere zorg, 
dichtbij de burger, tegen lagere kosten blijft 
aandacht vragen van de diverse partijen. Zorginno-
vatie is noodzakelijk om de gewenste maatschap-
pelijke effecten te bereiken. De sector is traditio-
neel en kennisvalorisatie komt traag op gang. 
Dit vraagt een andere benadering om partijen bij 
elkaar te krijgen en de innovaties die beschikbaar 
zijn geïmplementeerd te krijgen in de zorg. 
Zo’n andere benadering is gevonden in de zorgin-
novatie wedstrijd Betere Zorg? Mijn idee! 
Burgers, bedrijven, zorg en welzijnsinstellingen en 
overheden worden op een niet-traditionele manier 
verbonden met het thema zorginnovatie. 

De voor veel overheden gangbare manier om samen 
met bedrijven op een thema te acteren, door 
bijvoorbeeld het oprichten van een stichting met 
een bijbehorende agenda, wordt niet bewandeld. 
Een wedstrijd die partijen uitdaagt, de wereld 
buiten het provinciehuis uitnodigt en naar binnen 
haalt. De wedstrijd zelf is aldus geen doel op zich 
maar een middel om kennisvalorisatie en cluster-
vorming te realiseren. De wedstrijd zorgt voor een 
“losse” structuur die iedere keer weer anders is 
qua inhoud, deelnemers en resultaten. De innova-
ties en samenwerkingsverbanden zijn dan ook zeer 
divers en de processen ook.
De wedstrijd is een succesvol middel gebleken om de 
innovatie mindset in zorg en welzijn te versterken.
Er zijn diverse door de wedstrijd geïnitieerde 
organische, kleine clusters ontstaan die vaak 
gericht zijn op het oplossen van een probleem. 
Er is nog niet één duidelijk cluster te definiëren. 
Voorzien wordt dat deze kleine clusters ervoor 
zullen zorgen dat het cluster in zijn geheel volwas-
sen zal worden wat uiteindelijk misschien zal 
leiden tot een groot cluster. Dit is op zich geen 
doel: het succes bepaald welke vorm(en) het 
cluster heeft.  

Activiteiten
De uitvoering van de benoemde activiteiten in de 
EAF liggen op schema. De activiteiten van het 
zorginnovatieplatform, de grote zorg en welzijns-
projecten zoals Reedewaard en de Innovatiefabriek 
(IFA2) hebben in samenhang met de wedstrijd 
gezorgd voor een impuls voor de clustervorming op 
het gebied van zorginnovatie. Wanneer positief 
wordt besloten over het mede financieren van de 
Innovatiefabriek zal het Flevolandse zorginnovatie-
cluster zodanig versterkt worden dat het kan 
concurreren met andere zorginnovatieclusters in 
Nederland. 
De rol van aanjager van innovatie in zorg en 
welzijn kan de provincie in een volgende periode 
verder uitbouwen zodat het jonge cluster verder 
versterkt kan worden. Een incubator voor innovatie 
in zorg en welzijn is een mooie aanvulling daarop. 
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4.5 Programma 4 Vrijetijdseconomie

Opgave
Door de condities voor bestaande en nieuwe 
vrijetijdsvoorzieningen uit te breiden en te 
verbeteren, wil de provincie Flevoland bijdragen 
aan de economische groei in deze sector. De 
provincie Flevoland heeft daarbij gekozen voor een 
aantal kansrijke ontwikkelingsrichtingen, uitgaande 
van de eigen kracht en eigenheid van Flevoland. 
De uitvoeringsplannen waarmee de provincie 
Flevoland investeert in de vrijetijdseconomie, zijn 
gericht op:
1. Het versterken en beleefbaar maken van al 

bestaande kwaliteiten in Flevoland
2. Evenementen van (inter)nationale allure
3. Een uitbreiding van het aantal vrijetijdsvoorzie-

ningen, en
4. Een sterke profilering en promotie 

Ontwikkelingen
Grootschalige vrijetijdsvoorzieningen
Het Waterloopbos is een uniek gebied waarin 
natuur, techniek, geschiedenis en de identiteit 
van Flevoland samenkomen. Het Waterloopkundig 
Laboratorium deed jarenlang onderzoek in het 
Waterloopbos en bootste met water, stuwen, 

dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na. 
Men vindt hier de test- en schaalmodellen van zo’n 
dertig grote waterwerken uit de hele wereld. 
De Deltawerken zijn hier ontworpen, maar ook de 
havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul 
en Bangkok. Samen met gemeente Noordoostpolder 
en Natuurmonumenten wordt gewerkt aan het 
verder toegankelijk maken van dit gebied en het 
benutten van de toeristisch- en economische 
kansen. 
 
Voorzieningen op het gebied van erfgoed en 
kunst
Flevoland is het toonbeeld van maakbaarheid. 
Alles in Flevoland is door mensenhanden gecre-
eerd. Het is een civiel technisch hoogstandje. 
De hele provincie is op de tekentafel ontworpen. 
En vervolgens dragen de inwoners en bezoekers bij 
aan de inkleuring van deze provincie. Onder meer 
met het presenteren van de geschiedenis van het 
inpolderen in breder perspectief. Nederland is veel 
gevraagd voor het winnen van land op de zee. 
Plan is dit verhaal van het inpolderen beleefbaar te 
maken voor een groot publiek (300.000 bezoekers 
per jaar). Onder de werktitel Erfgoedpark Batavia-
land is het plan door publiek – private samenwerking 

Tabel 6 voortgang programma Life Sciences & Health (groen: op schema)

Programma cluster Activiteiten Financiering Voortgang

Life Sciences & 
Health

Gezondheid 
mens en 
dier

High Containment Unit EFRO •
Emerging Diseases Campus EFRO •
Leading partner Economische Actieagenda Noordvleugel Ambtelijke inzet •
Project IMPact door o.a. Innoser MRA •
Aanjagen project ideeën Voeding en Gezondheid Programmabegroting •
Businesscase Humanimal en Zorginnovatie EAF/IFA/

Programmabegroting2 •
Project Aloha RSV door o.a. CVI MRA •

Zorginno-
vatie

Zorginnovatiefora Programmabegroting •
Jan van Es Instituut IFA •
Flevolandse zorginnovatiewedstrijd ‘Betere zorg? Mijn idee!’ Programmabegroting •

2 Afhankelijk van project
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stap voor stap een park met kaliber aan de 
Lelystadse kuststrook te realiseren. De provincie 
heeft begin dit jaar reeds € 150.000,- vrijgemaakt 
voor het opzetten van één organisatie en voor de 
ontwikkeling van een business case. Deze is aan 
het eind van dit jaar gereed. 

Evenementen

Autoweek + aanleg faciliterende voorzieningen
In 2014 vond in Lelystad de eerste Autoweek Live 
van uitgever Sanoma plaats op het terrein van 
OMALA. De economische impact van dit evenement 
was in de omgeving circa € 600.000,-. Samen met 
uitgever SANOMA, OMALA en gemeente Lelystad 
wordt in 2014 gekeken naar de verdere ontwikke-
ling van dit evenement in relatie tot enerzijds 
gebiedspromotie via het bladenportfolio van 
SANOMA en anderzijds de ontwikkeling van noodza-
kelijke voorzieningen op het terrein van OMALA 
t.b.v. dit type grootschalige evenementen. 

WK Sportvissen + aanleg faciliterende voorzie-
ningen
Sportvisserij Nederland organiseert in 2014 het NK 
sportvissen in Flevoland. Zij zoekt ook naar 
mogelijkheden om in de toekomst vaker het 
Wereldkampioenschap Sportvissen in Flevoland te 
organiseren vanwege het grote succes van dit 
evenement in Flevoland 2009. Hiervoor zijn 
faciliteiten nodig die aansluiten bij de doelstelling 
van het stimuleren van de oever- en waterrecreatie 
in Flevoland. 

Buitenrecreatie (Fietsen, watersport en –recreatie)
De gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde 
waren tot maart jl. de enige drie gemeenten in 
Nederland waar nog geen fietsknooppuntennetwerk 
aanwezig was. Het fietsknooppuntennetwerk zorgt 
ervoor dat een recreatieve fietser in Nederland op 
een overzichtelijke en gemakkelijke manier zijn 
eigen fietsroutes, inclusief afstand kan samenstellen. 
Vanuit provincie Flevoland is er aangestuurd op 
een gezamenlijke provinciale realisatie (vitale 
coalitie) en financiële participatie vanuit de 
Economische Agenda. Door de realisatie van dit 
project is gezorgd dat Flevoland volledig aansluit 
op het aanwezige fietsknooppuntennetwerk van de 
aangrenzende gemeenten en dat het netwerk in 

Nederland gedicht is. Naast de aanleg van het 
netwerk wordt er gezamenlijk ingezet op het 
stimuleren van de bekendheid en het gebruik van 
het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland. In een 
nader uit te werken marketingplan wordt beschre-
ven welke doelgroepen, welke attractieve voor-
beeldroutes en welke promotiemiddelen komende 
jaren ingezet gaan worden om het Flevolandse 
netwerk bekender te maken en het gebruik ervan 
te stimuleren. 

Kitesurfen
Het kite- en windsurfen is op dit moment de snelst 
groeiende (water)sport. Het zijn vooral jongeren 
die zich aangetrokken voelen door de vele moge-
lijkheden van het (kite)surfen. Waar in 2000 slechts 
enkele tientallen zich met kitesurfen bezig hielden 
telt de sport naar schatting landelijk 12.000 
beoefenaars. Ook veel buitenlandse surfers uit o.a. 
Duitsland en België hebben hun weg gevonden naar 
de Nederlandse (kite)surflocaties. 
Het kite- en windsurfen biedt op zowel sportief als 
toeristisch gebied enorm veel potentie. Het 
vergunningen traject t.b.v. kitesurf locaties loopt 
langs verschillende overheden en is voor onderne-
mers in deze branche kostbaar en diffuus. Provin-
cie Flevoland neemt in 2014 het initiatief om een 
indicatie te stellen voor een drietal potentiële 
kitesurf locaties in Flevoland. Hierbij wordt samen 
gewerkt met ondernemers en de gemeenten Urk, 
Almere en Lelystad. Gezien het beperkt aantal 
kitesurf locaties in Nederland zal het vergunnen 
van een kitesurf locatie tot publiciteit, promotie 
en een direct economisch effect leiden. 

Riviercruisemarkt
Onder de term riviercruises worden de meerdaagse 
reizen over de Europese waterwegen verstaan. 
Over het algemeen hebben deze reizen een 
internationaal karakter. Binnen dit segment worden 
eveneens twee subsegmenten onderscheiden: 
de reguliere reizen en de reizen met de zogenoem-
de hospitaalschepen. Dit zijn reizen die bedoeld 
zijn voor mensen die ziek of minder valide zijn. 
Deze reizen vinden plaats op schepen die daartoe 
speciaal zijn uitgerust. 
In 2011 is er door het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en Binnenvaart (CBRB) onderzoek gedaan naar 
de economische betekenis van passagiersvaart. 
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Naast chartervaart, dagpassagiersvaart is ook de 
riviercruisemarkt onderzocht. Gebleken is dat er 
veel kansen zijn. Mensen zijn graag op het water 
en de toenemende vergrijzing betekent een steeds 
groter wordende doelgroep. Daarnaast is de vraag 
naar riviercruises toegenomen doordat ook andere 
doelgroepen geïnteresseerd zijn geraakt in rivier-
cruises.
De huidige vloot van riviercruiseschepen in Europa 
bestaat uit ongeveer 250 boten. Komend half jaar 
komen daar nog eens 28 schepen bij en de ver-
wachting is dat de groei doorgaat. Bijna alle 
schepen die nu worden gebouwd, zijn 135 meter 
lang en hebben een capaciteit van 150 tot 200 
passagiers. Rederijen zoeken naar nieuwe routes 
en bestemmingen en hebben aangegeven Flevoland 
( i.c.m. andere bestemmingen rondom IJsselmeer-
gebied en Amsterdam) als interessante locatie te 
zien. Vanuit gemeente Lelystad en Urk is interesse 
geuit om de riviercruisemarkt in de toekomst beter 
te faciliteren.

Toegankelijke natuurgebieden

Oostvaardersplassen
Mede naar aanleiding van de succesvolle film ‘De 
niewe wildernis’ heeft de Provincie Flevoland in 
samenwerking met Staatsbosbeheer opdracht 
gegeven om een business case op te stellen voor 
het Nationaal Park Oostvaardersplassen i.o. Het op 
te stellen business plan zal inzicht geven op welke 
wijze de status Nationaal Park bijdraagt aan de 
versterking van educatie, toerisme en recreatie in 
en rond de Oostvaardersplassen. Daarnaast geeft 
het een beeld van de te verwachte economische 
spin off voor de regio. 

De status Nationaal Park genereert (inter)nationale 
bekendheid en meer bezoekers en stimuleert 
recreatie en toerisme. Uit een eerste quick scan 
volgt dat de status Nationaal Park zorgt voor 20% 
meer baten en werkgelegenheid. 
De kracht achter de status Nationaal Park zit hem 
in de samenwerking tussen de overheid, terreinbe-
heerders, eigenaren, ondernemers en belangenor-
ganisaties. Het resultaat van de samenwerking is 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een groene en 
gezonde woonomgeving en een geweldige recrea-

tieomgeving. Onderdeel van dit project is het 
creëren van een organisatie Nationaal Park 
Oostvaardersplassen die aansluit op de huidige rol 
van overheden, de positie van Staatsbosbeheer en 
de te verwachte private initiatieven.
De business case dient in het eerste kwartaal van 
2015 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor 
te liggen. 
Daarnaast werkt Staatsbosbeheer in samenspraak 
met de provincie Flevoland aan een toekomstagen-
da voor de Oostvaardersplassen, waarvan een van 
de projecten is om de recreatief toeristische 
ontwikkeling te agenderen. Bovenstaand betreft 
twee projecten (Nationaal Park en recreatief 
toeristische ontwikkelingen voor toekomst uit de 
toekomstagenda) die veel samenhang en mogelijk 
zelfs overlap met elkaar hebben. Beide opdrachten 
worden dus in gezamenlijkheid opgepakt en 
uitgewerkt.
 
Recreatie binnen Natuurvisie
In de Natuurvisie die op dit moment ontwikkeld 
wordt krijgt de vrijetijdseconomie een belangrijke 
plaats. Er wordt verder ingezoomd op de beleef-
baarheid en toegankelijkheid van de Flevolandse 
natuur voor de bezoeker. Daarnaast wordt aange-
geven dat de robuustheid van de natuur en de 
combinatie van water en natuur kansrijke locaties 
zijn voor de vrijetijdseconomie. Eén van de 
agendapunten in de natuurvisie zal zijn om te 
kijken of er financiële ruimte voor de vrijetijdseco-
nomie in het groen gecreëerd kan worden. Flevo-
land wil graag in de toekomst in samenspraak met 
het Groenfonds uitzoeken of het mogelijk is een 
stimuleringsregeling op te zetten die ondernemers 
in de vrijetijdssector mogelijkheden biedt voor 
gunstige leningen onder de voorwaarde dat zij de 
verbetering van de natuurkwaliteit van de omge-
ving in hun plannen opnemen.  

Activiteiten
In de afgelopen periode zijn diverse activiteiten 
vanuit de provincie ondersteund die gericht zijn 
op het versterken en beleefbaar maken van al 
bestaande kwaliteiten in Flevoland, het ondersteu-
nen in het aantrekken van evenementen van (inter)
nationale allure, de uitbreiding van het aantal 
vrijetijdsvoorzieningen en de promotie daarvan. 
De uitvoering van deze activiteiten ligt op schema 
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(zie tabel 7 en bijlage 3 voor informatie en stand van zaken van de diverse activiteiten). 
De activiteiten zijn met name gerealiseerd door 
ambtelijke inzet. De eventueel benodigde financie-
ring is, op het fietsknooppuntennetwerk na, 
bekostigd uit andere (provinciale) financierings-
bronnen. 

Tabel 7 voortgang programma Vrijetijdseconomie (groen: op schema, blauw: afgerond)

Programma cluster Activiteiten Financiering Voortgang

Vrijetijds-
economie

Grootschalige 
leisure-voorziening

Het faciliteren in nieuwe of verantwoorde 
uitbreidingsverzoeken inzake grootschalige 
vrijetijdsvoorzieningen met minimaal een bovenlokale 
aantrekkingskracht

Ambtelijke inzet •
Mede ontwikkelen business case toeristisch-recreatief project 
in Noordelijk Flevoland ZZL •
Parel van Flevoland ZZL •
Realisatie Nationaal Evenemententerrein in Biddinghuizen EFRO , POP2 •

Versterken cultureel 
erfgoed en culturele 
infrastructuur

Erfgoedpark Batavialand aan de Lelystadse kust Reserve STROP, 
ZZL •

Stimuleren 
(topsport) 
evenementen

Binnen halen van één grootschalig (inter) nationaal evenement 
(Floriade) Ambtelijke inzet •
Binnenhalen c.q. laten organiseren van een (sport)evenement 
van (inter)nationale allure Ambtelijke inzet •

Stimuleren en 
faciliteren 
buitenrecreatie

Project Blauwe As EFRO •
Fietsknooppuntennetwerk Lelystad – Dronten – Zeewolde EAF •

Toegankelijk maken 
van natuurgebieden

Natuurpark Lelystad EFRO •
Almere Boshart IFA •
Toegankelijker maken van de Oostvaardersplassen Ambtelijke inzet •
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BIjlAGE 1
FAcTSHEETS EcONOmIScHE ONTWIKKElING IN FlEVOlAND
Bron: Economie en Arbeidsmarkt 2013-2014 Flevoland

Economische ontwikkeling
2013 was een moeizaam jaar voor de Nederlandse 
economie, voor het tweede achtereenvolgende jaar 
was er sprake van krimp. Ook in Flevoland kromp 
de economie in 2013, met -0,6%. De krimp is echter 
wel een stuk minder negatief dan een jaar eerder 
en economische signalen uit het vierde kwartaal 
van 2013 laten zien dat Nederland en Flevoland 
langzaam uit het economisch dal lijken te klimmen. 
Ook de verwachtingen van Flevolandse onderne-
mers voor 2014 zijn positiever dan de verwachting 
over het voorgaande jaar: ondernemers zien de 
omzet- en exportverwachtingen positiever tege-
moet en hun verwachtingen over investeringen zijn 
minder negatief dan voorheen. Wel zijn de onder-
nemersverwachtingen over werkgelegenheid 
negatiever dan een jaar eerder. De overwegend 
positieve verwachtingen van ondernemers zijn ook 
af te lezen in het licht van positieve prognoses van 
vele economische bureaus en organisaties voor 
2014. Zij verwachten dat in 2014 een eerste stap 

richting economische groei wordt gezet en dat 
deze groei zal doorzetten in 2015, wat ook zal 
zorgen voor meer banen. Flevoland is daarbij de 
provincie waarvoor in 2014 de sterkste groei wordt 
verwacht (1,2%).

Beroepsbevolking
In 2013 groeide de beroepsbevolking. Er zijn echter 
wel steeds minder banen beschikbaar voor de 
groter wordende beroepsbevolking. 
Dit heeft een hogere werkloosheid tot gevolg. 
Eind 2013 was het werkloosheidspercentage in 
Flevoland opgelopen tot 10,7%, een flinke toename 
(+29%) ten opzichte van een jaar eerder en (+55%) 
twee jaar eerder. 
Onder de 21.000 werklozen in Flevoland zijn ook 
steeds meer personen te vinden die langer werk-
loos zijn. De werkloosheid is vooral hoog onder 
oudere werknemers en lager opgeleiden. 

Figuur 1 Economie Flevoland in een oogopslag
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Figuur 2 Ontwikkeling beroepsbevolking en groei per jaar, 2009-2013 (jaargemiddelde)

Figuur 3 Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking in Flevoland, 2009-2013 (jaargemiddelde)

Figuur 4 Ontwikkeling werkgelegenheidsgraad in Flevoland en Nederland, 2009-2013 (jaargemiddelde)
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Figuur 5 Prognose beroepsbevolking 

Figuur 6 Werkloosheidspercentage en –ontwikkeling (in %-punt) in Flevoland, MRA en Nederland 2009-2013, ultimo 2013

Werkgelegenheid
De banenmarkt van Flevoland verkeerde in 2013 in 
zwaar weer. Meer dan 3.000 banen gingen het 
afgelopen jaar verloren, een afname van -1,8%. 
De banenontwikkeling is daarmee vergelijkbaar 
met de Nederlandse ontwikkeling. Vooral in Almere 
en in de gemeente Noordoostpolder nam het aantal 
banen relatief sterk af. Er is vooral een sterke 
afname van banen in de financiële dienstverlening 
en de bouw. In enkele andere sectoren, waaronder 
de vrijetijdseconomie, was de afname beperkt of 

groeide zelfs licht zoals in de ICT en gezondheids-
zorg. 
Ook in de Topsectoren nam het aantal banen af, 
met uitzondering van een lichte groei binnen de 
Creatieve Industrie. Dit betekent allerminst dat 
de banenmarkt op slot zit, er zijn nog steeds veel 
mensen die een nieuwe baan vinden. Voor 2014 
wordt een herstel van de arbeidsvraag verwacht, 
wat in 2015 zal kunnen leiden tot een lichte groei 
van het aantal banen.



30

Voortgangsrapportage economische agenda FleVoland 2012-2015

Figuur 7 Ontwikkeling totaal aantal banen in Flevoland, MRA en Nederland, 2009-2013

Figuur 8 Aandeel banen naar sector Flevoland en Nederland, 2013

Figuur 9 Werkgelegenheidsgroei, specialisatiegraad en omvang aantal banen per sector in Flevoland, 2012-2013
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Figuur 10 Ontwikkeling banen per topsector in Flevoland, 2009-2013

Vrijetijdseconomie
Hoewel het aantal banen in de vrijetijdseconomie 
het afgelopen jaar niet toenam, zijn de cijfers in 
de voorgaande jaren (tussen 2009 en 2013) vrijwel 
allemaal positief. Zo nam het aantal banen toe met 
ruim 9% over deze periode en steeg het aantal 
dagbezoekers naar meer dan 12 miljoen hetgeen 
een ruime verdubbeling is ten opzichte van vijf 
jaar eerder. Gezamenlijk waren zij in 2013 goed 
voor 2,3 miljoen overnachtingen en besteedden zij 
meer dan € 600 miljoen in de Flevolandse (vrije-
tijds)economie. Dit betekent een toename van 39% 
ten opzicht van 2009. Met deze forse groeicijfers 

heeft de Flevolandse vrijetijdseconomie zich de 
afgelopen jaren sterker ontwikkeld dan de Neder-
landse vrijetijdssector in zijn geheel. Van de 
bestedingen wordt twee derde aan dagrecreatie 
besteed en één derde aan verblijfsrecreatie. De 
afgelopen jaren heeft Flevoland veelvuldig in de 
schijnwerpers gestaan, met festivals als Lowlands 
en de bioscoophit ‘De Nieuwe Wildernis’. 
Zij leveren een belangrijke positieve bijdrage aan 
de bekendheid van Flevoland. Er is echter ook nog 
een groot onderbenut potentieel aan bezoekers dat 
onbekend is met de kwaliteiten van Flevoland.

Figuur 11 Kerncijfers en groei vrijetijdseconomie Flevoland
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BIjlAGE 2
INSTRUmENTEN

Instrumenten – A. Ontwikkelingsmaatschappij

Rol/taak Het initiatief nemen, project ideeën verkennen en aanjagen, procesbegeleider, acquisitie en 
internationalisering.

Toelichting

De OMFL is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland die uitvoering geeft aan het economisch 
beleid van de provincie Flevoland. Door proactief te zoeken naar kansen voor versterking en groei van de 
Flevolandse economie en door te investeren in goede relaties met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven en overheden, vervult de OMFL een makelaarsfunctie in de regionale economie.

Inzet provincie Opdrachtgever en accounthouder

Financiering Programmabegroting € 765.519,- (exploitatie + subsidie)

Instrumenten – B. Toerisme Flevoland 

Rol/taak Toerisme Flevoland is de initiator en uitvoerder van marketing- en promotieactiviteiten voor de 
vrijetijdseconomie in Flevoland.

Toelichting

Toerisme Flevoland maakt onderdeel uit van de OMFL. Heeft een eigen jaarlijks budget waaruit de promotie 
activiteiten voor de regio worden bekostigd.

De doelstelling als destinatiemarketingorganisatie:
• Verbetering van het imago van Flevoland;
• (H)Erkenning van de kernwaarden van Flevoland;

Dit houdt in een betere naamsbekendheid en hogere waardering van Flevoland binnen de regiomerken van 
Nederland.

Inzet provincie Opdrachtgever en accounthouder

Financiering Programmabegroting € 402.576,- / jaar (exploitatie + subsidie)

Instrumenten – C. Sportservice Flevoland

Rol/taak Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie en het kenniscentrum van het provinciale sport en beweeg 
beleid. 

Toelichting

Sportservice Flevoland maakt onderdeel uit van de OMFL. De ambitie is om de sportiefste provincie van 
Nederland te worden. Sportservice geeft uitvoering aan een groot aantal projecten waarmee inwoners van 
Flevoland in beweging worden gebracht en een gezonde levensstijl in het algemeen wordt bevorderd. 
Dit doet zij door intensief samen te werken met de provincie Flevoland, alle Flevolandse gemeenten, 
belangrijke landelijke en lokale instellingen en het bedrijfsleven.

Inzet provincie Opdrachtgever en accounthouder

Financiering Programmabegroting € 411.368,- / jaar (exploitatie + subsidie)
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Instrumenten D – Financieringsinstrumenten voor innovatief MKB

Hoofddoel programma 5 Ondersteuning Flevolandse MKB

Subdoel Vergroten van het innoverend vermogen van Flevolandse ondernemers 

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie Beschikbaar stellen van financiering voor innovatieve projecten.

Activiteiten

• Onderzoek naar omzetting Technologische MKB Innovatie (TMI)-regeling in revolverend innovatiefonds
• Beschikbaar stellen extra provinciale middelen t.b.v. TMI-regeling
• Ontwikkelen instrument MKB-luik
• Regeling Voorzieningen en Economie ontwerpen en vaststellen
• Mede opstellen en instemmen Operationeel Programma West (2014-2020)

Stand van zaken / 
toelichting

De Flevolandse financieringsinstrumenten zijn met ingang van 2014 vernieuwd. Vanuit de 
verantwoordelijkheid om aan te sluiten bij de behoeften van het innovatieve bedrijfsleven is er in  elke fase 
van innovatie een financieringsinstrument beschikbaar: FLOO (idee/plan fase), TMI (startfase), 
Aandelenkapitaal i.c.m. leningen (startfase en marktfase). In geval er zicht is op het vermarkten van nieuwe 
producten en diensten wordt niet langer subsidie verleend maar kunnen bedrijven een lening krijgen via het 
TMI Fonds Flevoland (zie schema Flevolandse financieringsinstrumenten voor MKB bijlage 5). 
Bovendien sluiten de financieringsinstrumenten nu aan bij de inhoudelijke focus van de Economische Agenda: 
duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen. 

Bij het vernieuwen van de instrumenten is niet alleen gebruik gemaakt van eigen inzichten en ervaringen 
maar ook van de expertise en ervaringen van MKB & Technofonds Flevoland en de Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (OMFL). Ook is KplusV gevraagd om advies te geven over innovatiefinanciering en is afstemming 
gezocht met banken en gemeenten. Tijdens het goed bezochte seminar van VNO-NCW Flevoland over 
Alternatief Financieren eind 2013 in de Creative Campus in Almere is de nieuwe opzet van het 
instrumentarium gepresenteerd aan het Flevolandse bedrijfsleven. 

De FLOO-regeling is in trek bij bedrijven en geeft ze die ondersteuning die nodig is bij het starten van een 
onderneming. Daarom is besloten om hiervoor vanuit de Programmabegroting structurele financiering 
beschikbaar te stellen. Een succesvol FLOO traject lijdt in veel gevallen tot een ontwikkelingstraject dat 
eventueel via de TMI-regeling ondersteund kan worden. 

In maart 2014 is de nieuwe TMI-subsidieregeling 2014-2020 voor het Flevolandse innovatieve MKB 
opengesteld. Aangezien de nieuwe EFRO-middelen 2014-2020 nog niet beschikbaar zijn, is er € 1,0 mln. 
provinciale middelen beschikbaar gesteld. Begin mei 2014 is de regeling vanwege overschrijving alweer 
gesloten. Er zijn 10 aanvragen in behandeling genomen waarvan inmiddels vijf zijn gehonoreerd. 

De Rekenkamer is inmiddels gestart met een onderzoek naar de TMI-regeling. 

Aanvullend op de financieringsinstrumenten voor het innovatieve MKB is het Fonds Regionaal Economische 
Ontwikkeling Flevoland (REOF) beschikbaar voor het financieren van grootschalige projecten met meerdere 
initiatienemers. Financiering wordt beschikbaar gesteld door de OMFL in de vorm van leningen en/of 
participaties.

Behaald resultaat

FLOO-subsidieregeling 2013
10 bedrijven hebben een FLOO-bijdrage ontvangen via OMFL
Totale R&D investeringen € 110.190
Totale omvang FLOO-subsidie € 46.525
Multiplier 2,37

FLOO-subsidieregeling 2014 (peildatum 25/08/14)
15 bedrijven hebben een FLOO-bijdrage ontvangen via OMFL (nog 11 aanvragen onderweg)
Totale R&D investeringen € 155.116
Totale omvang FLOO-subsidie € 72.445
Multiplier 2,14

TMI-subsidieregeling 2008-2013
67 bedrijven hebben een TMI-subsidie ontvangen
Totale R&D investeringen € 35.225.561
Totale omvang TMI-subsidie € 8.500.000
Multiplier 3,7
237 arbeidsplaatsen

TMI-subsidieregeling 2014-2020 (peildatum 25/08/14)
10 bedrijven hebben een TMI-subsidie ontvangen/aangevraagd 
Totale R&D investeringen € 4.800.000
Totale omvang TMI-subsidie € 1.000.000
Multiplier 4,8

Start TMI Fonds Flevoland op 1 juli 2014 (TMI-lening)
Fonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF)
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Uitgaven / 
verplichtingen

Structurele financiering voor FLOO-regeling (Programmabegroting)
Extra financiering TMI-subsidieregeling 2008 – 2013 (Programmabegroting)
TMI-subsidieregeling 2014 – 2020  € 1,0 mln.
TMI Fonds Flevoland € 0,5 mln.

Vervolg traject
In het najaar 2014 wordt er een separate monitor rapportage opgesteld over de projecten die met de nieuwe 
regelingen zijn ondersteund. Nagedacht zal moeten worden over aanvullende  financiering van de TMI-
subsidieregeling 2014-2020 aangezien er nog geen zicht is op nieuwe EFRO-middelen.

Instrumenten E – MKB Doorstartfonds 

Hoofddoel programma 5 Ondersteuning Flevolands MKB

Subdoel Instandhouden van werkgelegenheid

Beleid Motie Provinciale Staten

Inzet provincie

Organisatie van een vitale coalitie met het Zelfstandigenloket Flevoland, de gemeenten in Flevoland, de 
stichting MKB doorstart en de Stichting Kredietbank Nederland van het MKB Doorstartfonds Flevoland. De 
provincie heeft daarbij een fonds van € 2.000.000,-- ter beschikking gesteld, van waaruit leningen aan MKB 
bedrijven kunnen worden gedaan, die voldoen aan de gestelde criteria (w.o. Flevolands, levensvatbaar en 
geen andere financiering mogelijk).

Activiteiten conform 
uitvoeringsprogramma • N.v.t.

Beschikbaar budget € 2.000.000,-, waarvan € 500.000,- risicodragend.

Toelichting

Op grond van de motie van Provinciale Staten in november 2013 is het MKB Doorstartfonds Flevoland in het 
leven geroepen. Dit fonds richt zich op MKB ondernemers, die op zichzelf een levensvatbaar bedrijf hebben, 
maar die tijdelijk een (overbruggings)krediet nodig hebben. In samenwerking met het Zelfstandigenloket, de 
stichting MKB Doorstartpunt en de Kredietbank Nederland is deze faciliteit ingesteld. De provincie heeft een 
revolverend fonds van € 2 miljoen beschikbaar gesteld.

Behaald resultaat • Start MKB Doorstartfonds Flevoland, per 1 juli 2014

Verplichting Voor de financiering van het maximale default percentage van 25% (€ 500.000,-) is een voorziening getroffen 
ten laste van de reserve Strop.

Vervolg traject • Na instelling van het fonds zal deze op gezette tijden worden gemonitord.
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BIjlAGE 3
VOORTGANG UITVOERING EcONOmIScHE AGENDA PER PROGRAmmA

Toelichting op wijze van rapporteren per activiteit

Hoofddoel programma Beschrijving van het hoofddoel zoals opgenomen is in de EAF.

Subdoel Beschrijving van de subdoelen zoals opgenomen in de EAF.

Beleid Indien aanwezig en relevant zijn hier het vastgestelde beleid en besluiten van PS weergegeven.

Inzet / belang provincie Beschrijving van de in de EAF aangegeven inzet die de provincie zal plegen en/of welke belangen zij heeft 
bij het programma.

Activiteiten Beschrijving van de opgenomen activiteiten per cluster in de EAF: welke activiteiten worden gestimuleerd 
en/of uitgevoerd (afhankelijk van rol provincie).

Stand van zaken / 
toelichting Per activiteit wordt een toelichting gegeven en wordt aangegeven wat de stand van zaken is. 

Behaald resultaat
Per activiteit wordt het behaalde (deel)resultaat weergegeven. Door het resultaat weer te geven wil niet 
zeggen dat dit enkel en alleen door de provincie of een andere partner(s) is gerealiseerd. Het gaat hierbij om 
het (deel)resultaat als output.

Financiering

Per activiteit is opgenomen welke middelen zijn uitgegeven dan wel welke verplichtingen er nog zijn die uit 
het budget EAF worden gefinancierd. Zijn de activiteiten (mede) gefinancierd vanuit andere 
financieringsbronnen zoals o.a. ZZL, POP, EFRO, IFA en programmabegroting dan is dit aangegeven door 
middel van de naam van het financiële instrument. Voor de financiële cijfers van deze instrumenten wordt 
verwezen naar de rapportages van de afzonderlijke financieringsinstrumenten.

Vervolg traject Indien niet opgenomen in de kolom “de stand van zaken / toelichting” is hier aangegeven wat het vervolg 
traject is per activiteit.
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1.1A Agro & Food / Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – Agribusiness 

Hoofddoel programma Versterken duurzame, innovatieve voedselproductieketens in Flevoland

Subdoel
• Versterken grondgebonden agrarische productiesystemen
• Versterken plantaardige waardeketen (Biobased economy)
• Ontwikkelen hoog technologische voedselsystemen in stedelijke gebieden

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie

• 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
• Ontwikkelen van voedselproductie in een stedelijke omgeving

Activiteiten

A. Ondersteunen uitvoering project EnergieRijk (EFRO)
B. Mede ontwikkelen businesscase HarvestaGG (POP)
C. Mede ontwikkelen ketensamenwerking aardappelsector (e-OPTIMA)
D. Aanjagen project ideeën metropolitane landbouw

Stand van zaken / 
toelichting

Energierijk bestaat uit het bouwen en koppeling van 5 kleinere onderzoeksprojecten. Dit zijn co-
vergisttechniek (verwerken dierlijk mest in een biogasinstallatie), ontwikkeling van bio-ethanol, 
algenproduktie als alternatief voor olie, omzetten van koolstofhoudende biomassa zoals gras naar olie en gas 
en de ontwikkeling van een zonneweide voor de toepassing van zonne-energie. 
Al deze installaties zijn aan elkaar gekoppeld; het restproduct van de een is de inputgrondstof voor de ander. 
Het project is inmiddels afgerond en de projectresultaten zijn behaald. Het project zit in de fase van 
definitieve eindafrekening.

HarvestaGG heeft de afgelopen jaren onderzoek in laboratoria en in de praktijk, kennis verworven om uit 
hernieuwbare biomassa groene grondstoffen te produceren die geschikt zijn voor velerlei toepassingen. 
Momenteel wordt onderzocht of de businesscase productie biogas uit gras rond kan komen en of het 
ruimtelijke inpasbaar is. De provincie heeft door middel van POP gelden een deel van het 
haalbaarheidsonderzoek mogelijk gemaakt. 
De provincie is op dit moment via het omgevingsplan nog betrokken. Hierbij wordt gekeken wat de 
ruimtelijke opgave is en of dit planologisch passend is dan wel gemaakt kan worden. 

E-Optima 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. Voor het ontwikkelen 
van de database is een aanvraag voor ZZL gelden ingediend. Deze is begin 2014 toegewezen. Het project 
heeft een looptijd van 4 jaar. Met het ontwikkelen van de database is gestart. Dit verloopt volgens plan van 
aanpak. 

Metropolitane landbouw: hierbij gaat het om het verstrekken van voldoende voedsel en andere 
landbouwproducten die op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen voor inwoners van metropolitane 
gebieden en het ontwikkelen van nieuwe agro gerelateerde producten en markten voor deze gebieden. 
Er is een positionpaper kennis- en innovatiecluster Metropolitane Land- en Tuinbouw opgesteld door het 
kennis en innovatiecluster Metropolitane Land- en Tuinbouw. Provincie Flevoland is één van de lead partners 
hierin. Door middel van het organiseren van (internationale) congressen, participatie in bestaande 
congressen, de organisatie van workshops en de inrichting van een website worden de beschikbare kennis, 
expertise en concrete oplossingen ontsloten. De OMFL en FoodValley worden hierbij ingezet voor hun 
organiserend vermogen en hun netwerk. 

Behaald resultaat
Positionpaper kennis- en innovatiecluster Metropolitane Land- en Tuinbouw
Start onderzoek naar sluitende businesscase HarvestaGG
Start ontwikkelen database E-Optima

Financiering

A. EnergieRijk (EFRO)
B. HarvestaGG (POP2)
C. E-optima (programmabegroting en ZZL)
D. Metropolitane landbouw (vooralsnog alleen ambtelijke inzet)
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1.1B Agro & Food / Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – Agribusiness 

Hoofddoel programma Versterken duurzame, innovatieve voedselproductieketens in Flevoland

Subdoel
• Versterken grondgebonden agrarische productiesystemen
• Versterken plantaardige waardeketen (Biobased economy)
• Ontwikkelen hoog technologische voedselsystemen in stedelijke gebieden

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie

• 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
• Ontwikkelen van voedselproductie in een stedelijke omgeving

Activiteiten
A. Verkennen intensivering samenwerking zaaizaad- en pootgoedsector
B. Mede ontwikkelen en businesscase Sensor Based Farming
C. Bijdragen aan onderzoek clusterontwikkeling Agro & Food

Stand van zaken / 
toelichting

In 2013 is er door de OMFL een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen de 
zaaizaad- en pootgoedsector te intensiveren. De resultaten van de verkenning zijn met het agrarisch 
bedrijfsleven en kennisinstellingen tijdens een Innovatie Arena gepresenteerd. De uitkomsten zijn positief. 
Door de OMFL zal in de vierde helft van 2014 met verschillende vertegenwoordigers uit de sector samen een 
vervolg agenda worden gemaakt. Hier ligt een combinatie met activiteit C: bijdragen aan onderzoek 
clusterontwikkeling Agro & Food.

De Sensor Based Farming richt zich op het optimaliseren van de aardappelteelt door slim gebruik te maken 
van onder meer historische teeltgegevens, gewasscans, luchtfotografie, satellietbeelden en 
laboratoriumanalyses. In 2013 is een pilot positief afgerond. Op 2 juli 2014 heeft een Landelijke dag 
precisielandbouw plaatsgevonden in Emmeloord. Op deze dag is een seminar georganiseerd voor genodigden 
met als doel het opstellen van een gezamenlijke visie over regionale aanpak precisielandbouw. De input van 
dit seminar wordt verwerkt in de opstelling van een innovatie agenda precisielandbouw.

Een groep stakeholders (bedrijfsleven, instellingen en overheden) uit Noordelijk Flevoland hebben in 2013 
het initiatief genomen de krachten te bundelen. De business case is in 2013 ontwikkeld onder de naam Agro 
Food cluster Noordoostpolder. Het cluster richt zich met name op pootaardappelen en uien. Centraal staat 
innovatie, geflankeerd door de speerpunten kennis/onderwijs en business development. Inmiddels is een 
aanvraag voor een financiële bijdrage ingediend (programma ZZL Noordelijk Flevoland). Geplande start van 
het project is augustus 2014. De eerste activiteit zal het opstellen van een innovatieagenda zijn. Gepland is 
dit in het 2e kwartaal 2015 gereed te hebben.

Opstellen kennis en innovatie agenda biologische landbouw (nieuw).
Aan de Stichting Biologische Landbouw Flevoland is opdracht verstrekt om een kennis en innovatie agenda op 
te stellen voor deze sector. Begin 2015 worden hiervan de resultaten verwacht. De OMFL maakt deel uit van 
de klankbordgroep.

Behaald resultaat

• Afgeronde verkenning naar de mogelijkheden om samenwerking tussen zaaizaad- en pootgoedsector te 
intensiveren.

• Pilot “Sensor Based Farming” afgerond met positief resultaat.
• Een seminar georganiseerd en input voor een gezamenlijke innovatie agenda Precisielandbouw.
• Opdracht verstrekt aan Stg. Biologische Landbouw Flevoland ter vorming van een kennis en innovatie 

agenda biologische landbouw (nieuw).

Financiering

A. Zaaizaad- en pootgoedsector (programmabegroting)
B. Sensor Based Farming (programmabegroting)
C. Clusterontwikkeling Agro & Food (ZZL)
D. Biologische landbouw (programmabegroting)
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Agro & Food / Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – Visbusiness

Hoofddoel programma Versterken duurzame, innovatieve voedselproductieketens in Flevoland

Subdoel • Versterken en verduurzamen visserijketen

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie • Ondersteunen van samenwerking in de keten en het toepassen van praktijkkennis en
• Technieken die leiden tot kostenreductie, innovatie en verduurzaming van de vissector

Activiteiten Mede ontwikkelen business case Masterplan Duurzame Visserij
Ontwikkelen business case met de stichting Blue Port Urk

Stand van zaken / 
toelichting

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. De transitie is gericht op de 
gehele visserijvloot: minder verbruik van olie, gebruik van andere coating, vernieuwende vistechniek etc. 
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). Inmiddels is 
voor fase 3 onderdeel vismethode een ZZL aanvraag ingediend. Met het bouwen van het schip is reeds 
gestart.

Blue Port Urk is één van de regionale Blue Ports die zijn voortgekomen uit het landelijke Visserij Innovatie 
Platform (VIP) door het opheffen van de productschappen. Voor een periode van vier jaar wordt gewerkt aan 
de innovatie binnen de visserijsector. 
Blue Port Urk (BPU) is het regionale centrum voor innovatie en marketing van de visserijsector. BPU 
ondersteunt initiatieven vanuit de markt die gericht zijn op innovatie, samenwerking, duurzaamheid en het 
delen van kennis in de sector visserij. Samen met marktpartijen en kennisinstellingen wil het BPU 
innovatieve projecten aanjagen, samenbrengen, begeleiden en faciliteren ter bevordering van een 
economisch renderende en duurzaam verantwoorde visserij. 
De OMFL is penvoerder en projectleider van BPU. De provincie Flevoland heeft hiernaast geen rol (meer) 
binnen de BPU. 
Ketensamenwerking, kennis delen, onderwijs (masterclasses ondernemerschap, ICT techniek afstemming van 
de markt. Het project loopt eind 2014 af. 

Behaald resultaat • Realisatie Masterplan Duurzame Visserij

Financiering Masterplan Duurzame Visserij (ZZL)
Blue Port Urk (Rijksdienst voor ondernemerschap (RVO))
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2.1 High Tech Systemen en Materialen – Composieten

Hoofddoel programma Versterken kennisintensieve maakindustrie in Flevoland

Subdoel Verder versterking van het composietencluster in Flevoland

Beleid

• Activiteitenplan Compoworld (HB1563393)
• Activiteitenplan Compoworld 2014-2015 (eDocs 1581517
• Jaarrapportage ZZL, eDocs 1608135)
• Masterplan Compoworld (HB 1580303)
• Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie Uitbreiding van het Flevolandse composietcluster en verbindingen met andere economische sectoren en 
composietinitiatieven in Nederland

Activiteiten

• Ondersteunen uitvoering project Geo Valley (EFRO)
• Ondersteunen uitvoering van Masterplan CompoWorld (ZZL)
• Verkennen perspectieven voor gebruik van composieten in de bouw in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 

(CompoBouw)
• Verkennen clusterontwikkeling Aerospace in Flevoland, Overijssel en Drenthe
• Mede ontwikkelen lesplaats composiet Lelystad
• Mede ontwikkelen businesscase Kansen voor Robotica (EFRO)

Stand van zaken / 
toelichting

Geo Valley beoogt door kennisontwikkeling- en overdracht de (inter)nationale marktpositie van het 
Geomatica cluster te versterken in een marktsegment dat tegelijk bijdraagt aan een duurzaam beheer van 
de leefomgeving. Geo Valley combineert de reeds aanwezige specialistische MKB-marktkennis in het 
Geomatics Business Park (GBP) met thematische kennis van diverse kennisinstituten in Landsdeel West (o.a. 
NLR, TNO, TU Delft, UT/ITC, UvA). Geo Valley ambieert deze kennis door samenwerking beter te benutten, 
de marktpositie van het Geomatica bedrijfsleven te verbeteren en daarmee bij te dragen aan de drie P’s 
binnen het OP Kansen voor West: People, Planet en Profit.

Geomatica vormt één van de drie speerpuntclusters waarop de provincie Flevoland projecten in het kader 
van OP Kansen voor West I wenst te ontwikkelen.
Stichting Geomatica Business Park heeft in het voorjaar 2014 de eindafrekening bij het Programmabureau 
Landsdeel-West ingediend. Momenteel vindt de definitieve afrekening plaats. Inhoudelijk is het project 
positief afgerond en zijn alle indicatoren gerealiseerd.

De stichting CompoWorld draagt zorg voor de uitvoering van het Masterplan kennisontwikkeling, 
kennisvalorisatie en versterken van het beroepsonderwijs. In de jaarrapportage 2013 ZZL gelden is 
weergegeven wat de vorderingen zijn. Conclusie is dat de meeste activiteiten volgens planning verlopen en 
dat met name de werkgelegenheidseffecten aan de gestelde doelen voldoen. 

Net als bij CompoWorld wil Flevoland via CompoBouw een actief samenwerkingsverband vormen, waarin 
meerdere kennisinstellingen, onderwijs en met name bedrijfsleven samenwerken om de toepassing van 
lichtgewicht materialen (composiet) in de bouw te bevorderen.
Achtergrond van CompoBouw is de geconstateerde noodzaak tot innovatie in de bouw. Dat geldt voor 
logistieke processen, de gehele organisatie van bouwprojecten, maar ook de toepassing van nieuwe, 
duurzame en lichte materialen. De OMFL heeft de opdracht om te onderzoeken of een PPS mogelijk is bij het 
gebruik van composieten in de bouw. Inmiddels is de eerste bijeenkomst georganiseerd met potentiële leden 
voor de PPS.

De provincies Flevoland, Drenthe en Overijssel hebben een onderzoek laten verrichten naar de 
mogelijkheden om de aansluiting tussen het mkb en de high end composietbedrijven (o.a. aerospace) te 
verbeteren. Het onderzoek gaf aan dat de afstand tussen het mkb en de high end composietbedrijven nog 
vaak erg groot is vooral i.v.m. certificeringseisen. Mogelijkheden zijn er wel bij semi high end bedrijven. Het 
opzetten van voorbeeldprojecten en het meer dan tot nu toe openstellen van testfaciliteiten kan bijdragen 
aan verbeterde aansluiting van het mkb. Ook werd geadviseerd om curricula te ontwikkelen voor het 
composietonderwijs met een doorlopende leerlijn van MBO tot master. De drie provincies hebben 
afgesproken om gezamenlijk de aanbevelingen verder uit te werken.

Lesplaats Lelystad
College4Leaderschip / Leren van Topsport: opzetten en uitvoeren van een mentaliteitsprogramma voor alle 
eerstejaars niveau 4 leerlingen waarbij men beter toegerust wordt om de opleiding met succes af te ronden 
en door te stromen naar het HBO. Het project is zeer succesvol uitgevoerd in het schooljaar 2013 - 2014. Er 
is veel belangstelling vanuit bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Ook blijkt er een wervingskracht vanuit 
te gaan. 
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Behaald resultaat

• Evaluatie Activiteitenplan CompoWorld 2013.
• Onderzoek naar mogelijkheden om de aansluiting tussen MKB en high end composietsector te verbeteren is 

gereed.
• Activiteitenplan 2014-2015 vastgesteld door GS.
• Verkenning en voorbereiding gespreksrondes kernteam afgerond.
• Op 5 juni 2013 is PS akkoord gegaan met het verlenen van subsidie aan Onderwijs composieten in 

Flevoland en College4Leaderschip / Leren van Topsport (eDocs 1455034, 1456686 en 1458056). 
• Opnemen van module composieten in de opleidingen bouw en mobiliteit van MBO college Lelystad.
• Ontwikkelen opleiding mechanical engineering.
• 610 deelnemers aan College4Leaderschip / Leren van Topsport.
• Inrichten van het CompoCenter.
• Fokker Landing Gear (FLG), onderdeel van Fokker Technologies en het Nederlands Nationaal Lucht en 

Ruimtevaartlaboratorium (NLR) hebben een intentieverklaring getekend voor de realisatie van sterk 
geautomatiseerde en state-of-the-art fabriek voor composiet landingsgestel onderdelen bij het NLR in 
Marknesse.

Financiering

A. Geo Valley (EFRO, Rijk, Provincie Flevoland)
B. Ondersteunen uitvoering van Masterplan CompoWorld (ZZL)
C. Verkennen perspectieven voor gebruik van composieten in de bouw in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland – 

Compobouw (via CompoWorld)
D. Verkennen clusterontwikkeling Aerospace in Flevoland, Overijssel en Drenthe (via CompoWorld)
E. Mede ontwikkelen lesplaats composiet Lelystad (via CompoWorld)
F. Mede ontwikkelen businesscase Kansen voor Robotica (EFRO)

Vervolg traject

CompoWorld: Ook de komende periode worden de inspanningen specifiek gericht op het bedrijfsleven in de 
Noordoostpolder. Hierbij zullen de innovatieregelingen in het CompoWorld programma centraal staan. 
Financiële realisatie ligt achter op schema. Door de M2I onderzoeksactiviteiten direct door het NLR te laten 
uitvoeren, een aanvullende innovatieregeling voor het MKB aan te bieden en met Windesheim Flevoland 
afspraken te maken om de HBO activiteiten de komende maande op te starten en uit te voeren wordt ervoor 
gezorgd dat de beoogde resultaten van het programma in de jaren 2014-2015 worden bereikt en 
gewaarborgd.

CompoBouw: Uit de verkenning zijn afspraken gemaakt om in de tweede helft van 2014 gespreksrondes te 
voeren met een kernteam (bouwbedrijven, kennisinstellingen, overheden, OMFL) conform de start van 
CompoWorld. Voor eind 2014/begin 2015 wordt gekoerst op een gezamenlijk convenant of intentieverklaring.

Om de aansluiting van het mkb bij high end composietbedrijven te bevorderen worden de aanbevelingen van 
de onderzoek in samenspraak met de provincies Drenthe en Overijssel nader uitgewerkt. Een voorstel aan de 
drie gedeputeerden wordt ambtelijk voorbereid.
 
Onderwijs composieten in Flevoland: uitvoering conform plan van aanpak. De tweede tranche van de 
provinciale subsidie kan worden uitgekeerd. 

Lesplaats Lelystad
College4Leaderschip / Leren van Topsport: Voor de verduurzaming van het programma heeft het MBO college 
Lelystad sterk gerekend op substantiële financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven. De vele inspanningen 
hebben echter nog niet geleidt tot gewenst resultaat. Het bedrijfsleven wil zich wel binden maar er zijn nog 
geen concrete toezeggingen gedaan met betrekking tot een financiële bijdrage. Voor de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven lijken andere modellen noodzakelijk te zijn die een directe win-win situatie voor 
het bedrijfsleven en het onderwijs realiseren.
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Behaald resultaat

• Evaluatie Activiteitenplan CompoWorld 2013.
• Onderzoek naar mogelijkheden om de aansluiting tussen MKB en high end composietsector te verbeteren is 

gereed.
• Activiteitenplan 2014-2015 vastgesteld door GS.
• Verkenning en voorbereiding gespreksrondes kernteam afgerond.
• Op 5 juni 2013 is PS akkoord gegaan met het verlenen van subsidie aan Onderwijs composieten in 

Flevoland en College4Leaderschip / Leren van Topsport (eDocs 1455034, 1456686 en 1458056). 
• Opnemen van module composieten in de opleidingen bouw en mobiliteit van MBO college Lelystad.
• Ontwikkelen opleiding mechanical engineering.
• 610 deelnemers aan College4Leaderschip / Leren van Topsport.
• Inrichten van het CompoCenter.
• Fokker Landing Gear (FLG), onderdeel van Fokker Technologies en het Nederlands Nationaal Lucht en 

Ruimtevaartlaboratorium (NLR) hebben een intentieverklaring getekend voor de realisatie van sterk 
geautomatiseerde en state-of-the-art fabriek voor composiet landingsgestel onderdelen bij het NLR in 
Marknesse.

Financiering

A. Geo Valley (EFRO, Rijk, Provincie Flevoland)
B. Ondersteunen uitvoering van Masterplan CompoWorld (ZZL)
C. Verkennen perspectieven voor gebruik van composieten in de bouw in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland – 

Compobouw (via CompoWorld)
D. Verkennen clusterontwikkeling Aerospace in Flevoland, Overijssel en Drenthe (via CompoWorld)
E. Mede ontwikkelen lesplaats composiet Lelystad (via CompoWorld)
F. Mede ontwikkelen businesscase Kansen voor Robotica (EFRO)

Vervolg traject

CompoWorld: Ook de komende periode worden de inspanningen specifiek gericht op het bedrijfsleven in de 
Noordoostpolder. Hierbij zullen de innovatieregelingen in het CompoWorld programma centraal staan. 
Financiële realisatie ligt achter op schema. Door de M2I onderzoeksactiviteiten direct door het NLR te laten 
uitvoeren, een aanvullende innovatieregeling voor het MKB aan te bieden en met Windesheim Flevoland 
afspraken te maken om de HBO activiteiten de komende maande op te starten en uit te voeren wordt ervoor 
gezorgd dat de beoogde resultaten van het programma in de jaren 2014-2015 worden bereikt en 
gewaarborgd.

CompoBouw: Uit de verkenning zijn afspraken gemaakt om in de tweede helft van 2014 gespreksrondes te 
voeren met een kernteam (bouwbedrijven, kennisinstellingen, overheden, OMFL) conform de start van 
CompoWorld. Voor eind 2014/begin 2015 wordt gekoerst op een gezamenlijk convenant of intentieverklaring.

Om de aansluiting van het mkb bij high end composietbedrijven te bevorderen worden de aanbevelingen van 
de onderzoek in samenspraak met de provincies Drenthe en Overijssel nader uitgewerkt. Een voorstel aan de 
drie gedeputeerden wordt ambtelijk voorbereid.
 
Onderwijs composieten in Flevoland: uitvoering conform plan van aanpak. De tweede tranche van de 
provinciale subsidie kan worden uitgekeerd. 

Lesplaats Lelystad
College4Leaderschip / Leren van Topsport: Voor de verduurzaming van het programma heeft het MBO college 
Lelystad sterk gerekend op substantiële financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven. De vele inspanningen 
hebben echter nog niet geleidt tot gewenst resultaat. Het bedrijfsleven wil zich wel binden maar er zijn nog 
geen concrete toezeggingen gedaan met betrekking tot een financiële bijdrage. Voor de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven lijken andere modellen noodzakelijk te zijn die een directe win-win situatie voor 
het bedrijfsleven en het onderwijs realiseren.

2.2 High Tech Systemen en Materialen – overige kennisintensieve maakindustrie

Hoofddoel programma Versterken kennisintensieve maakindustrie in Flevoland

Subdoel Versterken kennis en innovatie

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie

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 ingezet op sensortechnologie, robotica, domotica en schone technologie die voldoet aan de 
eisen van duurzaamheid.

Activiteiten

• Ondersteunen en uitvoering Toptechniek in Bedrijf 
• Mede ontwikkelen businesscase Kansen voor Robotica 
• Participeren IVB TransNetAero 
• Ondersteuning initiatief CIM! powered two wheeler van New Land Mobility (nieuw)

Stand van zaken / 
toelichting

Eind 2012 heeft de provincie € 25.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering in het project Toptechniek in 
Bedrijf (totale financiering € 1.000.600,-). Voor de vergroting van de instroom voor meer gezonde 
levensvatbare techniekopleidingen via een goede doorlopende leerlijn VMBO-MBO met inbegrip van een 
“technologieroute”. Met het aantrekkelijker maken van het onderwijs zullen meer jongeren een keuze 
maken om een technische opleiding te volgen en uiteindelijk meer mensen gaan kiezen voor een beroep 
binnen Flevolandse technische bedrijven. Hiermee wordt het vestigings- en innovatieklimaat voor nieuwe en 
bestaande bedrijven versterkt. 
Het project is in volle gang en de looptijd is tot en met 2015. Het project is verdeeld over de 6 deelplannen 
en elk deelplan kent zijn eigen fasering. Tot nu toe kan worden gesteld dat bijna alle deelprojecten goed 
draaien en resultaten boeken. De provincie neemt deel aan de stuurgroep. Door de inzet van de provincie 
heeft de stuurgroep er mee in gestemd het project ‘Toptechniek in bedrijf’ te verankeren in techniekpact 
Noordvleugel. Waardoor continuïteit na 2015 geborgd is tot in ieder geval 2020.

In het project ‘Kansen voor Robotica’ heeft de provincie (naast de EFRO en cofinanciering door het rijk) 
€  479.290 aan cofinanciering beschikbaar gesteld (van de totale € 2.278.418). In dit project is het realiseren 
van een roboticalab in Almere de doelstelling. Dit roboticalab zal ingezet worden als leer-ontdekcentrum, 
hoogwaardige praktijklocatie en ruimte waarin bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoet en kennis gedeeld 
kan worden. In dit project wordt het penvoerderschap gevoerd door het Technocentrum. Door het 
faillissement van het techno centrum komt het project in gevaar. Verdere voortgang van het project zal 
alleen plaatsvinden als door de stuurgroep een andere penvoerder wordt voorgedragen. De partners hebben 
dan tot de zomer van 2015 alsnog de gelegenheid om de doelstelling van het project te realiseren en te 
verduurzamen. De provincie vervult in de uitvoering van dit project geen taak of rol.

TransNetAero is een goedgekeurd project binnen Interregg IV B en heeft als doelstelling: actieve uitwisseling 
van kennis en innovaties tussen aerospace MKB’s uit Noord West Europese regio’s resulterend in nieuwe 
business cases.
Middels TransNetAero worden netwerken opgebouwd waarbij met name de MKB’s medewerkers uit de regio’s 
getraind worden en netwerken opbouwen. Iedere regio associeert met een aantal kennisgebieden. De 
Nederlandse regio specialiseert zich in composieten, vliegtuigenonderhoud en avionica (vliegtuig-
elektronica). Aan het eind van het project zal dit profiel herkenbaar zijn binnen de Noord-West Europese 
bedrijven. Het project wordt uitgevoerd door partners in Duitsland, Zwitserland, UK, België, Frankrijk en 
Nederland en loopt tot 1 augustus 2015. 

Het nieuwe Lelystadse bedrijf New Land Mobility ontwikkelt een kleine licht gewicht opvouwbare scooter, 
met composiet elementen die zijn ontwikkeld met steun van het NLR. New Land Mobility heeft afspraken 
gemaakt voor serieproductie met een aantal grote bedrijven in o.a. China. Het uiteindelijke doel is om in 
Lelystad een productiebedrijf op te zetten. Ter ondersteuning van het initiatief heeft het bedrijf een 
goodwill bijdrage van de provincie ontvangen voor de realisatie van een prototype (nieuw).

Behaald resultaat

Top Techniek in bedrijf: verankering techniekpact Noordvleugel, Waardoor continuïteit na 2015 geborgd is tot 
in ieder geval 2020.
Kansen voor Robotica: realisatie van het roboticalab.
TransNetAero: diverse uitwisselingprojecten (cursussen, B2B bijeenkomsten etc.

Financiering

Toptechniek in bedrijf (MRA)
Kansen voor Robotica (EFRO)
TransNetAero (Interegg IVB)
CIM! powered two weeler van New Land Mobility (nieuw) (programmabegroting)
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Voortgangsrapportage economische agenda FleVoland 2012-2015

3.1 Life Sciences & Health – gezondheid mens en dier

Hoofddoel programma Verbeteren kwaliteit in gezondheid en zorg in Flevoland

Subdoel Versterken Flevolandse cluster Humanimal

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie Stimuleren van kennisvalorisatie door het combineren van humane en veterinaire kennis en kunde.

Activiteiten

• Bijdragen aan clusterontwikkeling Humanimal
• Ondersteunen uitvoering project Emerging Disease Campus (EFRO) 
• Support geven aan project IMPact door o.a. Innoser
• Ondersteunen uitvoering project Aloha RSV door o.a. CVI
• Ondersteunen bouw High Containment Unit (EFRO)
• Leading partner Economische Actieagenda Noordvleugel, onderdeel LSH

Stand van zaken / 
toelichting

Vanuit de gedeelde ambitie om als Life Sciences cluster te groeien hebben 20 bedrijven en kennisinstituten 
zich gecommitteerd aan de Uitvoeringsagenda Humanimal Flevoland 2014-2016. De verdere ontwikkeling van 
het cluster concentreert zich op een vijftal actielijnen: Ondernemerschap & Innovatie, Netwerkvorming, 
Kapitaal, Faciliteiten & fysieke voorwaarden en Branding/Marketing.  
 
Ondernemerschap & Innovatie 
Het project Emerging Disease Campus (EDC) heeft tot doel om het thema ondernemerschap binnen het 
Centraal Veterinair Instituut (CVI) gevestigd in Lelystad, te versterken. Dit gebeurt door onderzoekers uit te 
dagen om de marktwaarde van hun onderzoeksprogramma vast te stellen (kennisvalorisatie). Dit heeft goede 
tussentijdse resultaten opgeleverd waaronder een aansprekende winnaar van de innovatiewedstrijd. Het 
project wordt in 2014 afgerond. 

Er is opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een business case Digitale Pathologie. 
Digitalisering biedt pathologen de mogelijkheid om beelden en kennis eenvoudig te delen met andere 
pathologen over de hele wereld. De digitale werkwijze is duidelijk anders dan de handmatige werkwijze. 
Veel pathologen geven (nog) de voorkeur aan de microscoop, maar de belangstelling voor de digitale 
werkwijze wint terrein. 

Onlangs is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland gestart met de uitvoering van het project 
Ondernemerschap & Innovatie Humanimal. Het begeleiden en coachen van (startende) life sciences 
ondernemers bij het succesvol implementeren van innovaties staat hierbij centraal. De ondernemer wordt 
ondersteund bij het uitwerken en realiseren van een duurzame toepassing van de innovatie. Waar nodig 
zullen startende ondernemers gebruik kunnen maken van Innovatie en Business Development vouchers. De 
beste innovaties zullen worden verkozen tijdens de innovatiewedstrijd.

Daarnaast is er een Online Dialoog gestart met stakeholders in Flevoland en Nederland om de strategische 
innovatiepijlers en de inhoudelijke focus voor Humanimal nader te concretiseren. De provincie wil dat veel 
meer belanghebbenden de kans krijgen om vanuit eigen ambities, visie en strategie aan te haken door de 
uitvoeringsagenda, de inhoudelijke focus en prioriteiten voor Humanimal mede te bepalen.   

Netwerkvorming 
Het symposium “Emmeloord draait door” dat de Dierenkliniek Emmeloord in samenwerking met de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland in 2013 organiseerde is druk bezocht door ongeveer 100 deelnemers 
(vertegenwoordigers bedrijfsleven en dierenartsen). Doel van het symposium was netwerkvorming en 
kennisoverdracht in relatie tot gezondheid van mens en dier.

Het internationale netwerk is uitgebreid door deelname aan de Chinamissie in september 2014.

De samenwerking in de Noordvleugel is gericht op het aanjagen van nieuwe, slimme allianties tussen 
kennis- en zorginstellingen, bedrijfsleven en risicokapitaal t.b.v. commercialisering van kansrijke ideeën en 
gezamenlijke belangenbehartiging, inzet van Europese middelen en internationale promotie en acquisitie op 
de thema’s Imaging, Oncologie, One Health en Zorginnovatie.

Vanuit het streven om samenwerkingsverbanden tussen de regio’s Amsterdam, Utrecht en Flevoland te 
versterken is onder meer support gegeven aan een drietal projecten: IMPact, Aloha RSV en de AtoB Day.  

IMPact richt zich op de doorontwikkeling van gespecialiseerde biotechnologie met unieke toepassingen in 
genetisch onderzoek (oncologie, neurologie, hersenziekten, immunologie, cardiovasculaire ziekten en maag-, 
lever- en darmziekten). Binnen het project IMPact werken onder andere het Nederlands Kanker Instituut en 
het Lelystadse bedrijf Innoser aan deze voor Nederland unieke faciliteit. Door het succes van dit project 
willen andere academische medische centra ook graag gebruik maken van de life science services van 
Innoser. 
 
Aloha RSV is een fraai voorbeeld hoe de kennis over het ziekteverloop van RVS bij kalveren van het CVI wordt 
vertaald naar een betere behandeling van jonge kinderen met een luchtweginfectie veroorzaakt door het 
RSV-virus. Het CVI werkt in dit kader samen met het Emma Kinderziekenhuis en het bedrijf AIMM 
Therapeutics, beide gevestigd in Amsterdam.
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Stand van zaken / 
toelichting (vervolg)

De AtoB Day 2014 is georganiseerd door Immuno Valley en heeft tot doel academici en ondernemers 
dichterbij elkaar te brengen. Onderzoekers zijn uitgedaagd voorstellen te maken om de onderzoeksvraag van 
het Amerikaanse bedrijf Zoetis te kunnen beantwoorden. Het onderzoeksvoorstel van twee onderzoekers van 
de Universiteit Utrecht en het CVI heeft gewonnen. Provincie Flevoland is deelnemer aan Immuno Valley, een 
(inter-) nationaal publiek-privaat consortium gericht op het verbinden, coördineren en commercialiseren van 
wetenschap, business en R&D expertise op het gebied van infectieziekten.  

Faciliteiten & fysieke voorwaarden 
De verbouw en nieuwbouw van de nationale dierfaciliteit zoönosen-onderzoek (High Containment Unit) van 
het CVI is van start gegaan in het najaar 2012. De bouw is zo goed als gereed. In het najaar 2014 worden de 
nieuwe faciliteiten in gebruik genomen voor onderzoek naar infectieziekten die overgedragen kunnen worden 
van dier naar mens. Dit zal gepaard gaan met een feestelijke opening.

Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Wageningen UR hebben een samenwerkingsovereenkomst 
getekend ter versterking van Flevoland als levend laboratorium voor de gezondheid van mens en dier 
(Humanimal), biobased economy en de Floriade. 
Het is de verwachting dat verdere groei van het Humanimal cluster kan worden vergroot door de humane en 
veterinair kennis en kunde van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad te combineren via open 
innovatie: bedrijven investeren in R&D en werken hierbij in toenemende mate samen met universiteiten, 
kennisinstituten, spin offs etc. Wat is er nodig opdat de faciliteiten van het CVI - waaronder de vernieuwde 
High Containment Unit – als een magneet zijn voor nieuwe onderzoek en bedrijvigheid?  
Provincie Flevoland heeft opdracht gegeven voor een startnotitie om deze vraag samen met de belangrijkste 
stakeholders te kunnen beantwoorden. 

Deze startnotitie is de opmaat voor een bestuurlijk overleg met het ministerie van Economische Zaken, 
Wageningen UR, de Universiteit van Utrecht en vertegenwoordigers van het Flevolandse cluster Humanimal.

Kapitaal 
De Life Sciences sector is een sector met een grote kapitaalbehoefte. Voor de individuele life sciences 
bedrijven wordt geen nieuw fonds voorzien, anders dan bestaande Provinciale fondsen, nationale en 
internationale fondsen/subsidies en private fondsen. Daarom worden Flevolandse bedrijven uitgenodigd om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande regelingen en fondsen. Tijdens een 
informatiebijeenkomst in het provinciehuis over financieringsmogelijkheden voor Flevolandse life sciences 
bedrijven heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de nationale regelingen en Horizon2020 
uitgebreid toegelicht. Voor een update van de provinciale regelingen en fondsen wordt verwezen naar de in 
de bijlage opgenomen financiële instrumentenoverzicht.

Branding/Marketing
Vanuit het streven om Flevolandse kennisinstellingen en bedrijven meer zichtbaarheid te geven, verzorgt de 
OMFL de communicatie voor het cluster Humanimal. Naast een logo, een flyer, een banner en de buttons is er 
geïnvesteerd in een eigen website: www.humanimal.nu. Ook wordt gebruik gemaakt van social media: 
https://nl-nl.facebook.com/humanimal.lelystad
en via twitter @_humanimal_. 
Daarnaast is de OMFL namens het cluster Humanimal zichtbaar aanwezig geweest tijdens het Innovation for 
Health congres 2014 in de RAI in Amsterdam. De OMFL heeft de vervolg opdracht gekregen een 
communicatiestrategie en een communicatieplan voor het cluster Humanimal op te stellen. 

Behaald resultaat

• Gezamenlijke Uitvoeringsagenda Humanimal 2014-2016 ondertekend door 20 Flevolandse bedrijven en 
kennisinstituten.

• Ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Wageningen-UR.
• Symposium “Emmeloord draait door”.
• Haalbaarheidsonderzoek Digitale Pathologie.
• 15 deelnemers aan de informatiebijeenkomst voor Flevolandse life sciences bedrijven over 

financieringsinstrumenten en Horizon2020.
• Start uitvoering actieplan Ondernemerschap & Innovatie.

Financiering

• Uitvoeringsagenda Humanimal inclusief opdrachten en uitvoering actieplan Ondernemerschap & Innovatie 
Humanimal (Programmabegroting en ambtelijke inzet)

• High Containment Unit (EFRO)
• Emerging Disease Campus (EFRO)
• Economische Actieagenda Noordvleugel, onderdeel LSH (ambtelijke inzet)
• IMPact, Aloha RSV, AtoB day (ambtelijke inzet)
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Voortgangsrapportage economische agenda FleVoland 2012-2015

3.2 Life Sciences & Health – voeding en gezondheid (cross-over met Agro&Food)

Hoofddoel programma Verbeteren kwaliteit in gezondheid en zorg in Flevoland

Subdoel Versterken innovatiekracht crossover Voeding en Gezondheid

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie Stimuleren van kennisvalorisatie crossover Voeding en Gezondheid

Activiteiten • Aanjagen projectideeën Voeding en Gezondheid (cross-over met Agro&Food)

Stand van zaken / 
toelichting

Voeding en Gezondheid
In 2013 heeft de OMFL in opdracht van de provincie Flevoland een succesvolle innovatiearena georganiseerd 
voor experts, topondernemers en wetenschappers uit Flevoland en daarbuiten op het gebied van Voeding en 
Gezondheid. Doel van deze bijeenkomst was het bieden van inspiratie voor de vorming van nieuwe business 
coalities op het snijvlak van Voeding en Gezondheid. Uit deze bijeenkomst die plaatsvond bij 
maaltijdenproducent Marfo in Lelystad is een drietal vervolgtrajecten voortgekomen:

Feed Innovation
Schothorst Feed Research - winnaar van de Flevopenning voor het meest innovatieve onderneming 2014 -, 
CAH Vilentum en het Kenniscentrum Agrofood & Ondernemen voeren met financiële steun van de provincie 
Flevoland een haalbaarheidsonderzoek uit naar een publiek-private samenwerking rondom een programma 
Feed Innovation. Doel van het programma is het opleiden en trainen van professionals zodat zij op 
interdisciplinaire wijze ‘state of the art’-kennis gebruiken bij het succesvol implementeren van 
noodzakelijke innovaties om het wereldvoedsel- en milieuvraagstuk duurzaam op te lossen.

Personalized Food
Eind 2013 heeft de provincie Flevoland samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam en het Centrum of 
Expertise Greenports opdracht verleend voor een verkenning naar business coalities Personalized Food: 
nieuwe verbindingen van partijen op het gebied van recente biomedische bevindingen rondom de met 
metabole routekaart, diergezondheid, plantinhoudsstoffen, land- en tuinbouwproducten, voeding en 
patiëntenorganisaties met de intentie om te komen tot een businessmodel. De resultaten van de 
drukbezochte innovatiearena Personalized Food op 13 mei 2014 in Almere zijn veelbelovend. De opdracht 
wordt in het najaar afgerond. 

Spirocan 
In Nederland en in de rest van de wereld ervaren veel mensen chronische pijn. De pijn werkt sterk 
invaliderend en is moeilijk te behandelen. Er is behoefte aan een nieuw, werkzaam geregistreerd 
pijnmedicijn. De initiatiefnemer Bedromedical B.V. streeft naar een unieke oplossing voor dit wereldwijde 
maatschappelijke probleem door gebruik van medicinale cannabis in combinatie met een handzame 
verdamper. Provincie Flevoland is gevraagd om ondersteuning bij dit traject. 

Behaald resultaat

• innovatiearena Voeding en Gezondheid
• innovatiearena Personalized Food
• haalbaarheidsonderzoek Feed Innovation
• netwerk Voeding en Gezond in MRA is versterkt
• Kennis- en innovatieprojecten Voeding en Gezondheid zijn in ontwikkeling

Financiering • Opdrachten zijn gefinancierd uit de Programmabegroting
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3.3 Life Sciences & Health - zorginnovatie

Hoofddoel programma Verbeteren kwaliteit in gezondheid en zorg in Flevoland

Subdoel Versterken innovatiekansen voor zorg en welzijn in Flevoland

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie
Realiseren van innovaties die een oplossing bieden voor de vraagstukken in zorg en welzijn die samenhangen 
met de demografische ontwikkeling in Flevoland.
Ondersteunen van ideeën om ze tot uitvoering te brengen.

Activiteiten
• Organisatie Flevolandse zorginnovatiewedstrijd ‘Betere Zorg? Mijn idee!’
• Opstarten zorginnovatieplatforms
• Ondersteunen Jan van Es Instituut (IFA)

Stand van zaken / 
toelichting

Zorginnovatiewedstrijd ‘Betere Zorg? Mijn idee!’
Met de Flevolandse zorginnovatiewedstrijd ‘Betere zorg? Mijn idee!’ wordt ingezet op het stimuleren van 
technische zorginnovaties in zorg en welzijn. Ondersteuning wordt geboden om de winnende ideeën tot 
uitvoering te brengen. In 2012 is de eerste wedstrijd gestart. Op basis van de succesvolle start is na de 
evaluatie bepaald door te gaan met de organisatie. Het is een succesvol project. Bij de volgende wedstrijd 
zal ook het onderwijs (studenten) worden betrokken.

Zorginnovatieplatforms: 
het zorginnovatieplatform Flevoland (ZIPF) kent meerdere verschijningsvormen afhankelijk van de wensen en 
noden van het netwerk en organiseert diverse bijeenkomsten.

Behaald resultaat

Zorginnovatiewedstrijd ‘Betere Zorg? Mijn idee!’: 
2012/2013 drie winnaars waarvan twee van de drie tot verdere ontwikkeling zijn gekomen. Winnaar van het 
beste Flevolands idee, de app ‘He Hajo’ is september 2013 live gegaan in de app store. In 2014 wordt 
gewerkt aan een Duitse en Engelse versie.
Winnaar van het beste professionele idee, YoooM heeft begin 2014 patent gekregen op de combinatie van de 
lens en tablethouder. De introductie van de YoooM in combinatie met de peer to peer huiskamers in de GGZ 
is succesvol bij verschillende kwetsbare groepen (bv. schizofrenen)
2013/2014 drie prijzen uitgereikt: prijzengeld wordt in 2014 ingezet voor software ontwikkeling, prototypes 
en introductie op de markt.

Zorginnovatieplatforms: In 2013 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor burgers, bedrijven en instellingen. 
Vanuit het zorginnovatieplatform is in samenwerking met het Medisch Coördinatie Centrum Flevoland de 
Danktanktour door Flevoland getrokken om de innovatie mindset bij zorgaanbieders te bevorderen. In 2014 is 
een succesvolle co-creatie bijeenkomst georganiseerd met workshops, trainingen en een investeerdersforum.

Het Jan van Es Instituut (JVEI), kenniscentrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg heeft de projectactiviteiten 
in de periode 2012-2014 boven verwachting uitgevoerd. Onlangs is de provincie door JvEI geïnformeerd over 
de uitspraak van TNO Publiek en TNO Bedrijven dat zij een samensmelting van het JVEI binnen de TNO-
familie zeer toejuichen en ondersteunen. 

Financiering • Zorginnovatiewedstrijd en zorginnovatieplatforms (Regulier budget zorginnovatie) 
• Jan van Es Instituut (IFA)

Vervolg traject
• 2014/2015 zal de 3e wedstrijd ‘Betere Zorg? Mijn idee!’ georganiseerd worden waarbij ook 

onderwijsinstellingen een plaats zullen krijgen.
• in 2014 en 2015 zullen meer zorginnovatie co-creatie bijeenkomsten worden georganiseerd.
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4.1 Vrijetijdseconomie – Realisatie grootschalige Leisure voorzieningen in Flevoland

Hoofddoel programma Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland

Subdoel Realisatie van een grootschalige leisure-voorziening(en)

Beleid Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Activiteiten

• Het faciliteren in nieuwe of verantwoorde uitbreidingsverzoeken inzake grootschalige 
vrijetijdsvoorzieningen met minimaal een bovenlokale aantrekkingskracht

• Mede ontwikkelen business case toeristisch-recreatief project in Noordelijk Flevoland
• Ondersteunen realisatie project Nationaal Evenemententerrein in Biddinghuizen

Stand van zaken / 
toelichting

De provincie Flevoland heeft de realisatie van het nationale evenemententerrein Biddinghuizen ondersteund 
door middel van het inzetten van ambtelijke capaciteit (vanuit omgevingsplan en vrijetijdseconomie) en bij 
het aanvragen van Europese subsidie. In het voorjaar 2013 werd het bestemmingsplan Ellerveld 
onherroepelijk, waardoor een Europese bijdrage kon worden aangevraagd voor structurele herinrichting van 
het gebied. De werkzaamheden zijn eind 2013 gestart en begin 2014 afgerond. 

De provincie Flevoland is tevens betrokken geweest bij de voorbereiding van de business case Icedome 
Almere. De gunning van de schaatsbond is in 2013 toegekend aan Almere. In juni van 2014 is de gunning 
ingetrokken in verband met onvoldoende financiële onderbouwing van de plannen. Het consortium geeft aan 
dat ondanks het terugtrekken van de steun er wel een ijshal in Almere zal komen. 

Daarnaast wordt binnen programmalijn ZZL De Parel van Flevoland ondersteund en voorbereid. 
Met dit project wil de gemeente Urk de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het oude dorp en de 
haven van Urk versterken. De provincie heeft geadviseerd over de beleidsinhoudelijk vormgeving van het 
project. Begin 2014 is de subsidie verstrekt uit het Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden. Het project 
loopt tot en met 31 december 2017.

Behaald resultaat
Realisatie nationaal evenemententerrein.
• Gewonnen gunning Icedome Almere.
• Subsidiebeschikking De Parel van Flevoland.

Financiering
Vanuit investeringsagenda vrijetijdseconomie geen.
• Nationaal evenemententerrein (EFRO, POP2, gemeente Dronten) 
• De Parel van Flevoland (ZZL)

Vervolg traject

Dit jaar wordt gestart met een integrale ontwikkelingsvisie vrijetijdseconomie (cultuur, sport, recreatie & 
toerisme).
Er blijft inzet gepleegd worden op verzoeken uit de markt voor de realisatie van nieuwe of verantwoorde 
uitbreidingsverzoeken grootschalige vrijetijdsvoorzieningen.
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4.2 Vrijetijdseconomie – Cultureel erfgoed en Flevolands culturele infrastructuur

Hoofddoel programma Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland

Subdoel
Het beschermen en al dan niet geheel beleefbaar maken van het cultureel erfgoed.
Bovenlokale, culturele voorzieningen die voldoen aan de behoefte van Flevolanders en uitdrukking geven aan 
het karakteristieke van Flevoland en haar bezoekers.

Beleid “Cultuur op koers in Flevoland, 2013-2016”.
Economische agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma.

Activiteit Bijdragen aan de realisatie van erfgoedpark Batavialand aan de Lelystadse kust.

Stand van zaken / 
toelichting

In de Economische agenda staat vanuit bovenlokale, culturele voorzieningen realisatie van een erfgoedpark 
aan de Lelystadse kuststrook opgenomen. Dit erfgoedpark zal met het streefgetal van minimaal 300.000 
bezoekers per jaar economisch van betekenis zijn. 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft in juni 2012 kennis genomen van het plan Batavialand 
Erfgoedpark der lage landen. Plek voor dit park is rondom het Nieuw Land Erfgoedcentrum en Bataviawerf. 
Verder zal de collectie die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nu in Lelystad bewaart een plek in het 
erfgoedpark krijgen. 
De stichting Erfgoedpark Batavialand is opgericht die begint met integratie van de drie organisaties NLE, 
Bataviawerf en RCE tot één organisatie. En met de opstelling van een businessplan start maakt met de 
uitbouw tot een groot publieksgericht themapark. De aangetrokken directeur door de stichting Erfgoedpark 
Batavialand is aan de slag gegaan met de business case en met de organisatorische samenvoeging die met 
ingang van 2015 verwacht wordt.

Behaald resultaat Op 28 mei 2014 hebben Provinciale Staten besloten 150.000 euro beschikbaar te stellen voor het opzetten 
van één organisatie en voor de ontwikkeling van een business case.

Financiering Batavialand reserve STROP en ZZL.

Vervolg traject Opstellen van een business case.
Het samenvoegen van de drie organisaties tot één organisatie met ingang van 2015.

4.3 Vrijetijdseconomie – evenementen 

Hoofddoel programma Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland

Subdoel

Groei van het aantal kwalitatieve hoogwaardige (sport)evenementen die passen bij de identiteit van 
Flevoland
Groei van het aantal deelnemers en bezoekers aan deze (sport)evenementen
Binnenhalen van een grootschalige (inter)nationaal evenement (Floriade)

Beleid Sportnota 2013-2016 “Sportbeleid rendeert in Flevoland”
Economische Agenda 2012-2015 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma

Inzet / belang provincie
Het versterken en beleefbaar maken van al bestaande kwaliteiten en evenementen.
Binnen halen en mede mogelijk maken van bovenlokale grootschalige (sport) evenementen van (inter)
nationale allure.

Activiteiten Binnen halen van één grootschalig (inter)nationaal evenement (Floriade 2022).
Binnen halen c.q. (laten) organiseren van een sportevenement van (inter)nationale allure.

Stand van zaken 
toelichting

Het bidbook voor de Floriade 2022 is mede door de provincie Flevoland tot stand gekomen. Het organiseren 
van de Floriade 2022 is hiermee binnengehaald. Hiermee is voldaan aan de opgave vanuit het 
uitvoeringsprogramma Economische Agenda. De provincie Flevoland is zich nu aan het beraden op haar rol en 
taak binnen de Floriade. Voor eind 2014 zal PS een voorstel worden gedaan. Het Verkenningsgrapport 
Floriade 2022 opgesteld door Cees Veerman wordt hierbij als input gebruikt. 

Er is twee jaar geadviseerd bij de totstandkoming van een goede business case voor Alpari World Match 
Racing Tour. In Gedeputeerde Staten is op grond van de businesscase en de mogelijke 
staatssteunproblematiek uiteindelijk het besluit genomen niet financieel bij te dragen aan dit evenement. 
Door extra financiering van de gemeente Lelystad zal het zeilevenement wel plaatsvinden in september 
2014. 

Met OMALA is besproken welke mogelijke ondersteuning de provincie Flevoland kan bieden aan evenement 
Autoweek Live van Sanoma. Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden en was succesvol. 

Behaald resultaat
• Binnenhalen internationaal evenement Floriade
• Advies en afwijzing subsidie aanvraag Alpari World Match Racing Tour (AWMRT)
• Advisering en mede aantrekken Autoweek Live Lelystad 2014

Financiering Vooralsnog alleen ambtelijke inzet.

Vervolg traject Er blijft inzet gepleegd worden op verzoeken uit de markt bij de realisatie van nieuwe grootschalige 
evenementen.
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4.4 Vrijetijdseconomie – buitenrecreatie

Hoofddoel programma Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland

Subdoel Stimuleren en faciliteren van de buitenrecreatie voor Flevolanders en bezoekers

Beleid Economische Agenda 2012-2015

Inzet / belang provincie Ondersteunen realisatie Fietsknooppuntennetwerk
Ondersteuning project Blauwe As

Activiteiten Realisatie Fietsknooppuntennetwerk
Realisatie project Blauwe As

Stand van zaken / 
toelichting

In samenwerking met de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde is een fietsknooppuntennetwerk 
gerealiseerd. Hiermee is het landelijke netwerk van fietsknooppunten compleet gemaakt. De realisatie van 
het fietsknooppuntennetwerk is afgerond. De deelprojecten natuurbeleving Horsterwold, Torenbosje en 
marketingactiviteitenplan zijn nog in uitvoering. Afronding vindt plaats in 2016.

Het project Blauwe As staat voor de verbinding van stad en platteland via het water om zodoende de 
aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het waardevolle waterrijke landschap in Almere en omgeving te 
vergroten voor waterrecreanten en inwoners. Het project is later gestart. De aanbesteding van de 
werkzaamheden is inmiddels afgerond. De meeste investeringen zullen in 2015 plaatsvinden. Het project 
verloopt verder naar tevredenheid.

Behaald resultaat
• Toegekende beschikking op subsidieaanvraag ontwikkeling knooppuntennetwerk in Dronten, Lelystad en 

Zeewolde
• Realisatie Fietsknooppuntennetwerk Dronten, Lelystad en Zeewolde, Lelystad, Dronten

Financiering Fietsknooppuntennetwerk (EAF € 276.000,-).
Blauwe As (EFRO)

Vervolg traject Fietsknooppuntennetwerk: deelprojecten natuurbeleving Horsterwold, Torenbosje en 
marketingactiviteitenplan uitvoeren.

4.5 Vrijetijdseconomie – natuurgebieden

Hoofddoel programma Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland

Subdoel Volwaardig en toegankelijk natuurlijk- en recreatief aanbod in Flevoland

Beleid Economische agenda 2012-2015

Activiteiten

• Ondersteunen uitvoering project Natuurpark Lelystad (EFRO).
• Ondersteunen uitvoering project Almere Boshart (IFA).
• Opstellen plan voor het toegankelijker maken van de Oostvaardersplassen en start uitvoering van de 

realisatie van een bezoekerscentrum.

Stand van zaken / 
toelichting

Natuurpark Lelystad ondergaat een kwaliteitsimpuls. De verbeteringen zijn gericht op het beter toegankelijk 
maken van het park en het optimaliseren van attracties zodat er meer bezoekers worden getrokken, deze 
langer worden vastgehouden en bovendien vaker terugkomen. De uitvoering is gestart in 2011 en het project 
is inmiddels positief afgerond. 

Het natuurgebied rondom stadslandgoed De Kemphaan Almere verandert de komende jaren. Het 
standslandgoed en het omliggende natuurgebied groeien uit tot het stadsbos van Almere: het Boshart 
Almeerderhout. Het Boshart wordt gerevitaliseerd zodat private partijen kunnen worden aangetrokken om te 
investeren in Leisure voorzieningen in het gebied. Daarnaast wordt een gerichte marketing- en 
promotiestrategie ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat het bos meer bekend is bij dagjesmensen en 
toeristen. De werkzaamheden lopen tot eind 2015 en verlopen op schema.

Bij Oostvaardersplassen lopen er twee projecten: businesscase nationaal park status en toekomst agenda 
Oostvaardersplassen waar recreatie en toerisme onderdeel vanuit maakt. Er is vanuit de provincie Flevoland 
en Staatsbosbeheer een opdracht verstrekt aan een adviesbureau om zowel de businessclass alsmede de 
toekomstagenda samen te stellen. Planning is dat beide opdrachten begin 2015 in concept gereed zijn. 

Behaald resultaat • Opening bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad
• Opening bezoekerscentrum Oostvaardersplassen Lelystad

Financiering Natuurpark Lelystad (EFRO)
Almere Boshart (IFA)
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BIjlAGE 4 

Idee / planfase  Marktfase

tijd
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Fasen

TMI‐subsidie
Technologische MKB Innovatie

Activiteiten Planvorming:
haalbaarheidsonderzoek
octrooi‐onderzoek
overige adviezen
businessplan/financiering
marktverkenning

Prototype / pilot:
kennis toepassen
product ontwikkelen
inrichten testomgeving
onderzoek/testen

Eerste omzet:
productie opstarten
publiciteit/promotie
aanvraag octrooi
marktintroductie
launching customer 

Flevolandse financieringsinstrumenten voor innovatief MKB

Startfase

FLOO‐subsidie
Flevolandse 
Ondernemers Ondersteuning

Aandelenkapitaal i.c.m. Leningen
Participaties/ revolverende fondsen

Financierings‐
instrumenten Seed capital Venture capital

Br
ea

k 
ev
en Vroege groei:

organisatieopbouw
marketing
meer afnemers vinden
vergroten productieaantallen
uitbreiden huisvesting

TMI‐lening
Technologische MKB Innovatie 

Valley of death

Kennisvalorisatie
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