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Samenvatting 

Het Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid Flevoland (REOF) 2000-2005 is in 

1999 door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld. Halverwege de planperiode 

is het zinvol na te gaan of het beleid nog op koers ligt. Doel van de notitie REOF 

Halverwege is dan ook om zeker te stellen dat er een slagvaardig op de actualiteit 

inspelend en waar mogelijk anticiperend regionaal economisch ontwikkelingsbeleid 

gevoerd wordt. De notitie is tevens te beschouwen als startnotitie voor het vervolg op 

het REOF na 2005, waarvoor de voorbereidingen begin 2004 starten.  

In de notitie worden, op basis van een analyse van trends en ontwikkelingen, de 

verwachte ontwikkeling van de economie en de tussentijdse resultaten, enige nieuwe  

accentueringen in het regionaal economisch beleid aangegeven voor de periode 

2003-2005. Uit deze analyse blijkt dat de essenties, hoofdsporen en doelstellingen 

van het REOF nog steeds actueel zijn. Het huidige beleid dient derhalve op 

hoofdlijnen te worden voortgezet. Toch zijn er nieuwe accentueringen in het regionaal 

economisch beleid wenselijk. Voor een deel zijn deze accentueringen reeds 

aangegeven in de recent verschenen/ te verschijnen sectorale nota’s RITP, BART en 

Landbouwontwikkelingsnota. De overige accentueringen hebben met name betrekking 

op:  

- starterbeleid (afstemming bestaande initiatieven en intensivering),  

- arbeidsmarktbeleid  (opnieuw vaststellen rol en positie provincie en intensivering) , 

- locatiebeleid (herijking en tijdig reserveren van zoekruimtes),  

- vestigingsbeleid (meer aandacht voor de acquisitie van voorzieningen en 

industriële vestigingen en intensivering van de promotie middels samenwerking), 

- innovatie- en technologiebeleid (verbreding en intensivering). 

 

Voorstel GS: 

1. In beginsel in te stemmen met de conceptnotitie. 

2. De conceptnotitie ter bespreking aan te bieden aan de commissie ELPOO. 

3. Vervolgens de conceptnotitie vrij te geven voor bespreking met de SEOR en een 

rondetafelgesprek met de belangrijkste medespelers op economisch gebied. 

4. Een definitief standpunt ter zijner tijd in te nemen, in aanmerking nemende de in 

het veld gemaakte opmerkingen en na behandeling in de commissie ELPOO. 

 

Gevraagd advies: 

1. De notitie oriënterend te bespreken. 

2. In te stemmen met het vrij te geven van de notitie voor discussie met belangrijkste 

medespelers op economische gebied. 

 

Advies Commissie: 

De commissie stemt in met het vrij geven van de notitie voor discussie en ziet te zijner 

tijd een definitief voorstel terug in de commissie.  Zij kan zich voorstellen, dat 

voorliggende voorstel als format gebruikt gaat worden bij de collegeonderhandelingen, 

programma. 
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Managementsamenvatting 

 

 

Het Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid Flevoland (REOF) 2000-2005 is in 1998 voorbereid 

en in 1999 als beleidsdocument door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld. Het belangrijkste 

doel van REOF is om (meer) evenwicht te bereiken tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking. Het 

beleid daartoe is erop gericht de groei van de werkgelegenheid op 6% per jaar te handhaven (12.000-

18.000 banen extra boven de voorziene autonome groei van de werkgelegenheid van 3,5% per jaar). 

 

Halverwege de planperiode is het zinvol na te gaan of het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid 

nog op koers ligt. Doel van de notitie REOF Halverwege is dan ook om zeker te stellen dat er een 

slagvaardig op de actualiteit inspelend en waar mogelijk anticiperend regionaal economisch 

ontwikkelingsbeleid gevoerd wordt. De notitie is tevens te beschouwen als startnotitie voor het vervolg 

op het REOF na 2005, waarvoor de voorbereidingen begin 2004 starten. 

 

In de notitie worden, op basis van een analyse van trends en ontwikkelingen, de verwachte 

ontwikkeling van de economie en de tussentijdse resultaten, enige nieuwe accentueringen in het 

regionaal economisch beleid voorgesteld voor de periode 2003-2005.  

Uit deze analyse blijkt dat de Flevolandse economie zich in de periode 1997-2001, mede onder 

invloed van de gunstige conjunctuur en de investeringsimpuls vanuit het Europese Programma, 

voorspoedig heeft ontwikkeld en dat Flevoland in deze periode in veel opzichten de snelste groeier 

van de Nederlandse provincies is geweest. Zowel de toename van het bruto regionaal product (BRP) 

als de groei van het aantal vestigingen (hoog aantal starters) en de werkgelegenheid sprongen er 

duidelijk bovenuit. De groei was vooral te danken aan de sterke opkomst van de commerciële 

dienstensector. Ook het Flevolandse bedrijfsleven heeft zich eind jaren negentig van de vorige eeuw 

goed ontwikkeld. Zowel de groei van de omzet als het percentage bedrijven dat exporteert en 

investeert en investeert lagen in deze periode hoger dan het landelijke gemiddelde. De 

impactindicatoren laten dan ook een ontwikkeling zien die op een groot aantal terreinen overeenkomt 

met de in het REOF geformuleerde doelstellingen:  

 
Doelstelling Stand van zaken 

1. Groei van de werkgelegenheid handhaven op 6% (in 

het Omgevingsplan is de doelstelling 5%). 

(+) 8% in 1999, 10% in 2000 en 7% in 2001. 

2. Toename verhouding arbeidsplaatsen tot 

beroepsbevolking tot het landelijke gemiddelde. 

(+) 62% (landelijk 93%) in 1996 en 70% (landelijk 

97%) in 2001. 

3. Afname van het aantal Geregistreerde Werkloze 

Werkzoekenden (GWW) in Flevoland tot 6% van de 

beroepsbevolking of een percentage dat maximaal 

gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde . 

(+) Het aantal werklozen is in de periode 1997-2001 

met 41% afgenomen. GWW van 7% in 1997 naar 

3% in 2000 (Nederlandse gemiddelde). 

 

4. Toename van de bruto deelnemingspercentage van 

vrouwen tot 55% of meer. 

(+) 60% in 1999 (landelijk 54%) en 57% in 2001 

(landelijk 56%). 

5. Toename van het aantal vestigingen met 5.500 in de 

periode 2000-2006. 

(+) 1000 vestigingen in 2000, een  van 5% en 500 

vestigingen in 2001 een toename van 2,5%. 

6. Toename aandeel exporterende bedrijven met 

minimaal 3% van 7% in 1997 naar 10 à 11% in 2005. 

(+) In 2001 exporteerde 16% van alle bedrijven 

naar het buitenland (landelijk 14%). 

7. Toename van het reële omzetvolume bij het 

Flevolandse bedrijfsleven met 2% per jaar. 

(-) Stijging reële omzetvolume met 4,2% in 1999 en 

3% in 2000 en daling reële omzet met 1,2% in 2001 

en 0,7% in 2002. 

8. Uitgeven van 78 hectare bedrijventerrein per jaar. (-) 92 hectare in 1998, 89 hectare in 1999, 48 

hectare in 2000 en 70 hectare in 2001. 1998-2001 

gemiddeld 73 hectare 

9. Terugdringen van het aandeel uitgaande pendel tot 

minder dan 40% van de werkzame beroepsbevolking. 

(-) 44% in 1998 en 45% in 2001. 

10. Groei Bruto Regionaal Product (BRP) per inwoner tot 

van het landelijk gemiddelde. Binnen de planperiode 

wordt gestreefd naar 80%. 

(-) 75% in 1995 en 72% in 2000.  

Absoluut gezien toename BRP van 3.681 miljoen 

euro in 1995 naar 5.348 miljoen euro in 2000. 
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Zoals gezegd, is het feit dat Flevoland de laatste jaren conjunctureel de wind in de zeilen heeft gehad, 

de primaire factor in de verklaring dat de meest belangrijke REOF-doelstellingen zijn gehaald. 

Niettemin lijkt het onmiskenbaar dat het proactieve, ambitieuze en gerichte beleid van de provincie, op 

economische gebied, ook hieraan in positieve zin heeft bijgedragen. 

Voorbeelden zijn de inspanningen op het terrein van bedrijventerreinenplanning (versnelde 

voorraadopbouw en implementatie Bedrijven Terreinen Monitorings Systeem (BTMS)), de 

clusterprojecten in speerpuntsectoren (logistiek, metaal, medische technologie en kuststoffen/ 

composieten), de business- en sciencepark projecten (Geomaticapark, Biosciencepark Lelystad 

(BSPL)), de inspanningen op het gebied van hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de 

toepassing van de Investeringspremieregeling (IPR) en MKB-regeling als ook de Technische Milieu 

Innovatieregeling (TMI), de inzet bij projecten als het Lelystad Business Airport (LBA), het Multimodaal 

Overslagcentrum Lelystad (MOL) en het Aviodrome, de uitbouw van de risicokapitaalfondsen, de 

opzet van het Product Informatie Systeem (PRIS) en de herpositionering (financieel en 

organisatorisch) van het Flevolandse Bureau voor Toerisme (FBT), de opzet van het Regionaal 

Platform Arbeidsmarkt (RBA), de nieuwe impuls aan de Agrarische Kennis Centrum (AKC) vorming en 

de grote hoeveelheid stimuleringsprojecten in de landbouwsector. 

 

Toch is enige bescheidenheid op zijn plaats: 

 

- Regionaal zijn er grote verschillen. De bijdrage aan de groei van het BRP en de werkgelegenheid 

is groot in Zuidelijk Flevoland, waar de nabijheid van de Randstad zich doet voelen, en minder 

elders.  

- De sterke bevolkingsgroei (4% per jaar) zorgt er voor dat de relatieve ontwikkeling van de 

impactindicatoren beperkt of zelfs negatief is, zoals de ontwikkeling van het BRP per inwoner en 

aandeel van de uitgaande pendel in de werkzame beroepsbevolking. 

- Een zeer belangrijk deel van de huidige groei van de werkgelegenheid is van bevolkingsvolgende 

aard. Daar waar het gat tussen beroepsbevolking en arbeidsplaatsen in absolute zin nog steeds 

iets toeneemt, zal dat in de toekomst in veel sterkere mate dan thans het geval is gedicht moeten 

worden met stuwende werkgelegenheid omdat op een gegeven moment de bevolkingstoename 

zal gaan afzwakken.  

- Het voorzieningenniveau blijft achter bij de bevolkingsgroei en ligt beduidend lager dan het 

Nederlandse gemiddelde. Bovendien blijft de groei van de voorzieningen achter bij de landelijke 

ontwikkeling.  

- Het aantal MKB-bedrijven dat innoveert is in de periode 1996-1998 gedaald en op het landelijk 

gemiddelde uitgekomen. Met name in de dienstensector is de innovatiegraad afgenomen en ligt 

deze onder het landelijke gemiddelde.  

- Het beeld van de (Nederlandse en) Flevolandse economie is in snel tempo aan het verslechteren. 

Zowel de groei van het BRP en de werkgelegenheid, het aantal nieuwe vestigingen en vacatures, 

het exportvolume, de omzet en de investeringsbereidheid zijn in 2001 en 2002 (fors) gedaald en 

op of zelfs onder het Nederlandse gemiddelde uitgekomen. Ook de werkloosheid is in 2002 weer 

toegenomen.  

 

De ontwikkeling van de impactindicatoren vormt vooralsnog geen aanleiding om de essenties, 

hoofdsporen en doelstellingen van het REOF 2000-2005 te wijzigen. Het huidige beleid dient derhalve 

op hoofdlijnen te worden voortgezet. Het verslechterde economische klimaat en de daarmee 

samenhangende (verwachte) afname van de werkgelegenheidsgroei en (verwachte) toename van de 

werkloosheid op de korte en middellange termijn vragen echter wel om een intensivering van het 

huidige beleid op onderdelen. De centrale doelstelling uit het REOF om de verhouding tussen de 

beroepsbevolking en het aantal banen (de werkgelegenheidsgraad) in evenwicht te brengen komt 

anders onder druk te staan. 

Daarnaast vragen enkele specifieke trends en beleidsontwikkelingen om enige nieuwe accentueringen 

in het beleid. Voor een deel zijn deze accentueringen reeds aangegeven in de recent verschenen/ te 

verschijnen sectorale nota’s Regionaal Innovatie en Technologieplan (RITP) Flevoland, Beleids- en 

Actieplan Recreatie en Toerisme (BART) en Landbouwontwikkelingsnota. De overige accentueringen 

hebben m.n. betrekking op:  

 

- starterbeleid (afstemming bestaande initiatieven en intensivering),  
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- arbeidsmarktbeleid  (zo spoedig mogelijk opnieuw vaststellen rol en positie provincie en 

intensivering), 

- locatiebeleid (herijking en tijdig reserveren van zoekruimtes),  

- vestigingsbeleid (meer aandacht voor de acquisitie van voorzieningen en industriële vestigingen 

en intensivering van de promotie middels samenwerking), 

- innovatie- en technologiebeleid (verbreding en intensivering: extra impuls R&D-inspanningen MKB 

èn realisering uitbouw business- en scienceparken). 

 

Hierbij dient wel een belangrijke kanttekening te worden geplaatst. De economische ontwikkeling van 

Flevoland wordt in hoge mate bepaald door trends en ontwikkelingen waarop de provincie Flevoland 

geen of slechts een beperkte invloed heeft. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor economische 

ontwikkeling in belangrijke mate bepaald door keuzen en ontwikkelingen op andere terreinen van het 

provinciaal, gemeentelijk en rijksbeleid. Tenslotte is zowel binnen als buiten Flevoland een groot 

aantal partijen actief op regionaal en sociaal-economisch gebied. Dit impliceert dat de provinciale 

doelstellingen alleen in gezamenlijkheid met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke en 

bestuurlijke partners gerealiseerd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

 

In de nota Samen werken, samen sterk wordt het Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid 

Flevoland (REOF) voor de periode 2000-2005 gepresenteerd. Het REOF is in 1998 voorbereid en in 

1999 door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld. Op dit moment is het Uitvoeringsprogramma 

2003-2004 aan de orde. In deze derde planperiode wordt het ‘halverwege punt’ gepasseerd, hetgeen 

een geschikt moment oplevert om het REOF tegen het licht van de actualiteit te houden. Het 

verslechterde economische klimaat, het tempo waarin maatschappelijke- en (ruimtelijk) economische 

trends zich voltrekken en nieuwe beleidsmatige inzichten, opvattingen en randvoorwaarden geven 

(mogelijk) aanleiding tot nieuwe c.q. bijgestelde accentueringen in het regionaal economisch 

ontwikkelingsbeleid. Ook met het oog op het nieuwe Werkprogramma van de Staten (2003-2007) en 

de voorbereiding van het REOF 2006-2010 is het zinvol het huidige REOF nog eens tegen het licht 

van de actualiteit te houden en waar nodig wenselijke c.q. optionele nieuwe accentueringen in het 

beleid vroegtijdig aan te geven. Tenslotte kan de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van 

het REOF aanleiding zijn om nadere accentueringen te leggen.  

1.2 Doelstelling en inhoud 

 

Het doel van REOF Halverwege is zeker te stellen dat er een slagvaardig op de actualiteit inspelend 

en waar mogelijk anticiperend regionaal economisch ontwikkelingsbeleid wordt gevoerd. De notitie 

schetst de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de veronderstellingen en uitgangspunten van het 

REOF en geeft accentueringen aan in het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid voor de periode 

2003-2005.  

REOF Halverwege is een notitie op hoofdlijnen. Bij de notitie REOF Halverwege hoort een 

achtergrondnotitie waarin de voorgestelde accentueringen in het beleid, op basis van 

(beleids)documenten en statische gegevens, nader worden onderbouwd.  

1.3 Gevolgde werkwijze 

 

In lijn met de gevolgde werkwijze bij de totstandkoming van het REOF wordt een interactieve/ 

iteratieve aanpak voorgesteld, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van politieke en 

maatschappelijke organisaties voorop staat teneinde maximaal draagvlak voor de voorgestelde 

accentueringen te krijgen. Wel wordt voorgesteld deze interactieve aanpak te doseren en zaken niet te 

breed te maken. Een pragmatische en beperkte aanpak lijkt voldoende. Er zullen bilaterale 

gesprekken worden gevoerd met (een beperkt aantal) sleutelpersonen op regionaal economisch 

gebied en er zal, na een oriënterende bespreking van de notitie in het college van GS en de 

commissie Elpoo, een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal aan de 

deelnemers worden gevraagd om mee te denken over de inhoud van wenselijke accentueringen in het 

regionaal economisch ontwikkelingsbeleid.  

1.4 Indeling van de notitie 

 

De opbouw van de notitie is als volgt. De notitie opent met een managementsamenvatting. In 

hoofdstuk twee volgt een verkenning van trends en (beleids)ontwikkelingen die (mogelijk) van belang 

zijn voor de toekomstige regionaal economische ontwikkeling van Flevoland. De huidige stand van 

zaken met betrekking tot de uitvoering van het REOF en de ontwikkeling van de belangrijkste sociaal-

economische indicatoren komen in hoofdstuk drie aan bod. Tenslotte worden in hoofdstuk vier de 

accentueringen in het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid aangegeven.  
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1.5     Externe communicatie 

 

De voorgestelde accentueringen in het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid worden na 

vaststelling door het college van GS op drie manieren onder de aandacht gebracht: middels een 

persbericht, plaatsing van de notitie op de provinciale internetsite en toezending van de notitie aan de 

geïnterviewde sleutelpersonen en de deelnemers aan de te organiseren interactieve bijeenkomst. 
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Hoofdstuk 2  Trends en beleidsontwikkelingen 

 

2.1 Inleiding 

 

De Flevolandse economie ondervindt ook de komende jaren de invloed van trendmatige 

veranderingen en (beleids)ontwikkelingen. De toekomstige ruimtelijk economische ontwikkeling van 

Flevolandse is sterk afhankelijk van de wijze waarop ondernemers en overheden hierop inspelen. Om 

accentueringen in het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid voor de periode 2003-2005 te kunnen 

aangeven, is het noodzakelijk inzicht te hebben in deze trends en (beleids)ontwikkelingen en in de 

toekomstige ontwikkeling van de economie. 

2.2 Trends 

 

Vanuit de internationale context blijven de voortschrijdende internationalisering en de zich wereldwijd 

verspreidende invloed van technologische ontwikkelingen om een alerte houding vanuit Flevoland 

vragen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: glocalisering, een subtiel evenwicht tussen globalisering 

(schaalvergroting) en lokalisering (specialisatie), kostenbeheersing en productiviteitsverbetering, 

verdienstelijking, kennisintensivering, de toenemende noodzaak c.q. wenselijkheid van de vorming van 

netwerken en clusters en het belang van innovatie en menselijk kapitaal voor economische groei. 

Op nationaal niveau blijven de ruimtelijk economische ontwikkeling, de verwachte ontwikkeling van de 

Nederlandse economie en de relatie milieu en economie van belang. Daarnaast vragen de 

toekomstige demografische ontwikkeling en de steeds diffuser wordende sociale structuren in de 

maatschappij om een alerte houding van de overheid. 

 

 Internationalisering. 

De internationale concurrentie tussen regio’s en bedrijven neemt toe en vindt in toenemende mate 

plaats op het geheel van voor het economische klimaat relevante structuurkenmerken. Aangezien 

kennis, kunde en informatie naast kostenfactoren voor veel bedrijfsactiviteiten steeds belangrijkere 

productiefactoren zijn, worden de eisen van de vestigingsplaatskeuze steeds sterker hierop 

afgestemd. Met name de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, de aanwezigheid van voldoende en 

goed opgeleid personeel, een goede (multimodale en elektronische) bereikbaarheid en de toegang tot 

informatie worden steeds belangrijkere vestigingsplaatsfactoren. Dit geldt in het bijzonder voor 

kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid.  

 

 Technologische ontwikkelingen. 

Nederland kende sinds begin jaren negentig een flinke economische groei, die voor een groot deel 

gebaseerd was op de uitbreiding van de arbeidsparticipatie. Dit beeld zal de komende tijd veranderen. 

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de toename van het percentage mensen dat aan het 

werk is zorgt ervoor dat de economische groei steeds minder kan leunen op groei van het 

arbeidsaanbod en steeds meer moet komen van productiviteitsverbetering (innovatie). 

Wil Flevoland zich verder ontwikkelen naar een concurrerende kenniseconomie, dan dwingt de 

transitie naar een ‘grenzeloze wereld’ tot productiviteitsverbetering en innovatie. Het innoverend 

vermogen van een regio bepaalt in toenemende mate het economisch presteren ervan, waarbij het 

streven naar productiviteitsgroei steeds meer via een versterking van het menselijk kapitaal loopt. De 

toepassing van doorbraaktechnologieën, zoals ICT en biotechnologie, spelen bij dit streven eveneens 

een belangrijke rol. Ook de aanwezigheid van sterke clusters c.q. netwerken van bedrijfsactiviteiten en 

het vermogen van regio’s om kenniscreatie en informatieoverdracht (de lerende regio) binnen clusters 

te faciliteren en te stimuleren is en wordt steeds meer een bepalende factor in de (internationale) 

concurrentie tussen bedrijven. Innovatie behoeft daarmee een integrale aanpak, waarin alle betrokken 

actoren en organisaties in het kennisontwikkelings- en diffusieproces een rol spelen.  

Deze benadering van de regionale economie biedt concrete aanknopingspunten voor een 

stimulerende rol van de regionale overheid en andere intermediairs. Hierbij kan onder anderen 

gedacht worden aan het bevorderen van netwerkvorming, internationale partnerships, het uitbouwen 

van de onderwijsinfrastructuur en kennisinstellingen, het bevorderen van een betere toegang tot 

externe kennis door bedrijven en het creëren van betere mogelijkheden voor financiering van 
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innovaties. Het in 2002 door Provinciale Staten van Flevoland vastgestelde Regionaal Innovatie- en 

Technologieplan (RITP) biedt hiervoor zowel het kader als een uitvoeringsprogramma.  

 

Het proces van glocalisering, kennisintensivering, verdienstelijking en de sterke opkomst van ICT-

toepassingen leiden ook tot andere locatiebehoeften en stellen nieuwe eisen aan bereikbaarheid. Bij 

industriële en logistieke bedrijven is een verkantoriseringstrend waarneembaar. Dit betekent dat 

Flevoland steeds meer kantoorachtige vestigingen krijgt van industriële en logistieke bedrijven waar, al 

dan niet gecombineerd met een deel van de feitelijke productie, tertiaire activiteiten plaatsvinden. 

Hierdoor ontstaat behoefte aan een aanmerkelijke grotere kantoorhoudendheid op gemengde en 

industriële bedrijventerreinen dan op dit moment in het locatiebeleid wordt toegestaan. Daarnaast 

wordt het eenzijdig produceren van bouwgrond voor bedrijven steeds meer verdrongen door 

functiegeïntegreerde ontwikkeling, publiekprivate ontwikkelconsortia en een oriëntatie op 

beheersmogelijkheden. Niet de planologie en het verstrekken van de bouwvergunning zelf krijgt de 

nadruk, als wel het gezamenlijk met de markt ontwikkelen van een concept voor invulling en 

management van de locatie (zoals business- en scienceparken, kennisboulevards en 

parkmanagement).  

Wat betreft bereikbaarheid is het toenemende onderscheid tussen backoffice en frontoffice van 

belang. Backoffices, met grotendeels plaatsgebonden arbeidsplaatsen, horen thuis op goed met 

openbaar vervoer bereikbare locaties, terwijl frontoffices (in- en uitloopkantoren) vanwege de 

gebondenheid aan de weg juist op goed per weg bereikbare locaties gesitueerd kunnen c.q. moeten 

worden.  

 

 Ruimtelijke economische ontwikkeling. 

De uitbreiding van het economisch kerngebied in Nederland (de Randstad en Almere) langs 

economische corridors heeft zich de afgelopen jaren voortgezet. De krachtige economische 

ontwikkeling van het Oostflankgebied zet zich ook in de toekomst voort. De verwachte overloop van 

bedrijvigheid vanuit omringende provincies en de verstedelijkingsopgave voor Almere zorgen voor een 

aanhoudende ruimtelijk economische druk op Flevoland. Gezien de verslechterde economische 

situatie en matige voorzichten zal de ruimtelijk economische ontwikkeling op korte termijn 

waarschijnlijk minder voortvarend zijn dan de laatste jaren het geval is geweest.  

De Nederlandse economie heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld naar een diensten- en 

kenniseconomie. Deze ontwikkeling zet zich in de toekomst voort. De toekomstige 

werkgelegenheidsgroei in Flevoland zal met name plaatsvinden in de tertiaire en quartaire sector. In 

de sectoren landbouw en visserij is nationaal een absolute afname te verwachten van de 

werkgelegenheid. In Flevoland zal het aantal arbeidsplaatsen nagenoeg gelijk blijven, echter het 

aandeel ervan in de totale Flevolandse werkgelegenheid daalt wel verder. In de industrie is nationaal, 

onder invloed van productiviteitsstijgingen, een verdere afname van de werkgelegenheid te 

verwachten. Niet vergeten moet echter worden dat de industrie en zakelijke dienstverlening steeds 

meer met elkaar zijn verweven. Zonder industrie is het draagvlak voor de zakelijke dienstverlening 

veel kleiner en kwetsbaarder. Een baan in de industrie betekent ook een baan in de zakelijke 

dienstverlening. De omvang van de industrie in Flevoland is echter nog beperkt (ijle economische 

structuur) en biedt onvoldoende mogelijkheden om ten volle te kunnen profiteren van de positieve 

ontwikkelingen in de tertiaire en quartaire sector (zie paragraaf 4.2, punt 7). 

 

 Milieu en economie. 

De relatie milieu en economie richt zich in toenemende mate op een duurzame economische 

ontwikkeling, waarin economische groei gecombineerd wordt met een daling van de milieudruk 

(ontkoppeling). In Flevoland is daarbij nadrukkelijk gekozen voor relatieve ontkoppeling. De 

belangstelling bij de overheid en het bedrijfsleven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) en intensief ruimtegebruik is de afgelopen jaren toegenomen.  

 

 Demografische ontwikkeling. 

De natuurlijke groei van de bevolking in Nederland neemt als gevolg van ontgroening en vergrijzing in 

de toekomst af. Dit heeft op lange termijn vergaande gevolgen voor de toekomstige samenstelling van 

de beroepsbevolking, de inrichting van de arbeidsmarkt en het beroep op welzijnsvoorzieningen, de 

sociale zekerheid en de zorgsector. In Flevoland zal dit proces zich minder snel voltrekken dan in 

andere delen van Nederland vanwege de relatief jonge bevolking. Vanwege de lange tijdshorizon (na 
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2030) en de beperkte provinciale beïnvloedingsmogelijkheden is het vooralsnog niet opportuun om die 

reden in dit kader accentueringen aan te brengen in bijvoorbeeld het provinciale arbeidsmarktbeleid. 

 

 Een maatschappij met diffuse maatschappelijke structuren. 

Informatie en ICT zijn vandaag de dag onmisbaar voor het effectief functioneren van burgers en 

bedrijven. De informatiesamenleving kent echter ook negatieve sociale bijverschijnselen. Het gevaar 

bestaat dat groepen burgers bij gebrek aan de vereiste ICT-vaardigheden de aansluiting op de 

arbeidsmarkt missen en dat de concurrentiepositie van sommige MKB-bedrijven verslechtert doordat 

zij niet in staat zijn effectief gebruik te maken van moderne ICT-toepassingen. 

 

 

 

2.3 Beleidsmatige ontwikkelingen 

 

Op Europees niveau zijn met name de herstructurering van de structuurfondsen, de hervorming van 

het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) en Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB), het 

Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling  en de Vogelrichtlijn voor Flevoland van 

belang. 

 

 Herstructurering van de structuurfondsen. 

De Europese Commissie heeft met het door haar uitgebrachte Tweede Cohesieverslag de discussie 

aangezwengeld over het toekomstige cohesie- en structuurfondsenbeleid en komt in 2003 met 

voorstellen dienaangaande. Het kabinet zet in op concentratie van middelen op de minst welvarende 

lidstaten. Dit betekent dat na het einde van het Europese Vervolg Programma (EVP) in 2006 er 

(mogelijk) geen nieuw programma voor Flevoland met een dergelijke omvang meer zal volgen. Het 

laatste jaar zijn evenwel steeds sterkere signalen vanuit Brussel en andere lidstaten verkregen die 

erop wijzen dat de kans dat Flevoland ook na 2006 in enigerlei vorm of wijze regionaal-economische 

ondersteuning vanuit de EU kan rekenen. Het is zaak de belangen van Flevoland daarbij scherp te 

definiëren en daartoe slagvaardig de lobby gestalte te geven. Het Intergraal Ontwikkelingsplan Almere 

is daarbij mogelijkerwijs een belangrijk extra argument. 

 

 Hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid en Gemeenschappelijk Visserij Beleid. 

Onder Agenda 2000 is voor de periode 2000-2006 een nieuw pakket maatregelen vastgesteld voor de 

hervorming van het GLB. De belangrijkste maatregel betreft de verlaging van de prijssteun voor 

producten. De nadelige effecten voor agrariërs worden gedeeltelijk gecompenseerd via directe 

inkomenssteun. Deze steun wordt gekoppeld aan voorwaarden ten aanzien van milieu, natuur, 

landschap, diergezondheid en –welzijn. De afbouw van de inkomenssteun gaat gepaard met een 

vergroting van de mogelijkheden voor lidstaten en regio’s om het plattelandsbeleid op een duurzame 

wijze vorm te geven. Hiertoe is een aantal steunmaatregelen geïntegreerd in de Kaderverordening 

Plattelandsontwikkeling. Vanuit deze verordening moeten lidstaten een Plattelandsontwikkelingsplan 

(POP) opstellen. Het POP Nederland geeft aan welke ambitie Nederland heeft voor de ontwikkeling 

van het platteland tot 2006, en omvat maatregelen om deze ambitie in te vullen. Het plattelandsbeleid 

van Flevoland is vanwege de doelstelling-I status van Flevoland opgenomen in het EVP. Om de 

beschikbare POP gelden na 2006 ook in Flevoland te kunnen inzetten zal er in 2005 een Ruraal 

Ontwikkelingsplan (ROP) voor Flevoland geschreven moeten worden. 

In het kader van het GVB heeft de Europese Commissie een drastische vermindering van de visserij-

inspanningen voor de komende jaren voorgesteld. De ontwikkelingen in de landbouw en visserij 

vragen om een alerte houding vanuit Flevoland zodat kansen kunnen worden benut en de gevolgen 

tijdig kunnen worden ingeschat.  

 

 Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling 2002-2006. 

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw ziet de Europese Commissie het belang 

van regionaal innovatie en technologiebeleid in en hielp ze meer dan 100 regio’s bij de ontwikkeling 

van een samenhangend technologie- en innovatiebeleid. Met de uitbreiding van het netwerk van 

Innoverende Regio’s in Europa (IRE) en met een sterkere klemtoon op de regionale dimensie van het 

onderzoek- en innovatiebeleid in het Zesde Kaderprogramma wordt dit beleid versterkt doorgezet. De 
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EU richt zich daarbij steeds vaker direct op de bedrijven en instellingen in de regio’s. Hier liggen grote 

kansen. 

 

 Vogelrichtlijn. 

Tot slot is de implementatie van de Europese Vogelrichtlijn voor Flevoland van belang. Deze 

beschermt de belangrijkste leefgebieden van een groot aantal vogelsoorten. In de praktijk betekent dit 

de wateren rond Flevoland, met uitzondering van het Gooimeer, onder de richtlijn vallen. De 

Vogelrichtlijn is met name van invloed op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de sectoren 

recreatie en toerisme en transport en logistiek. O.a. in het kader van het Beleids- en Actieplan 

Recreatie en Toerisme (BART) en het Integrale Inrichtingsplan Veluwe Randmeren wordt de door- en 

uitwerking van de Vogelrichtlijn nauwlettend gevolgd. De provincie kan zelf de inpassing van recreatie 

en toerisme van geval tot geval mogelijk maken en waar nodig terughoudend zijn ten aanzien van de 

ontwikkeling van ecologische structuren die belemmerend uitwerken op o.a. de sector recreatie en 

toerisme. Eventuele gesignaleerde knelpunten zullen onder de aandacht van het rijk en de EU worden 

gebracht. 

 

Op nationaal niveau zijn vooral de gevolgen van het Strategisch Akkoord, de gewijzigde bestuurs- en 

uitvoeringsstructuur van het arbeidsmarktbeleid, de veranderingen op het gebied van onderwijs en 

scholing en de liberalisering van de energiesector  voor Flevoland van belang. 

 

 Strategisch Akkoord. 

Het huidige rijksbeleid wordt op grond van het Strategisch Akkoord op vele terreinen aanzienlijk 

aangepast. De planologische beleidsuitspraken van de Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening 

(VIJNO) en het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) worden aangepast en geïntegreerd 

in de nieuwe Nota Ruimte. Voor de uitvoering van de Nota Ruimte brengt het kabinet één 

Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Beleid uit. Tevens worden het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 

(NVVP) en het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) op korte termijn aangepast. Dit betekent 

vooral minder Haagse regels, meer verantwoordelijkheden voor provincies en gemeenten, meer 

ontwikkelingsmogelijkheden en ruimtelijke dynamiek in plaats van status-quo georiënteerde 

planologie, maar ook aanpassing van de ambities omdat het kabinet geen extra geld beschikbaar 

heeft. Van vrije budgettaire ruimte bij het rijk voor beleidsvernieuwing, uitgavenintensiveringen en 

structuurversterkende lastenverlichtingen is de komende kabinetsperiode geen sprake. Ruimte voor 

nieuw beleid moet worden gevonden in het stellen van zeer scherpe prioriteiten. De ombuigingen 

geven pas gaandeweg budgettaire ruimte voor intensiveringen in zorg, veiligheid, onderwijs en 

mobiliteit.  

De Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid geeft de richting aan van de gewenste bijstellingen. 

Het kabinet wil provincies en gemeenten primair de zeggenschap geven over de hoeveelheid en de 

locaties van nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en natuurgebieden. Niet zozeer ordening, maar 

vooral ontwikkeling moet het leidend motief zijn. De rol van de provincies voor bovenlokale afwegingen 

wordt versterkt en de planhiërarchie tussen provincie en  gemeenten wordt hersteld. Het rijk dient zich 

in de optiek van het kabinet te beperken tot ontwikkelingen van nationaal belang, zoals de Ruimtelijk 

Economische Hoofdstructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de Hoofdinfrastructuur. 

 

Wat betreft verstedelijking houdt het kabinet vast aan bundelingspercentages per provincie, zij het dat 

de provincies mogen aangeven welk aandeel van de nieuwe verstedelijking in de bundelingsgebieden 

van de stedelijke netwerken terecht moet komen. Het kabinet wil tevens selectief meer ruimte bieden 

voor multifunctioneel gebruik van het platteland. De landbouw blijft echter een belangrijke drager van 

het landelijk gebied, zowel economische als maatschappelijk (beheerder).  

 

Op het gebied van bedrijventerreinen presenteert het kabinet een nieuw rijkslocatiebeleid. In het 

nieuwe beleid staat de opgave centraal voor ieder bedrijf een goede plek te vinden. Anders dan in het 

oude beleid wordt niet alleen gekeken naar de verkeersstromen die het bedrijf met zich meebrengt, 

maar dient het nieuwe beleid ook een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische 

ontwikkelingsmogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit. Naast efficiënt ruimtegebruik blijft revitalisering 

van bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt. Het Actieplan Herstructurering (april 2002) is 

vanwege de huidige, beperktere budgettaire kaders inmiddels op cruciale punten achterhaald. Ambitie, 

strategie en de effectiviteit van de beschikbare middelen worden opnieuw bezien.  
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Ten aanzien van de ontwikkeling van natuurgebieden heeft het kabinet aangegeven het areaal door 

het rijk aangewezen stringent beschermde gebieden te willen verminderen.  

 

Met betrekking tot het thema milieu en economie dient de ontkoppeling die de laatste jaren tot stand is 

gebracht tussen economische groei en milieudruk te worden vastgehouden. De sleutel voor duurzame 

ontwikkeling ligt volgens het kabinet in de balans tussen materiele vooruitgang, sociale verbetering en 

de kwaliteit van de leefomgeving. De ambities van het NMP4 worden afgestemd op de beschikbare 

middelen. De gevolgen van het (neerwaarts) bijstellen van de ambities van het NMP4 voor het 

provinciaal beleid in het kader van milieu en economie zijn nog niet duidelijk.  

 

Op het gebied van verkeer en vervoer staat het terugdringen van de automobiliteit minder prominent 

op de beleidsagenda van het nieuwe kabinet, dat de aandacht met name richt op het beter benutten 

en versterken van de fysieke infrastructuur. Het oplossen van knelpunten in de hoofdinfrastructuur 

heeft daarbij prioriteit. De verscherpte prioriteitsstelling kan er toe leiden dat andere projecten 

voorlopig worden uitgesteld. Provincies en gemeenten krijgen meer ruimte en middelen voor een 

eigen verkeers- en vervoersbeleid. Voor de financiering en realisatie van infrastructuurprojecten (tot 

225 miljoen euro) die een relatie hebben met de verstedelijkingsopgave zijn provincies en 

(samenwerkende) gemeenten zelf verantwoordelijk. Besluiten over de beschikbaarstelling van 

rijksmiddelen voor Almere worden echter in het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere 

(IOA) genomen. 

De verscherpte prioriteitsstelling op het gebied van infrastructuur heeft er inmiddels toe geleid dat de 

aanleg van de Hanzelijn wordt uitgesteld tot 2006. De toezegging aan het Noorden over de aanleg van 

de Zuiderzeelijn wordt vooralsnog wel gestand gedaan. Over de aanleg van wegverbindingen is nog 

geen definitief besluit genomen. Het voornemen van het kabinet om prioriteit te geven aan het 

oplossen van knelpunten in het hoofdwegennet biedt perspectief voor de (versnelde) aanleg van de 

verbinding A6/A1-A9 inclusief 2
e
 Hollandse brug. 

 

Op het terrein van de economische structuurversterking ziet het kabinet het verbeteren van de 

arbeidsproductiviteit als grootste uitdaging. Hiertoe is een zogenaamde Gebiedsgerichte  

Productiviteitsagenda opgesteld. De budgettaire mogelijkheden van het rijk om een substantiële 

bijdrage te leveren aan de economische structuurversterking van regio’s is echter beperkt. Het rijk 

beperkt zich tot strategische ontwikkelingsstrategieën en structuur geven aan de ruimtelijk 

economische ontwikkeling. Het kabinet besluit in 2003 op basis van de kwaliteit van de ingediende 

voorstellen van de Landsdelen over het definitieve budget en de verdeling over de thema’s en 

projectvoorstellen. 

Gezien de beperkte middelen en rol die het kabinet voor de rijksoverheid ziet weggelegd op het gebied 

van economische structuurversterking, is de vraag hoe één en ander voor Flevoland wordt ingevuld. 

 

Als laatste wordt in het Strategisch Akkoord een vergaande modernisering van het arbeidsmarktbeleid 

aangekondigd. Dit houdt in een activerend beleid op afstand van het rijk met meer ruimte voor 

gemeenten om werkzoekenden op persoonsgerichte wijze te begeleiden en meer aandacht voor het 

bevorderen van het aanbod van arbeid in plaats van het bevorderen van de vraag naar arbeid.  

 

 Gewijzigde bestuurs- en uitvoeringsstructuur van het arbeidsmarktbeleid. 

Als gevolg van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) is de bestuurs- en 

uitvoeringsstructuur van het arbeidsmarktbeleid geheel gewijzigd.  De SUWI legt de sturing over de 

structuur van werk en inkomen neer bij de overheid. Thans heeft de provincie geen wettelijke taken 

dienaangaande. 

 

 Veranderingen op het gebied van onderwijs en scholing. 

Op het gebied van onderwijs en scholing zijn met name het herschikkingproces van het Voorbereidend 

Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) waarbij het aantal provinciale taken is uitgebreid, en de 

verruiming van de mogelijkheden om in goed overleg en in samenwerking met instellingen voor 

universitair en hoger onderwijs nevenvestigingen te realiseren voor Flevoland van belang. De 

gevolgen en kansen van deze ontwikkelingen voor Flevoland zijn inmiddels in kaart gebracht. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een strategische visie op het onderwijs. Mogelijkerwijs volgen hier 

beleidsmatige veranderingen uit voort.  
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 Liberalisering van de energiesector. 

Op het gebied van energie is het rijksbeleid gericht op een overgang naar duurzame 

energiehuishouding, een kostenefficiënte uitvoering van de Kyotoverplichtingen en een verdergaande 

liberalisering van de energiemarkt voor Flevoland van belang. Om te komen tot een concretisering en 

verdieping van de duurzame energiedoelstelling en om verschillende acties en maatregelen beter op 

elkaar af te stemmen heeft de provincie een beleidsplan Klimaat en Energie (2002) laten opstellen. 

Daarnaast heeft in 2001 een positieverkenning in de energiesector plaatsgevonden. Doordat de 

liberalisering van de energiemarkt het afgelopen jaar in het slop is geraakt, is de uitkomst van deze 

verkenning, het vooralsnog handhaven van het aandeelhouderschap en met name van het 

“stakeholderschap” in Nuon en Essent, nog steeds actueel. 

 

Tenslotte hebben zich ook op regionaal niveau de nodige beleidsontwikkelingen voorgedaan.  

Genoemd kunnen worden: het vernieuwde EZ-IPO-VNG-VROM-V&W convenant Samenwerking in de 

regio, het Landsdeelconvenant West, het Omgevingsplan Flevoland, het EPD 2000-2006, het 

Integraal Ontwikkelingsplan Almere en de sectorale nota’s Landbouwontwikkelingsnota, het BART, en 

het RITP. 

 

 Vernieuwde EZ-IPO-VNG-VROM-V&W convenant “Samenwerking in de regio”. 

Begin 2002 is het in 1999 gesloten EZ-IPO-VNG-VROM-V&W convenant “Samenwerking in de regio” 

vernieuwd. Het vernieuwde convenant sluit met de wijzigingen aan op het Actieplan Herstructurering 

Bedrijfsterreinen. Hierdoor krijgt met name de kwaliteit (en hoeveelheid) van bestaande 

bedrijventerreinen meer aandacht. In dit kader wordt gekeken naar een nieuwe regeling voor 

herstructurering van bedrijventerreinen als opvolger voor het huidige regeling Tender 

Investeringsprogramma Provincies (TIPP). Verder zijn de afspraken over herstructurering, duurzame 

bedrijventerreinen en multimodale bereikbaarheid verder aangescherpt en zijn nieuwe artikelen 

toegevoegd (o.a. locatiebeleid, versterking regionaal investeringsklimaat, intensief ruimtegebruik en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen). Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre gekomen kan 

worden tot een verdere decentralisatie van het nationale innovatie- en technologiebeleid.  

Een verdere decentralisatie van het nationale technologiebeleid, van belang voor de uitvoering van het 

RITP, is echter op korte termijn niet te verwachten. Wellicht dat de voor 2003 aangekondigde 

Innovatienota van het ministerie van EZ kansen biedt voor de uitvoering van het RITP. 

 Het Landsdeelconvenant West. 

In het regeerakkoord van Paars II is vastgelegd dat er voor de vier landsdelen een regioconvenant 

moest komen. Het Landsdeelconvenant omvat afspraken over de afstemming van beleid tussen rijk en 

decentrale overheden en over de financiering van belangrijke projecten, die de Randstad in een 

Deltametropool moeten veranderen. Flevoland maakt samen met de Randstadprovincies deel uit van 

Landsdeel West en heeft o.a. voorstellen ingediend voor de verdubbeling van provinciale wegen, de 

uitbouw van de Bataviawerf en het geomatica cluster, het ICT speerpunt Almere, het Aviodrome, het 

MOL en Lelystad Business Airport.  Op 27 februari 2002 is het procesconvenant Landsdeel West 

ondertekend. De randstadoverheden hebben hierin laten opnemen dat zij in (februari) 2003 pas een 

landsdeelconvenant willen sluiten op voorwaarde dat er voldoende investeringsmiddelen beschikbaar 

worden gesteld.  

Aanvankelijk heeft het kabinet Balkenende aangegeven alleen uitvoeringsafspraken te willen maken 

met provincies en (samenwerkende) gemeenten. Overleg met samenwerkende overheden 

(bijvoorbeeld in het kader van de Deltametropool) over visies en grote investeringen acht het kabinet 

wel zinvol. Vanwege de verslechterde budgettaire situatie en de mededeling van het vervolgens 

demissionair kabinet om met landsdelen geen uitvoeringsafspraken meer te maken, is het thans 

onzeker wanneer en in welke vorm het Landsdeelconvenant afgesloten zal worden. 

 

 Omgevingsplan  Flevoland. 

Het Omgevingsplan Flevoland treedt in plaats van drie wettelijke plannen met een strategisch 

karakter: Streekplan, Milieubeleidsplan en Waterhuishoudingsplan. Het Omgevingsplan bevat een 

integraal omgevingsbeleid voor de korte en middellange termijn gebaseerd op een visie op de 

gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen voor de langere termijn. Het Omgevingsplan spreekt zich niet 

alleen uit de fysieke inrichting en kwaliteit van het gebied, maar ook over de sociale kwaliteit ervan. De 

randvoorwaarden van economische aard uit het REOF zijn vroegtijdig ingebracht bij het opstellen van 

het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan en de uitwerking en (partiele) herziening ervan (o.a. in relatie 
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tot Stroomgebiedvisie, Landbouwnota, Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en locatiebeleid) stellen 

randvoorwaarden aan de verdere ruimtelijk economische ontwikkeling van Flevoland. 

 

 Enig Programmerings Document (EPD). 

In het EPD wordt het Europese Vervolgprogramma (EVP) 2000-2006 voor Flevoland beschreven. De 

ontwikkelingsdoelstellingen van het EVP zijn gebaseerd op het Omgevingsplan. Voor de sociaal-

economische analyse is o.a. gebruik gemaakt van het REOF en de Vierde Evaluatie van het 

Doelstelling-1 Programma Flevoland. De algemene doelstelling van het EVP is het streven naar een 

voortgaande groei in Flevoland, zodanig dat inwoneraantal, verbindingen, voorzieningenniveau, 

werkgelegenheid en inkomensvorming goed op elkaar zijn afgestemd en in evenwicht raken. De 

aanpak is gericht op het creëren van een kwalitatief hoogwaardig leef- en productiemilieu, waardoor 

de sociale cohesie in het gebied versterkt wordt en het treffen van noodzakelijke maatregelen ter 

verbeteren van de economische productiestructuur, waarmee eveneens deze sociale cohesie verder 

wordt versterkt. Het EVP kan bijdragen aan de  (versnelde) realisering van de 

ontwikkelingsdoelstellingen uit het REOF.  

 

 Integraal Ontwikkelingsplan Almere. 

De VIJNO bevat een aanzienlijke extra verstedelijkingsopgave (ongeveer 60.000 woningen) voor 

Almere na 2010. Deze opgave maakt integraal deel uit van de uitvoering van het 

ontwikkelingsperspectief Deltametropool. Om te komen tot een samenhangende economische 

ontwikkeling die gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de beroepsbevolking wordt door het rijk, de 

gemeente Almere en de provincie een integraal ontwikkelingsplan opgesteld. Het Integraal 

Ontwikkelingsplan Almere (IOP Almere) richt zich op het versterken van de kwaliteit van woon- en 

werkgebieden in combinatie met een gelijktijdige verbetering van de bereikbaarheid en de kwaliteit van 

natuur en landelijk gebied en een niveau van voorzieningen dat toereikend is om een goede 

economische en sociale ontwikkeling te steunen. Het IOP heeft betrekking op de periode tot 2030 en 

richt zich dus ook op de periode tot 2010. Het IOP wordt naar verwachting 2003 bekrachtigd middels 

een bestuursakkoord. Vervolgens worden de afspraken uit het bestuursakkoord in het 

Landsdeelconvenant West vastgelegd. Het Integraal Ontwikkelingsplan Almere (IOP) voor de 

verstedelijkingsopgave van Almere na 2010 is van groot belang voor de economische 

structuurversterking van Almere c.q. Zuidelijk-Flevoland. 

 

 Sectorale nota’s: RITP, Bart en Landbouwontwikkelingsnota. 

In 2002 is het Regionaal Innovatie en Technologieplan Flevoland (RITP) 2002-2006 als opvolger voor 

Regionaal Technologieplan (RTP, 1996) opgesteld. Het RITP vormt een nadere beleidsmatige 

uitwerking van het beleidsspoor innovatie en technologie uit het REOF en de EPD-prioriteit 

‘versterking productiestructuur’. Het RITP heeft als doelstelling het versterken van het technologie- en 

innovatiepotentieel van Flevoland, zodanig dat hiermee op langere termijn bijgedragen wordt aan een 

endogene en duurzame economische groei van Flevoland.  

Begin 2003 wordt het Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme (BART) als opvolger van het 

Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan Flevoland (TROP, 1994) definitief vastgesteld. Het BART 

geeft voor de komende 5 tot 10 jaar een nadere invulling aan de doelstellingen op het gebied van 

recreatie en toerisme uit het REOF en geeft mede richting aan de uitvoering van het EPD. De 

doelstelling van het BART is het bevorderen van een toeristisch recreatief product dat voldoet aan de 

marktvraag, gebruik maakt van de beeldbepalende karakteristieken van het gebied, goed bereikbaar 

is, op een verantwoorde manier is ingepast in de omgeving en een bijdrage levert aan de 

werkgelegenheid in deze sector met een groei van gemiddeld 5% per jaar. Het reserveren van ruimte 

voor ontwikkeling van recreatie en toerisme is eveneens één van de doeleinden van het BART. 

In de provinciale nota Landbouwontwikkeling in Flevoland (definitief vast te stellen begin 2003) spreekt 

de provincie de ambitie uit dat in Flevoland in 2010 robuuste en toonaangevende agrarische 

productiegebieden aanwezig zijn, waar kwalitatief hoogwaardige producten op een duurzame en 

veilige wijze worden voortgebracht. Doel van de nota is om aan te geven wat de te verwachten 

ontwikkelingen in de Flevolandse landbouw zijn en op welke wijze de provincie ontwikkelingen wil en 

kan beïnvloeden.  

2.4 Verwachte ontwikkeling van de Nederlandse en Flevolandse economie 
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Nederland en Flevoland zijn relatief zwaar getroffen door de recente wereldwijde economische 

terugval. Na een aantal jaren van hoogconjunctuur eind jaren negentig van de vorige eeuw is het 

economisch beeld in 2001 in snel tempo verslechterd. Vooral de verslechterende internationale 

prijsconcurrentiepositie van het Nederlandse en Flevolandse bedrijfsleven is reden tot zorg. Oorzaak 

is de sinds 1998 relatief sterke stijging van de arbeidskosten per eenheid product onder invloed van 

een krappe arbeidsmarkt waardoor de arbeidsproductiviteit is verslechterd. De gevolgen van de 

verslechtering worden nu steeds zichtbaarder. De winstgevendheid, de investeringen en de 

werkgelegenheidstoename bij bedrijven nemen steeds verder af. 

De verwachtingen voor 2002 en 2003 zijn allerminst rooskleurig. De economie herstelt zich langzamer 

dan aanvankelijk gedacht, met als gevolg een sterk oplopende werkloosheid op korte termijn. De 

economische groei komt in 2002 naar verwachting uit op slechts 0,25% om in 2003, gedragen door de 

gunstige ontwikkeling van de wereldeconomie aan te trekken tot 0,75%. Met een raming van 0,75% 

ligt de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2003 nog beduidend beneden de 

trendmatige groei (circa 2,75%) zodat de onderbenutting van de productiecapaciteit verder toeneemt. 

In die zin is het dieptepunt van de conjunctuur nog niet gepasseerd. Ook in Flevoland is de 

volumegroei van het Bruto Regionaal Product (BRP) sterk gedaald van 6,7% in 2000 tot 1,4% in 2001, 

het laagste niveau sinds 1996.  

Prognoses van het Centraal Plan Bureau (CPB) geven aan dat de economische groei na 2003 weer 

aantrekt en dat de werkloosheid op middellange termijn weer afneemt. De vooruitzichten voor 

Flevoland lijken wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid gunstiger, echter door de sterke 

bevolkingsgroei loopt volgens het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ook in Flevoland de 

werkloosheid de komende jaren sterk op.  

 

Kijkend door de conjunctuur heen, staat Nederland en Flevoland voor de opgave om de economische 

basis in de komende jaren te verstevigen. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de 

toename van het percentage mensen dat reeds aan het werk is zorgt er voor dat de economische 

groei steeds minder kan leunen op de groei van het arbeidsaanbod en steeds meer moet komen van 

een stijging van de arbeidsproductiviteit.  
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Hoofdstuk  3 Stand van zaken uitvoering REOF en ontwikkeling 
impactindicatoren 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingaan op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het REOF en 

de ontwikkeling van de belangrijkste sociaal-economische indicatoren. Centrale vraag is of de 

tussentijdse “resultaten” aanleiding geven tot accentueringen in het geformuleerde beleid. Hierbij dient 

wel een belangrijke kanttekening te worden geplaatst. De economische ontwikkeling van Flevoland 

wordt in hoge mate bepaald door trends en ontwikkelingen waarop de provincie Flevoland geen of 

slechts een beperkte invloed heeft. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor economische 

ontwikkeling in belangrijke mate bepaald door keuzen en ontwikkelingen op andere terreinen van het 

provinciaal, gemeentelijk en rijksbeleid. Vastgesteld kan worden dat de verwevenheid van de 

verschillende beleidsterreinen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Tenslotte is zowel binnen als 

buiten Flevoland een groot aantal partijen actief op regionaal en sociaal-economisch gebied. Dit 

impliceert dat de provinciale doelstellingen alleen in gezamenlijkheid met het bedrijfsleven en andere 

maatschappelijke en bestuurlijke partners gerealiseerd kunnen worden. 

3.2 Uitvoering REOF 

 

De evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2000-2001 en de tussentijdse resultaten van het 

uitvoeringsprogramma 2002-2003 laten zien dat een belangrijk deel van de voorgenomen activiteiten 

uit het REOF zijn afgerond, dan wel zijn opgestart. Enkele activiteiten zijn nog niet van start gegaan of 

afgerond omdat de menskracht of het budget ontbrak (arbeidsmarktnotitie (voorzien in 2003), 

kennisontsluiting kennisinstellingen-MKB) of activiteiten van derden afgewacht moesten worden 

(vervolg Flevoland Starters Traject (FST), Bedrijven Terreinen Monitorings Systeem (BTMS)). 

3.3 Ontwikkeling impactindicatoren 

 

De Flevolandse economie heeft zich de afgelopen jaren, mede onder invloed van de gunstig 

conjunctuur eind jaren negentig van de vorige eeuw en het Europese programma, voorspoedig 

ontwikkeld en is in veel opzichten de sterkste groeier van de Nederlandse provincies geweest: 

 

De economische groei (bruto regionaal product (BRP)) lag in de periode 1997-2001 met 6,1% per jaar 

ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 3,3%. De groei van het BRP is echter sinds 1999 

gedaald van 8,5% naar 1,4% in 2001 (cijfers 2002 zijn nog niet beschikbaar). De economische groei 

van Flevoland ligt hiermee op het landelijke gemiddelde. De groei was vooral te danken aan de sterke 

opkomst van de commerciële dienstensector (met name in Almere). Door de sterke bevolkingsgroei is 

het BRP per inwoner echter gedaald van 75 (Nederland = 100) in 1995 naar 72 in 2000. 

 

In de periode 1997-2001 is het aantal vestigingen in Flevoland jaarlijks met gemiddeld 5% gegroeid. 

Deze groei deed zich met name voor in de bouwnijverheid, de financiële en zakelijke dienstverlening, 

de niet-commerciële dienstverlening en de sector vervoer en communicatie. De landbouw en visserij 

kende als enige bedrijfstak in deze periode een lichte daling van het aantal vestigingen. Het aandeel 

starters in de nieuwe oprichtingen ligt in Flevoland enige procentpunten hoger dan het landelijke 

gemiddelde en blijft schommelen rond de 50%. Het migratiesaldo is al jarenlang vrij hoog en redelijk 

stabiel. Flevoland blijft onveranderd fungeren als overloopgebied voor bedrijven uit de Randstad. 

Hierdoor is in ieder geval Zuidelijk Flevoland steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de 

Noordvleugel van de Randstad. 

 

De werkgelegenheid  (fulltime arbeidsplaatsen) is in de periode 1997-2001 met 7,5% per jaar 

gegroeid, ruim boven het landelijke gemiddelde van 3% per jaar in deze periode. Het aantal mensen 

dat in Flevoland woont en werkt is gestegen van 63.000 in 1997 naar 82.000 in 2001. Doordat de 

groei van de werkgelegenheid groter is dan de groei van de beroepsbevolking heeft de 

werkgelegenheidsgraad (de verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking) 

zich gunstig ontwikkeld van 62% in 1996 naar 70% in 2001. Het absolute tekort aan arbeidsplaatsen is 
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echter wel toegenomen van 47.800 in 1997 naar 49.300 in 2002. De groei van de werkgelegenheid 

deed zich met name voor in de financiële en zakelijke dienstverlening., de niet-commerciële 

dienstverlening, de bouwnijverheid, de industrie (vervaardiging van machines en apparaten en 

voedingsmiddelen en dranken) en de bedrijfstak vervoer en communicatie. De werkloosheid in 

Flevoland is gedaald van 7% in 1997 naar 3% in 2001 en ligt hiermee op het landelijke gemiddelde. 

Voorlopige cijfers van het CWI laten zien dat de werkloosheid in Flevoland, analoog aan het landelijke 

beeld, enigszins oploopt in 2002 

Het aandeel van de uitgaande pendel in de werkzame beroepsbevolking is al jaren redelijk stabiel en 

bedroeg in 2001 45%, slechts een stijging van 1% ten opzichte van 1998. De omvang van de totale 

pendel is vanaf 1997 wel gestaag toegenomen van 73.000 naar 97.000 personen in 2001. 

 

De gemiddelde uitgifte van bedrijventerreinen bedroeg in de periode 1997-2001 75 hectare per jaar. 

Per saldo is de totale provinciale voorraad licht gedaald. Daarnaast is in 2000 ruim 62.000 en in 2001 

99.000 vierkante meter kantooroppervlak gerealiseerd, respectievelijk ruim twee en drie keer zoveel 

als de vier voorgaande jaren bij elkaar.  

 

Het bedrijfsleven in Flevoland heeft zich de eind jaren negentig goed ontwikkeld. Zowel de groei van 

de omzet als het percentage bedrijven dat exporteert en investeert lagen hoger dan het landelijke 

gemiddelde. Uit de ERBO-enquête 2001 en 2002 van de Kamer van Koophandel voor Flevoland blijkt 

dat het Flevolandse bedrijfsleven in 2001 een omslag heeft doorgemaakt. De groei van de reële omzet 

daalde in 2001 met 1,2% (landelijk -1%), het reële exportvolume daalde met 6,5% (landelijk –1,8%) en 

het aandeel bedrijven dat investeerde liep terug van 74% naar 72%. In 2002 heeft deze daling zich 

voortgezet: de reële omzet daalde met 0,7% (landelijk -1,2%), het reële exportvolume daalde met 

1,8% (landelijk -0,5%) en het aandeel bedrijven dat investeerde nam sterk af van 72% naar 62% 

(landelijk van 70% naar  63%).  

  

De impactindicatoren laten een ontwikkeling zien die op een aantal terreinen overeenkomt met de in 

het REOF geformuleerde doelstellingen. Toch is enige bescheidenheid op zijn plaats: 

 

- Regionaal zijn er grote verschillen. De bijdrage aan de groei van het BRP en de werkgelegenheid 

is groot in Zuidelijk Flevoland, waar de nabijheid van de Randstad zich doet voelen, en minder 

elders. Keerzijde is een sterke toename van de (auto)mobiliteit en stijgende grond- en 

huizenprijzen.  

- De sterke bevolkingsgroei (4% per jaar) zorgt er voor dat de relatieve ontwikkeling van de 

impactindicatoren zeer beperkt of zelfs negatief is, zoals de ontwikkeling van het BRP per inwoner 

en aandeel van de uitgaande pendel in de werkzame beroepsbevolking. 

- Een zeer belangrijk deel van de huidige groei van de werkgelegenheid is van bevolkingsvolgende 

aard (gemiddeld 47,5% in de periode 1997-2002). Daar waar het gat tussen beroepsbevolking en 

arbeidsplaatsen in absolute zin nog steeds iets toeneemt, zal dat in de toekomst in veel sterkere 

mate dan thans het geval is gedicht moeten worden met stuwende werkgelegenheid omdat op 

een gegeven moment de bevolkingstoename zal gaan afzwakken. Ook omwille van de 

structuurversterking van Flevoland is die stuwende werkgelegenheid van groot belang. 

- Het beeld van de Flevolandse economie is in snel tempo aan het verslechteren. Zowel de groei 

van het BRP en de werkgelegenheid, het aantal nieuwe vestigingen en vacatures, het 

exportvolume, de omzet en de investeringsbereidheid zijn in 2001 en 2002 (fors) gedaald. Ook de 

werkloosheid is in 2002 weer toegenomen. De verwachtingen voor 2002 en 2003 zijn allerminst 

rooskleurig. 

- De groei van de bedrijvigheid komt grotendeels voort uit de autonome ontwikkelingskracht van 

Flevoland (84% natuurlijke aanwas). Door het verslechterde economische beeld is er echter een 

einde gekomen aan de sterke groei van het zittende bedrijfsleven en het aantal nieuwe 

vestigingen. De stuwende sector moet een stap terug doen, terwijl er juist kansen zijn voor een 

toename van de bedrijvigheid in de verzorgende sector. Er is reden tot zorg en het is zaak de 

ontwikkeling op de voet te blijven volgen. 

- Het voorzieningenniveau blijft achter bij de bevolkingsgroei en ligt beduidend lager dan het 

Nederlandse gemiddelde. Bovendien blijft de groei van de voorzieningen achter bij de landelijke 

ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor het woonwerkklimaat en daarmee voor het vestigingsklimaat. 

De achterstand is met name groot in de door de overheid gereguleerde voorzieningen.  
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- Het aantal MKB-bedrijven dat innoveert is in de periode 1996-1998 gedaald en op het landelijk 

gemiddelde uitgekomen. Met name in de dienstensector is de innovatiegraad afgenomen en ligt 

deze onder het landelijke gemiddelde.  
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Hoofdstuk  4  Accentueringen 

4.1 Inleiding 

 

Uit de analyse van de trends, beleidsontwikkelingen, toekomstige ontwikkeling van de economie en de 

tussentijdse resultaten blijkt dat de essenties en doelstellingen alsmede de hoofdsporen van het 

regionaal economische ontwikkelingsbeleid nog steeds actueel zijn. Het huidige beleid dient derhalve 

op hoofdlijnen te worden gecontinueerd. Toch zijn er in vergelijking met de laatste jaren nadere 

accentueringen in het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid wenselijk. Voor een deel zijn deze 

nieuwe accentueringen reeds aangegeven in de recent verschenen/ te verschijnen sectorale 

beleidsnota’s BART, RITP en Landbouwontwikkelingsnota. In deze nota’s is het in het REOF 

geformuleerde beleid op het gebied van recreatie en toerisme, technologie en innovatie en landbouw 

nader uitgewerkt, rekening houdend met de trends en beleidsontwikkelingen die zich op Europees, 

rijks- en regionaal niveau hebben voorgedaan of zullen voordoen. 

In het BART is sprake van een nadere accentlegging op: gebiedsgerichte benadering, het gebruik 

maken van de beeldbepalende karakteristieken van het gebied, het veilig stellen van ruimte voor 

toekomstige ontwikkelingen en de aandacht voor milieu, duurzaamheid, kwaliteit, samenhang en 

innovatie. 

Het RITP bouwt voort op het gevoerde technologiebeleid met extra aandacht voor de thema’s: ICT, 

technostarters, internationalisering en uitbreiding van de clusteraanpak. Een duidelijk verschil met het 

voorgaande beleid is dat voor een bredere insteek is gekozen dan alleen het stimuleren van puur 

technologische vernieuwingen. Hierbij kan worden gedacht aan scholing, vernieuwingen op het gebied 

van marketing en organisatie en de kennisinfrastructuur.  

In de Landbouwontwikkelingsnota is in zijn algemeenheid sprake van een extra inspanning om de 

verduurzaming in de landbouw de komende jaren verder te stimuleren. Meer specifiek is er sprake van 

een nadere accentlegging op: duurzame productie, bedrijfsontwikkeling en structuurversterking, 

verbreding en verdieping en ruimtelijke inpassing. 

4.2 Conclusies en koersindicatie 

 

1. Na jarenlange forse groei kan de Flevolandse economie wel tegen enige conjuncturele tegenwind, 

maar het moet niet te lang duren. De centrale doelstelling uit het REOF om de verhouding tussen 

beroepsbevolking en het aantal banen (de werkgelegenheidsgraad) in evenwicht te brengen en 

daarmee de uitgaande pendel  fors terug te dringen komt dan onder druk te staan. De 

beroepsbevolking in Flevoland neemt namelijk ieder jaar met ongeveer 4% toe door de constante 

stroom nieuwbouwwoningen, terwijl naar verwachting van het CWI de werkgelegenheidsgroei de 

komende jaren beduidend lager zal liggen dan de laatste jaren het geval was. Dit betekent dat de 

werkgelegenheidsdoelstelling nog fors aangemoedigd moet worden. Het gaat hierbij met name om het 

vergroten van het aantal starters (startersbeleid) en behoud en vergroting van werkgelegenheid bij het 

bestaande MKB-bedrijfsleven (arbeidsmarktbeleid, innovatie- en technologiebeleid, het bevorderen 

van export en internationale partnerships).   

 

2. Het huidige beleid om het aantal arbeidsplaatsen in Flevoland in overeenstemming te brengen 

met de beroepsbevolking brengt de noodzaak met zich mee om, met name in Almere en Zeewolde, 

tijdig ruimte te (blijven) scheppen voor economische activiteiten. De verminderde beschikbaarheid van 

bedrijventerreinen in een periode van hoogconjunctuur geeft hier eveneens aanleiding toe (zie punt 3). 

De planologische beperkingen houden in dat intensief ruimtegebruik voor werken geboden is. 

Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat de werkgelegenheidsontwikkeling (te veel) wordt 

weggedrukt door andere functies zoals wonen, recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. Het 

tijdig reserveren van zoekruimtes voor economische activiteiten is daarbij van groot belang. Met 

zoekruimtes worden die gebieden bedoeld waar geen ruimtelijke bestemming aan gegeven mag 

worden die in dit kader een latere bestemming tot bedrijfslocatie onmogelijk maakt. 

 

3. De afgelopen periode van hoogconjunctuur heeft de planning van ruimte voor bedrijventerreinen in 

Flevoland onvoldoende gelijke tred gehouden met het hoge uitgiftetempo, waardoor de ijzeren 

voorraad in snel tempo is verdampt. In die situatie moesten verschillende gemeenten “nee” verkopen 
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in plaats van terrein. Op het moment dat het geïntensiveerde planningsproces leidde tot het bouwrijp 

maken, bleek het economische tij verlopen. Voor de economische ontwikkeling van Flevoland is het 

van belang dat er voldoende en op tijd bedrijventerreinen beschikbaar zijn. Daarom is het van belang 

om de uitgifte in een provinciedekkend systeem te monitoren, zodat tijdig actie kan worden 

ondernomen wanneer de voorraad onder de strategische reserve dreigt te komen. Dit betekent voor 

de korte termijn dat in het verlengde van een continue druk op de gemeenten om te voorzien in 

voldoende ruimte voor economische ontwikkeling, de eerste prioriteit nu gelegen is in de 

implementatie van het BTMS.  

 

4. Beleggers in de kantorenmarkt zijn momenteel terughoudend vanwege leefstand en neigen ertoe 

daarmee rekening te houden bij de realisering van vastgoed in Flevoland, ook al doet de leegstand 

zich voornamelijk elders voor.  Hierdoor kunnen er (tijdelijke) tekorten ontstaan, waardoor kansen 

worden gemist. Derhalve dient het huidige beleid gericht op het voorkomen van de geprognosticeerde 

tekorten aan kantoorruimte in Flevoland te worden voortgezet (dus van procyclisch naar anti-cyclisch 

beleid). Tevens zou vanuit het Europese programma, in bijzondere gevallen, een directere 

betrokkenheid van de provincie en de gemeenten bij de tijdige realisatie van kantoren overwogen 

kunnen worden (leegstandgarantie; voor eigen risico ontwikkelen). 

 

5. Het mislopen van vele arbeidsplaatsen door het oude locatiebeleid (uitkomst onderzoek onder de 

zes gemeenten), de aangekondigde herziening van het rijkslocatiebeleid, ruimtelijk economische 

trends en rijksbeleid gericht op het stimuleren van intensief ruimtegebruik vragen om een 

herpositionering van het provinciale locatiebeleid. In het nieuwe locatiebeleid dienen de economische 

ontwikkelingsmogelijkheden, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in samenhang te worden 

bezien. Dit betekent meer concreet een specifieke vertaling in vestigingsmilieus (van de juiste kwaliteit 

en kwantiteit op de juiste plaats) voor verschillende typen bedrijfsactiviteiten (verkantorisering, 

frontoffice en backoffice) zodat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. De provincie is 

inmiddels gestart met de voorbereidingen voor een nieuw marktconform (interim) locatiebeleid, waarbij 

Almere als pilot gemeente fungeert. De vraag vanuit de markt naar toegevoegde waarde bij de 

locatieontwikkeling en –exploitatie vraagt om voortzetting van het beleid gericht op segmentering en 

thematisering van bedrijfslocaties. Met name de  ontwikkeling van business- en scienceparken blijkt in 

de praktijk een proces van lange adem te zijn en vraagt om geïntensiveerde aandacht. 

 

6. In de afgelopen jaren hebben de Flevolandse gemeenten een verschillende ontwikkeling 

doorgemaakt, waarbij iedere gemeente haar eigen accenten heeft gelegd. Het verdient aanbeveling 

om naar de toekomst toe te komen tot op elkaar afgestemde gemeentelijke economische 

structuurvisies, waarbij iedere gemeente de ruimte krijgt om haar eigen accent te leggen en haar 

sterke punten uit te baten. Daarbij zou moeten worden afgesproken dat gemeenten elkaar niet 

beconcurreren en elkaars competenties zoveel mogelijk ondersteunen. Bovengenoemde 

segmentering biedt tevens aanknopingspunten voor bovenregionale promotie (en acquisitie). Er is nu 

de groei van het aantal vestigingen terugloopt alle aanleiding voor samenwerking en bundeling van 

middelen en ideeën op het gebied van economische gebiedspromotie (gemeenten, provincie, K.v.K., 

FBT). 

 

7. Als Flevoland er niet in slaagt om hoogwaardige activiteiten en hoger opgeleiden aan zich te 

binden, zal dit een negatief effect hebben op het regionale inkomen. Hierdoor komt het draagvlak voor 

werkgelegenheid en voorzieningen onder druk te staan. Een ontwikkeling die doorwerkt naar de 

onderkant van de arbeidsmarkt en de sociale cohesie in de provincie. Nieuwe kennisintensieve 

bedrijven zijn en blijven derhalve voor Flevoland de groeiers van de toekomst. Bevordering van de 

(moderne) industrie in Flevoland middels het vestigingsbeleid is niet alleen kansrijk, maar ook 

noodzakelijk om ten volle te kunnen profiteren van de positieve ontwikkelingen in de tertiaire sector. 

De reeds ingezette verschuiving van verzorgende naar stuwende activiteiten moet worden voortgezet.  

 

8. De regionalisering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid biedt kansen voor de 

uitvoering van het RITP. De toegankelijkheid en daarmee het gebruik van het innovatieregelingen, 

waaronder het Zesde Kaderprogramma, door het (MKB-) bedrijfsleven in Flevoland is echter nog niet 

optimaal en voor verbetering vatbaar. Er lijkt een lacune te zitten tussen het identificeren van 

innovatiemogelijkheden door de individuele ondernemer en het uiteindelijk indienen van een 

onderzoeksvoorstel c.q. subsidieverzoek door deze ondernemer. Uitvoeringsinstanties zoals Senter en 
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EG-liaison werken te centralistisch om in deze lacune te kunnen voorzien. Er is een intermediair op 

regionale schaal nodig die in staat is vragen vanuit het MKB te vertalen naar projectvoorstellen en die 

zorgt voor intensieve begeleiding (zoals bijvoorbeeld het Technologiecentrum Noord-Nederland). 

 

9. De groei van de Flevolandse economie (BRP) zal veel meer dan tot nu toe moeten komen van 

een stijging van de arbeidsproductiviteit en een cultuur waarbinnen innoveren gedijt. Het provinciaal 

beleid dient, gezien de verslechtering van de internationale concurrentiepositie van het Flevolandse 

bedrijfsleven, zich analoog aan het Europese- en rijksbeleid in toenemende mate te richten op het 

bevorderen van innovatie en het versterken van het menselijk kapitaal om zo de arbeidsproductiviteit 

en daarmee de internationale concurrentiepositie van het Flevolandse bedrijfsleven te verbeteren. Het 

RITP biedt hiervoor het kader en een uitvoeringsprogramma.  

 

10. Het toegenomen belang van kennis en kunde (menselijk kapitaal) in de huidige 

informatiemaatschappij maakt het meer dan ooit nodig om zowel het hoger-, middelbaar- als 

beroepsonderwijs in Flevoland te versterken (zie punt 15). 

 

11. Het EVP kan bijdragen aan de  (versnelde) realisering van de ontwikkelingsdoelstellingen uit het 

REOF. Het cofinancieringpercentage vormt echter bij met name financiering uit Economisch Fonds 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) in een significant aantal gevallen een probleem, doordat veel tijd 

gestoken moet worden in het vinden van de benodigde niet provinciale cofinanciering, hetgeen vaak 

zeer moeilijk of zelfs onmogelijk blijkt. De recent snel teruggelopen investeringsbereidheid bij het 

Flevolandse bedrijfsleven zal dit probleem naar alle waarschijnlijkheid versterken. Ten einde een 

versnelde groeiimpuls te bewerkstelligen dienen de mogelijkheden om de cofinancieringratio’s aan te 

passen onderzocht te worden. 

 

12. In verband met de herstructurering van de structuurfondsen volgt er na het EVP 2000-2006 naar 

alle waarschijnlijkheid geen nieuw programma voor Flevoland met een dergelijke omvang. In het kader 

van economische structuurversterking van Flevoland na het EVP is het zinvol de komende jaren 

(meer) ervaring op te doen met communautaire initiatieven en actieprogramma’s van de EU en de 

mogelijkheden om na 2006 als doelstelling-II regio in aanmerking te komen te onderzoeken. 

 

13. De belangstelling bij het bedrijfsleven (en de overheid) voor intensief ruimtegebruik en 

duurzaamheidmaatregelen (o.a. op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen) die met 

name een korte terugverdientijd hebben, bieden kansen voor een verdere operationalisering van het 

provinciaal beleid ten aanzien van duurzaamheid. 

 

14. De tertiaire sector in Flevoland heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling laten zien. De 

logistieke sector in Flevoland kan in beginsel een nog grotere bijdrage leveren aan de groei van de 

werkgelegenheid dan nu al het geval is. Met name het bevorderen van waardetoevoegende 

activiteiten in de logistieke sector en het stimuleren van multimodaal vervoer en -overslag bieden 

kansen voor een verdere groei van de werkgelegenheid en het verstevigen van de concurrentiepositie.  

Daarnaast dient extra aandacht uit te gaan naar doorgroeiers in de zakelijke dienstverlening. Negentig 

procent van de sector bestaat namelijk uit bedrijven met minder dan 10 werknemers, terwijl de 

grootste werkgelegenheidscreatie plaatsvindt bij bedrijven met 20-50 medewerkers. Tevens moeten 

innovatiestimulerende maatregelen, meer dan nu het geval is, gericht worden op het stimuleren van 

niet-technologische innovaties in de tertiaire sector. Dit mede naar aanleiding van de teruggelopen 

innovatiegraad in de dienstensector in Flevoland.  

 

15. De aangekondigde beleidsintensiveringen op het gebied van door het rijk gereguleerde 

voorzieningen bieden Flevoland de kans om de achterstand op dit terrein ten opzichte van de rest van 

Nederland in te lopen. Er is een markt die nog maar ten dele is ingevuld, waarbij de sector 

voorzieningen momenteel ook nog eens qua werkgelegenheid tot de snelst groeiende bedrijfstakken 

behoort. Dit vraagt om een intensivering van het provinciaal beleid gericht op het nadrukkelijk 

aansporen van het rijk om versneld in de bedoelde (onderwijs en zorg) voorzieningen te helpen 

voorzien en het opsporen en vervolgens accommoderen van ‘footloose’ instellingen en organisaties in 

de sfeer van de stuwende quartaire dienstverlening. Het ligt ook voor de hand het vestigingsbeleid 

voor bedrijven sterker te richten op de sector voorzieningen en het beleid gericht op het ontwikkelen 

van centrum stedelijke milieus te intensiveren. Voor een deel vindt dit reeds plaats in het kader van 
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Integraal Ontwikkelingsplan Almere, waarbij de achterstand in het voorzieningenniveau een belangrijk 

aandachtspunt is in de onderhandelingen met het rijk inzake de verstedelijkingsopgave tot 2030. 

Daarnaast draagt het aantrekken van voorzieningen bij aan het verbeteren van het woonwerkklimaat 

en daarmee aan een verbetering van het vestigingsklimaat van Flevoland. In dit kader is ook de 

ontsluiting van bedrijventerreinen middels een hoogwaardige ICT-infrastructuur (breedband) van 

belang.  

 

16. De gewijzigde bestuurs- en uitvoeringsstructuur van het arbeidsmarkt vraagt om het zo spoedig 

mogelijk opnieuw vaststellen van de provinciale rol en positie op het gebied van arbeidsmarktbeleid. 

Daarnaast vraagt de voorspelde toename van het aantal werklozen op korte termijn om een 

intensivering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid gericht op enerzijds het bevorderen van de 

kwalificaties van achterstandgroepen op de arbeidsmarkt (verbeteren kansen) door extra scholing en 

anderzijds het creëren van extra werkgelegenheid door het aantrekken van bedrijven en 

voorzieningen. De provincie Flevoland is inmiddels bezig haar positie en rol op het gebied van 

arbeidsmarktbeleid opnieuw te bepalen. Hiertoe zal in nauw overleg met de regionale partners begin 

2003 een arbeidsmarktnotitie worden opgesteld. 

 

17. De verslechterde economische situatie, de daarmee samenhangende afgenomen investerings- en 

ondernemingsbereidheid en verwachte toename van het aantal faillissementen op korte termijn vragen 

om een herijking van het huidige provinciale startersbeleid dat is gericht op het stimuleren van het 

huidige hoge aantal starters en het reduceren van hun faalkans middels goede selectie, ondersteuning 

en begeleiding.  Hiertoe heeft de provincie eind 2002 een startbijeenkomst georganiseerd. Gezien het 

belang van technostarters en starters in de sector voorzieningen voor een evenwichtige en vitale 

economische structuur van Flevoland, dient in de komende periode hier in ieder geval extra aandacht 

naar uit te gaan. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het aanbrengen van samenhang tussen alle 

initiatieven. 

 

18. De informatiemaatschappij kent ook negatieve sociale bijverschijnselen, zoals uitsluiting. De 

beleidsuitdaging die uit deze bedreigingen naar voren treedt, bestaat uit het tegengaan van mogelijke 

tweedelingen en het bevorderen van sociale samenhang in de samenleving. Onderwijs en toegang tot 

informatie spelen hierin een belangrijke rol, juist om de arbeidsmarktposities van individuen (in het 

bijzonder uit achterstandsgroepen) vitaal en concurrerend te maken en te houden. 

 

19. Ondanks dat het aandeel naar het buitenland exporterende bedrijven in Flevoland de afgelopen 

jaren flink is toegenomen, is het reële exportvolume zowel in 2001 als in 2002 gedaald, hetgeen duidt 

op een verslechtering van de concurrentiepositie  en/ of afnemende internationale oriëntatie van het 

Flevolandse MKB.  Dit vraagt om het versterken van de internationale handelscontacten en het 

intensiveren van het gebruik van mede op handel- en exportbevordering georiënteerde MKB 

(advies)regelingen. Versterking van de rol van de Kamer van Koophandel Flevoland en de Word 

Trade Centre Almere/ Flevoland organisaties is in dit kader een belangrijk aandachtspunt. Naast 

intensieve gerichte economische gebiedspromotie blijft ook algemene imagoverbetering essentieel. De 

nadere invulling van het Productinformatiesysteem (PRIS) verdient in dit kader prioriteit. 

 

20. In verband met het steeds kritischer en mondiger worden van burgers en de hogere eisen die 

vanuit de maatschappij aan het openbaar bestuur worden gesteld is het wenselijk de eigen 

dienstverlening te verbeteren. In dit verband kan onder andere worden gedacht aan het opzetten van 

een elektronisch bedrijvenloket (1-loketfunctie), elektronische nieuwsbrieven en informatieverschaffing 

over het economische beleid via de provinciale website.  

 

21. Het afgelopen jaar is voortvarend gewerkt aan verschillende beleidsdocumenten waardoor de 

komende periode een verschuiving plaats kan vinden van beleidsvorming naar beleidsuitvoering. 

 


