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Beslispunten 

1) Bijgevoegd onderzoeksrapport Visie Werklocaties Flevoland te hanteren als 
basis om aangepast beleid voor vestigingslocaties te formuleren. 
2) Het onderzoeksrapport VWF ter kennisname toe te zenden aan de leden en 
plaatsvervangend leden van de Statencommissies Werk en Ruimte via bijgaand 
memo. 
3) Het onderzoeksrapport VWF te bespreken in het Porteuillehoudersberaad 
Economische Zaken. 
4) Het onderzoeksrapport VWF toe te zenden aan de gemeenten en KVK voor 
reactie en aan de POCF voor advies. 

Inleiding 

Medio oktober 2009 heeft de provincie het Bureau Buiten opdracht gegeven de 
bestaande Visie Werklocaties Flevoland te actualiseren (Zie voor de achtergron
den daarvan bijgevoegde GS-nota). De Visie is het beleidskader voor de planning 
en herstructurering van werklocaties in Flevoland tot 2030 met een doorkijkje 
naar 2040. Het actualisatieproces is begeleid door een ambteli jke commissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Flevolandse gemeenten en de Kamer 
van Koophandel onder leiding van de provincie. Recentelijk is het onderzoeks
rapport Visie Werklocaties Flevoland (VWF) opgeleverd. 

Het rapport gaat in op de toekomstige behoefte aan werklocaties, de ruimtel i jke 
implicaties daarvan en de herstructureringsopgave in Flevoland. Dit voorstel is 
afgestemd met de afdeling RWN. In het onderzoeksrapport zi jn opmerkingen van 
de afdeling M&W verwerkt. 

Thans is het vervolgtraject aan de orde met de volgende stapstenen: 
a. Het onderzoeksrapport ter kennisname brengen van de Statencommissies 

Werk en Ruimte. 
b. Het onderzoeksrapport agenderen voor het Portefeuillehoudersberaad EZ 

provincie / gemeenten (voor dit onderwerp ook deelname door gedepu
teerde RO 

c. Het onderzoeksrapport toezenden aan gemeenten, KvK en POCF voor re
actie en advies. 

d. Mede op basis van ontvangen reacties en adviezen stelt GS de gedeelte
l i jke herziening van het Omgevingsplan Flevoland in ontwerp vast als 
structuurvisie in de zin van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de 
eventuele aanpassing van de Beleidsregel Locatiebeleid stedelijk gebied 
2008. 

e. De ontwerp-structuurvisie ter bespreking toezenden aan de commissies 
Werk en Ruimte en vervolgens ter inzage leggen in het kader van in
spraak. 

f. Op voorstel van GS stellen PS de structuurvisie vast 
g. College van GS stelt vervolgens zonodig de wijziging van de beleidsregel 

vast. 
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Het voorgestelde besluit betreft de onderdelen a t / m c. 

Beoogd effect 

Formulering draagvlak voor het onderzoeksrapport VWF. 

Argumenten 

1. VSW rapport hanteren als basis voor formulering van aangepast beleid voor vestigingslocaties 
De in het onderzoeksrapport in beeld gebrachte actualisering levert een voldoende basis voor een 
aanpassing van het provinciaal beleid ten aanzien van werklocaties. 

2. Ter kennisname Commissies Werk en Ruimte 
Een vroege kennisname van het onderzoeksrapport stelt de leden en plaatsvervangend leden van de 
Commissies in staat om zich tijdig een eerste mening te kunnen vormen. In een latere fase zullen ze 
deze mening, in het perspectief van de dan bekend zijnde reacties en advies van derden en de 
zienswijze van het college daarop, hieraan kunnen toetsen en verdiepen. 

3. Oriënterende bespreking van het rapport in Portefeuillehoudersberaad Economische Zaken 
Bedrijventerreingerelateerde onderwerpen worden geagendeerd voor het Porteuillehoudersberaad 
Economische Zaken Provincie / Gemeenten waaraan in deze gevallen ook de portefeuillehouder RO 
van de provincie deelneemt. 

4. Uitbrengen reactie en advies door gemeenten, KVK en POCF 
Uitspraken van vakportefeuillehouders kunnen bijdragen tot verdieping van het inzicht in opvattin
gen maar vervangen niet het formele advies van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeenten. Vandaar dat zi j , evenals de KVK gevraagd worden een reactie te leveren inzake het 
onderzoeksrapport VWF. Volgens de inspraakverordening dient de POCF om advies gevraagd te 
worden. 

Kanttekeningen 

1. Provinciale sturing en gemeentelijke reflexen 
Het onderzoeksrapport VWF indiceert dat vraag en aanbod op het gebied van werklocaties meer dan 
voorheen een, ook door het rijk verlangde, provinciale monitoring en sturing vergen om te voorko
men dat er op enig moment teveel terrein in een bepaald segment op de markt gebracht zal wor
den. Dit zou de, blijkbaar bestaande, gemeentelijke reflexen (bestuurskrachtmeting: de provincie 
als 'bemoeial') kunnen versterken. 
Daarom is het van belang de gemeenten te doen inzien dat zij er zelf belang bij hebben om collec
tief te voorkomen dat er op enig moment te veel terrein op de markt komt en dat de provincie hen 
hierbij kan faciliteren via het monitoren van vraag en aanbod. Maar zo nodig zal, waar het ruimte
lijk ordeningsinstrumentarium dat mogelijk maakt, ingrijpen van de provincie aan de orde zijn. 

1. Provinciaal Herstructurerings Programma (PHP) Flevoland 
Op basis van hoofdstuk 4 van het onderzoeksrapport zal, vooruitlopend op de vaststelling daarvan, 
een PHP-Flevoland opgesteld en bij het rijk voor goedkeuring worden ingediend met het doel te 
bewerkstelligen dat de door het rijk voor Flevoland gereserveerde middelen ten behoeve van het 
uitvoeren van herstructureringsprojecten in Flevoland niet buiten bereik raken. De indiening moet 
plaatsgevonden hebben vóór 1 juni a.s. en geschiedt derhalve onder voorbehoud. Dit wordt separaat 
voor besluitvorming aan GS voorgelegd (Hb 986031). 
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1. Interpretatie ruimtelijke neerslag 100.000 arbeidsplaatsen Almere 
Tijdens de afronding van het rapport, bleek .er een interpretatieverschil tussen Almere en Lelystad 
te ontstaan over de verdeling van de 100.000 extra arbeidsplaatsen die voorzien zijn voor Almere. 
Almere is thans van mening dat deze volledig op het grondgebied van Almere gerealiseerd moeten 
worden, dit in tegenstelling tot eerdere opvattingen. De gemeenten Almere en Lelystad zijn hier
over in overleg en zullen zo mogelijk in de adviesfase met een gezamenlijk tekstvoorstel komen. 

3. Betrokkenheid portefeuillehouders RO gewenst? 
In dit specifieke geval wordt voorgesteld, met het oog op de ruimtelijke implicaties, bij wijze van 
uitzondering ook de portefeuillehouders RO van de gemeenten uit te nodigen voor het Portefeuille
houdersberaad EZ. De gedeputeerde RO neemt standaard deel aan het Portefeuillehoudersberaad 
EZ bij bedrijventerreingerelateerde onderwerpen. 

Evaluatie 

Zie uitvoering 

Financiën 

Uitvoering 

- monitoring van vraag naar- en aanbod van bedrijventerreinen. 
- (zo mogelijk half)aarlijkse rapportage in het Portefeuillehoudersberaad Economische Zaken 
- jaarlijks overleg met het rijk over de uitvoering van het Provinciaal Herstructurerings Programma 
(onderdeel van de Visie Werklocaties Flevoland). 
- goedkeuring Gemeentelijke Vestigings Visies (indiening daarvan moet vóór 1 januari 2013 plaats
vinden) 

Communicatie 

Bijlagen 

Naam bijlage: 

Visie Werklocaties Flevoland 
Brieven aan de 6 gemeenten 

Brief aan de KVK 
Memo aan de Commissies Werk en Ruimte 
Brief aan POCF 
Opdrachtverlening aan Bureau Buiten 

Hummingbird 

nummer: 
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958754, 
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988782, 
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988784 
959224 
989236 
990727 
856424 
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Registratienummer: 

989236 
Aan 

Leden en plaatsvervangend leden van de Commissies Werk en Ruimte 
Afdeling 

CC 
Van 

A.L. Greiner, A. Bliek - de Jong 
Doorkiesnummer ^ 

303 
Betreft 

Onderzoeksrapport Visie Werklocaties Flevoland 2030 

Afschrift 

L. Verbeek, J. Bos, R. van Diesen, T. van der Wal 

Opmerkingen 

Hierbij bieden wij u het onderzoeksrapport "Visie Werklocaties Flevoland 2030" ter kennisname 
aan. Het rapport zal als basis worden gebruikt voor een actualisatie van het beleids- en 
uitvoeringskader voor de planning en herstructurering van bedrijventerreinen in Flevoland tot 2030, 
met een doorkijk naar 2040. 
Het tot stand komen van het rapport is begeleid door een ambtelijke commissie bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle gemeenten en van de Kamer van Koophandel 

Gelijktijdig zenden we het rapport voor reactie en advies aan de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeenten, de Kamer van Koophandel en de POCF. 

Op basis van het rapport en de ontvangen reactie en advies van gemeenten. Kamer van Koophandel 
en POCF wordt het provinciaal vestigingsbeleid zoals dat in het Omgevingsplan Flevoland is 
neergelegd, geactualiseerd en door GS vastgesteld als ontwerp structuurvisie. 
Het ontwerp structuurvisie en zonodig de Beleidsregel Locatiebeleid stedelijk gebied wordt ter 
bespreking voor gelegd aan de Commissies Werk en ruimte. 

Vervolgens wordt het ontwerp en zonodig de Beleidsregel Locatiebeleid ter inzage gelegd waarna de 
structuurvisie en zonodig de Beleidsregel Locatiebeleid worden vastgesteld, naar verwachting rond 
de jaarwisseling. 

Hoogachtend, 

A.L. Greiner, A. Bliek - de Jong 



-. P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Opdrachtverlening aan Bureau Buiten inzake de actualisatie van de Visie 
Werklocaties Flevoland. 

Beslispunten 

1. Door middel van bijgaande brief opdracht te verlenen aan Bureau Buiten tot 
het actualiseren van de Visie Werklocaties Flevoland conform bijgevoegde 
offerte. 
2. De kosten ad. € 49.389,-- (inclusief 3 % reis en bureaukosten) ten laste te 
brengen van de post 'onderzoek', door via een binnenlijnse begrotingswijziging 
€ 35.000," over te hevelen van de post 'Innovatie Initiatief Flevoland' naar de 
post 'onderzoek', conform de nota financiën; 
3. De gemeenten en de Kamer van Koophandel uit te nodigen ambtelijk deel te 
nemen aan een begeleidingscommissie door middel van bijgevoegde 
conceptbrieven. 

Inleiding 

De (systematiek van de) huidige Visie Werklocaties Flevoland (Planningskader 
voor bedrijven- en kantorenterreinen) is nog altijd uiterst actueel en bruikbaar, 
hetgeen niet geldt voor de onderliggende dataset en een deel van de 
berekeningswijzen die voor actualisatie vatbaar zijn. De noodzaak tot 
actualisatie hangt mede samen met de uitkomsten van recent door Ecorys 
uitgevoerd onderzoek (Ruimtelijk Economische Visie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland). Dit leverde indicaties op omtrent toekomstige overschotten aan 
bedrijventerrein. Het zoveel mogelijk tegengaan hiervan vergt provinciale 
bovenlokale sturing op basis van betrouwbare actuele gegevens, in combinatie 
met een goede monitoring. In het kader van het Convenant Bedrijventerreinen 
2010 - 2020 wordt de regie voor het bedrijventerreinenbeleid door het rijk bij de 
provincies gelegd. 
Omdat Bureau Buiten zeer goed ingevoerd is in de Flevolandse omstandigheden 
(w.o. Almere) en die van de Noordvleugel en destijds de huidige Visie naar 
tevredenheid van provincie en gemeenten heeft opgesteld, is ervoor gekozen dit 
bureau de opdracht te verstrekken tot actualisatie van de Visie. Het bedrag van 
de offerte blijft overigens beneden de grens waarboven de verplichting bestaat 
een drietal offertes aan te vragen. De actualisatie zal ambtelijk worden begeleid 
door een team begeleidingscommissie, voorgezeten door de provincie. Het 
voorstel is afgestemd met de afdeling RWN en kortgesloten met FZ inzake de 
aspecten "aantal offertes" en raamovereenkomst. 

Beoogd effect 

Het realiseren van een betrouwbaar en breed gedragen vertrekpunt voor een 
provinciale regie en monitoring op het gebied van bedrijventerreinen. 
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Argumenten 

Noodzaak opdrachtverlening: 
la. De onderliggende dataset van de huidige Visie Werklocaties is verouderd, zo bleek uit de door 
Ecorys uitgevoerde Ruimtelijk Economische Visie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. 
lb. In het kader van het in voorbereiding zijnde Convenant Bedrijventerreinen (Rijk / IPO/ VNG) 
wordt de regie terzake bedrijventerreinen bij de provincie gelegd. Met het oog hierop is het 
noodzakelijk te kunnen beschikken over een zo actueel mogelijk vertrekpunt hiervoor. 

Eén in plaats van drie offertes: 
lc. In beginsel dienen per opdracht waarmee meer dan 50.000,- gemoeid is drie offertes 
aangevraagd te worden. Beneden dit bedrag wordt dit geadviseerd maar is dit niet verplicht. In dit 
geval (offertebedrag 49.388,50 euro) wordt van dit advies afgeweken omdat Bureau Buiten als geen 
ander ingevoerd is in de methodiek, de specifiek Flevolandse omstandigheden (men heeft zojuist de 
Visie Werklocaties Almere afgerond) en in de relatie Flevoland / Plabeka (Platform 
Bedrijventerreinen en Kantoren, een Noordvleugel samenwerkingsverband waan/an Flevoland deel 
uitmaakt). 

BinnenUjnse wijziging - autorisatie door GS 
2. Ter dekking van de kosten van deze opdracht is dekking gevonden in de eigen (EZ)begroting. 
Daartoe wordt het budget op de post 'onderzoek' (product 6.1.1. - voorwaardenscheppend beleid) 
opgehoogd met € 35.000,-- door overheveling vanuit de post 'Innovatie initiatief Flevoland' 
(product 6.1.2 - Technologie, innovatie en clusters). De autorisatiebevoegdheid voor de binnenlijnse 
wijziging (wijziging tussen 2 producten) is voorbehouden aan GS. 

Verkrijgen van draagvlak: 
3. In verband met het genereren van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak is het 
noodzakelijk de gemeenten en de Kamer van Koophandel te betrekken bij de begeleiding van de 
actualisatie. 

Doorwerking gemeentelijk vestigingsbeleid: 
De Visie Werklocaties Flevoland werkt via de beleidsregel "Locatiebeleid stedelijk gebied" door 
naar het gemeentelijk beleid in de vorm van de Gemeentelijke Vestigings Visies. 

Kanttekeningen 

De Planologische Omgevings Commissie Flevoland (POCF) heeft eerder aangegeven betrokken te 
willen zijn bij de bedrijventerreinenproblematiek. Waarschijnlijk geldt dit ook voor de provinciale 
Sociaal Economische Raad (SER). 
U zou kunnen overwegen / besluiten om de POCF en de SER de mogelijkheid te bieden elk met 1 
vertegenwoordiger deel te nemen aan de begeleidingscommissie. 

Evaluatie 

Financiën 

Het bedrag dat met deze opdracht gemoeid is, 49.388,50 Euro, zal ten laste worden gebracht van 
de post "onderzoek". 

Uitvoering 

Circa maart 2010 gereed, besluitvorming juni/juli 2010. 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda 
Gedeputeerde Staten 

Registratie 

856424 
Bladnummer 

3 

Communicatie 

Bijlagen 

1. Offert:e Bureau Buiten (Hb894825) 
2. Opdrachtveriening (Hb 894872) 
3. Verzoek aan de gemeenten en de Kamer van Koophandel (Hb 894895, 894897, 894898, 

894899, 895106, 895182, 896024) 
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Onderwerp: 
Opdrachtverlening aan Bureau Buiten 

Korte samenvatting financiële aspecten: 
Opdrachtverlening aan Bureau Buiten ad. € 49.389,-- voor de actualisatie van de 
Visie Werklocaties Flevoland 

1. Vast te leggen verpl ichting door de financiële administratie: 

Jaar: KostensoortI begrotingsnummer. Bedrag: Restantbudget: 

8231404/10610101100 35.000,- 11.542,--

8231404/10610101100 14.389,-- 63.790,— 

2009 

20J0 

Gewenste (korte) omschrijving In Coda: 
HB 856424 - actualisatie van de Visie Werklocaties Flevoland 

2. Begrotingswijziging noodzakeli jk: (zo la. hieronder aangeven welke) 

O Buitenlijnse besrotinsswijzisins tussen producten (bevoesdheid PS) 

0Binnenl i jnse besrotinsswijzisins binnen product (bevoesdheid CS, Dir, Afd.hoofd) 

Datum 

6 juli 2009 
Auteur 

drs. G.J.van Otterio 
Afdeling/Bureau 

EZ 

Overzicht te wijzigen ramingen: 
A: Lasten 

Kostensoort/ Beirotlnisnummer 

8231404/ 10610101100 

8231404 / 10610201700 

huidige 

raming 

* 

• 

voonestelde 

wijziging 

2009 

35.000," 

35.000,--

doorwerkim In latere laren 

2010 2011 2012 
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