
PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling 

Onderwerp 
Visie Zuyderzeerand 2012 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling wil ik u informeren over de ambitie en visie van GS op de 
ontwikkeling van de Zuyderzeerand. 
Tevens wil ik u informeren over de uitkomsten van de gebiedsverkenning Zuyder
zeerand en wil ik u uitnodigen voor een presentarie om dit toe te lichten. 

Toezegging/motie/amendement: 

In het provinciale coalitieakkoord 2011-2015 is afgesproken om voor de Zuyder
zeerand met een gedeelde ambitie en visie op de ontwikkeling van het gebied te 
komen. 

Inleiding: 

In de vorige collegeperiode is naar aanleiding van de motie van mei 2008 over 
het Randmeer Noordoostpolder, een gebiedsverkenning naar de Zuyderzeerand 
uitgevoerd. Deze verkenning is in interprovinciaal verband opgepakt. In de Stuur
groep Zuyderzeerand zitten provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpol
der, Steenwijkerland en Lemsterland. Waterschap Zuiderzeeland neemt deel als 
adviseur. 
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De verkenning heeft meerdere rapporten opgeleverd. Allereerst in 2009 het 
rapport 'Verkenning Gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand, VOORBIJ het rand
meer'. Dit rapport is op 24 augustust 2009 aan de raden en staten van de betrok
ken gemeenten, waterschappen en provincies gepresenteerd. Daarna zijn in drie 
rapporten de thema's Vaarverbinding, Recreatie en Landbouw onderzocht (zie 
lijst achtergrondinformatie). 
In 2011 heeft dit geresulteerd in een samenvattend rapport 'Visie op ontwikke
lingsmogelijkheden, nadere gebiedsverkenning Zuyderzeerand'. 
Dit rapport is ter kennisname bijgevoegd (bijlage 1) 

Uw Provinciale Staten hebben in maart 2010 het Statenvoorstel over een 'dyna
mische gebiedsagenda Zuyderzeerand' behandeld. Verder is PS in januari 2011 
door middel van een mededeling geïnformeerd over de stand van zaken (zie 
achtergrondinformatie). 

Mededeling: 

Op 15 maart j l . heeft de Stuurgroep Zuyderzeerand een brief aan de vier colleges 
(provincie en gemeenten) gestuurd, waarin zij haar gedeelde ambitie en visie 
aanbiedt en de colleges om besluitvorming daarover verzoekt (zie lijst achter
grondinformatie). 

Ons College heeft op 3 april 2012 op basis van de aanbevelingen van de Stuur
groep het volgende standpunt ingenomen over de ambitie en visie op de ontwik
keling van de Zuyderzeerand: 

1. Er is geen zicht op realistische businesscase grootschalige vaarverbinding 
In 2009 was al de conclusie getrokken dat een Randmeer Noordoostpolder niet 
haalbaar is (besproken en vastgesteld in uw Staten van 4 maart 2010, zie lijst 
achtergrondinformatie). Toen is verder het idee onderzocht om het kleiner uit 
te voeren en eventueel later uit te breiden naar een Randmeer. Dit lijkt een 
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sympathiek compromis, maar blijkt bij nadere bestudering geen optie. Qok voor een vaarverbin
ding zijn dure kunstwerken nodig om het water in en uit de polder te brengen. De kosten van de 
onderzochte varianten variëren van € 28 tot 333 miljoen, de opbrengst in termen van werkgele
genheid is gering (11 fte). De kosten van een doorgaande vaarverbinding tussen Vollenhove en 
Lemmer zijn zeer hoog in vergelijking tot het werkgelegenheidseffect en in deze tijden van re
cessie en bezuinigingen niet realistisch. 

2. Er is geen urgentie voor een grootschalige gebiedsontwikkeling 
Bij het begin van dit onderzoek in 2009 zijn allerlei opgaven voor het gebied benoemd. De opga- : 
ven hebben echter geen urgentie (meer) en zijn daarom geen kostendragers voor een grootschali
ge gebiedsontwikkeling: 
- natuur: geen doelstelling voor meer hectaren EHS of anderszins (en daarmee geen gelden);, 
- water: droogte in regionaal watersysteem is op een andere wijze opgelost; 
- water: mocht een randmeer al een maatregel in het Deltaprogramma worden dan is de uitvoe

ring op lange termijn en wordt dit in een heel andere samenstelling van partijen opgepakt; 
- woningbouw en of bijzondere woonmilieus (rood): gemeenten stellen woningbouwprogramma's 

naar beneden bij en kunnen niet investeren. Ook de markt (investeerders) is momenteel zeer 
terughoudend. De voorbeelden Blauwe Stad en Wieringerrandmeer laten zien dat 'rood' -op dit 
moment- niet de drager voor een businesscase is. 

Derhalve is er momenteel geen perspectief op een grootschalig interprovinciaal project. 

3. Een sociaal-economische impuls voor het gebied is wenselijk, maar onvoldoende urgent. 
In de samenvattende visie (bijlage 1) is aangegeven dat voor de drie betrokken gemeenten dé 
aankomende decennia een zeer geringe stijging van de totale bevolkingsaantallen wordt ver
wacht, maar niet sec in de Zuyderzeerand. Voor het relatief dun bevolkte gebied Zuyderzeerand 
wordt verwacht dat door vergrijzing en substanriële afname van de potentiële beroepsbevolking, 
het draagvlak voor (publieke) voorzieningen (verder) zal afnemen. De sociaal economische situa
tie is echter niet als een urgent probleem te duiden. 

4. Er zijn wel kansrijke ideeën voor dit gebied 
Naast het onderzoeken van de mogelijkheden voor een bfusinesscase' Randmeer en later vaarver
binding, zijn ook andere mogelijkheden voor een economische impuls bekeken, in de samenvat
tende visie (bijlage 1) zijn kansrijke ideeën voör het ontwikkelen vah (kleinschalige) voorzienin
gen en verbindingen op (inter)gemeentelijke niveau benoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het uit
breiden van fiets-, paardrijd- en kanoroutes, toerisme bij de boer en wellness-accommodaties. 
Ook zou het goed zijn om de aanwezige kennisindüstrie met elkaar in contact te brengen, zodat 
dit tot nieuwe initiatieven leidt. V • 

5. Gemeenten zijn aan zet yoor gebiedsontwikkeling 
De benoemde jdeeën zijn kleinschalig van aard. Daarom ligt het yoor de hand dat de gemeenten 
dit in eerste instantie oppakken. .Waar sprake is van gemeentegrens overschrijdende projecten 
werken de gemeenten onderling samen en haken -waar nodig- de provincies aan. , 

6. Provincie Flevoland ondersteunt 
De provincié heeft eën faciliterende rol in het econortiisch domein en ontwikkelt projecten op 
basis van co-creatie en co-fihanciering sanién met andere publieke en private partijen. Voor het 
inzetten van de Zuiderzeelijngelden ten behoeve van een economische structuurversterking in 
Noordelijk Flevoland voert provincie Flevoland het programmamanagement. Dit is onderdeel van 
de Flevolandse inyesteringsagenda. Het programrna Noordelijk Flevoland is recentëlijk op 7 maart 
j l . vastgesteld door uw Provinciale Staten. 

De voorliggende visie over de Zuyderzeerand is input voor het programma Noordelijk Flevoland. 
Indien kansrijke ideeën, uitgewerkt in projecten, binnen de betreffende kaders passen, is er mo
gelijk een financiële bijdrage van de overheid beschikbaar om een en ander te realiseren. Indien 
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een project daarom vraagt, kan wederom over de provinciegrenzen (bestuurlijk) worden samen
gewerkt, maar dan in projectverband. 

7. Het project Zuyderzeerand hiermee formeel af te sluiten 
De provincie Flevoland stopt echter niet met de inzet voor de ontwikkeling van Noordelijk Flevo
land én de resultaten van de gebiedsverkenning Zuyderzeerand worden als input voor het pro
gramma Noordelijk Flevoland gebruikt. 

Resumerend, trekt ons College de volgende conclusies: 
1. Een grootschalige vaarverbinding is niet haalbaar; 
2. Er zijn alternatieve kansrijke ideeën uit de verkenning naar voren gekomen; 
3. De gemeenten zijn primair aan zet voor de verdere gebiedsontwikkeling van de Zuyderzeerand. 

Ten slotte ontvangt u hierbij het persbericht dat op 26 april as uit gaat (bijlage 2). 

Het vervolg 
Gedeputeerde Staten zal het presidium voorstellen de uitkomsten van de gebiedsverkenning en 
haar standpunt in een panoramaronde aan Provinciale Staten toe te lichten. Beoogde datum hier
voor is 9 mei 2012. 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing 

Verdere informatie 
Bijlagen  
Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 
Openbaar in de zin 
van de WOB 
(ja/nee aangeven) 

1. Samenvattende visie 2011 (4Motion) 1153932 Ja 
2. Persbericht Zuyderzeerand april 2012 1316212 Ja 

Achtergrondinformatie (niet bijgevoegd) Hummingbird 
nummer: 

Openbaar in de zin 
van de WOB 
(ja/nee aangeven) . 

Motie proces Randmeer Noordoostpolder 2008 693758 Ja 
Statenvoorstel Gebiedsverkenning Zuyderzeerand 2010 926431 Ja 
Mededeling PS Noordelijk Flevoland/ZZR 2011 1089962 Ja 
Brief van Stuurgroep Zuyderzeerand maart 2012 1301208 Ja 

Overzicht rapporten + verslagen Zuyderzeerand: 1303890 Ja 
- Gebiedsverkenning ZZR 2009 (BVR) 849725 Ja 
- Verslag Gebiedsavonden 2010 988268 Ja 
- Vaarverbinding 2010 (Grontmij) 1012509 Ja 
- Landbouwanalyse 2010 (DLG) 1078901 Ja 
- Recreatie & toerisme 2011 (Bureau Buiten) 1132105 Ja 
- Samenvattende visie 2011 (4Motion) 1153932 Ja 
- Verslag Zuyderzeerandcafe 2011 1130284 Ja 
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Kansen liggen in kleinschalige projecten 
Uitkomst gebiedsverkenning 
Zuyderzeerand bekend 

Om de economie en leefbaarheid in het gebied tussen Noordoostpolder, Lemsterland en 
Steenwijkerland te versterken moeten de kansen worden gezocht in kleinschalige ontwikkelingen. 
Een grootschalige gebiedsontwikkeling in de Zuyderzeerand zoals een vaarverbinding, blijkt in het 
huidige economisch klimaat, niet realistisch te zi jn. Dat is de conclusie die de provincie Flevoland en de 
drie gemeenten trekken op basis van verschillende onderzoeken. 

Onderzoeken 
De afgelopen jaren hebben de vier overheden verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied de Zuyderzeerand, met water als verbindend element. De 
onderzoeken beschrijven (1) de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen Steenwijkerland en 
Lemsterland via Noordoostpolder, (2) de toekomst van de landbouw in de Zuyderzeerand, (3) de 
mogelijkheden voor het stimuleren van de recreatiesector en de kennisindustrie en (4) een lange termijn 
visie op de ontwikkeling van de Zuyderzeerand. In 2011 is er een Zuyderzeerandcafé georganiseerd waar 
inwoners van de drie gemeenten hun mening en ideeën hebben gegeven over ontwikkelingen in dit gebied. 
Bovengenoemde informatie is door bureau 4motion verwerkt in een visie op ontwikkelingsmogelijkheden. In 
haar rapport concludeert het bureau dat een sociaal economische impuls wenselijk, maar niet urgent is. Er 
is in het gebied nog geen sprake van krimp, maar het is wel goed om sociaal-economische impulsen te geven 
met oog op de toekomst. 

Vaarverbinding nu niet haalbaar 
Een vaarverbinding lijkt op basis van de onderzoeken nu niet haalbaar. De verbinding leidt tot (zeer) geringe 
bijdragen in de structurele werkgelegenheid (5-11 arbeidsplaatsen), terwijl de investeringen, afhankelijk 
van het onderzochte traject en de vaarklasse, variëren van 28 tot 333 miljoen euro. 

Kansen liggen in kleinschalige ontwikkeling 
In haar rapport beschrijft 4Motion kansrijke gemeentegrens overschrijdende ideeën zoals: het uitbreiden 
van fiets- paardrijd- en kanoroutes, toerisme bij de boer en wellnessaccommodaties. Ook zou het goed zijn 
om de aanwezige kennisindustrie met elkaar in contact te brengen, zodat dit tot nieuwe initiatieven leidt. 
De gemeenten Noordoostpolder en Steenwijkerland gaan op korte termijn hierover in gesprek of en zo ja 
hoe ze dit kunnen gaan aanpakken. 

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: 'Verschillende onderzoeken wijzen uit dat een vaarverbinding op geen 
enkele wijze haalbaar is. Ik wil benadrukken dat wij blijven investeren in de sociaal economische 
versterking van het gebied. Hierbij volgen wij de adviezen van de onderzoeksbureaus op en zoeken kansen 
in kleinschalige projecten en initiatieven. De provincie kijkt uit naar de initiatieven vanuit de gemeenten en 
is graag bereid te kijken of en hoe zij daaraan mee kan werken.' 

Inlichtingen bii Doorkiesnummer Registratienummer 
Drs. A.J. de Jong 0320-265549 1316212 
Communicatie en Bestuursondersteuning 
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Wehouder Andries Poppe: 'Gelet op de economische omstandigheden lijkt het erop dat een vaarverbinding 
van Blokzijl tot Lemmer op dit moment een brug te ver is. De stuurgroep Zuyderzeerand zal daarom helaas 
niet meer bijeenkomen. Dit project was een mooie kans om gebiedsgericht met verschillende 
overheidspartners, provincies, waterschappen en gemeenten, samen te werken. Als gemeente stoppen wij 
nu niet, we staan positief tegenover de Zuyderzeerand. We gaan binnenkort in gesprek met onze buren om 
te kijken of we toch gezamenlijk ontwikkelingen in de Zuyderzeerand kunnen initiëren.' 

Informatie 
Meer informatie over het project Zuyderzeerand en de onderzoeken die ten grondslag liggen aan dit besluit  
kunt u tot 1 januari 2013 vinden op de website: www.flevoland.nl/zuvderzeerand 

Noot voor de redactie 


