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Regionaal en Sociaal Economisch Onderzoeksprogramma 2003 

 

Samenvatting 

Op 15 januari 2003 heeft uw Commissie ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 

REOF 2003 (met een doorkijkje naar 2004). Het uitvoeringsprogramma vormt samen 

met de uitvoeringsprogramma’s van RITP, BART en de Landbouwontwikkelingsnota 

de basis van het Regionaal Sociaal Economisch Onderzoeksprogramma 2003. Omdat 

laatstgenoemde uitvoeringsprogramma’s deels nog in bewerking zijn zal wellicht in de 

loop van het jaar nog een voorstel voor aanvulling gedaan worden. Zie voor een 

overzicht van de met de voorstellen gemoeide kosten bijgaande  - vertrouwelijke – 

bijlage. 

 

Voorstel GS: 

- in te stemmen met bijgaand onderzoeksprogramma, dat ten laste kan worden 

gebracht van product 7.0.2.11 (provinciaal economisch ontwikkelingsbeleid, 

onderzoekskosten) en de middelen die gereserveerd zijn voor de 

uitvoeringsprogramma’s van BART, RITP en de Landbouwontwikkelingsnota. 

 

Gevraagd advies: 

Zie voorstel GS 

 

Advies Commissie: 

De commissie adviseert conform voorstel. 
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REGIONAAL SOCIAAL-ECONOMISCH ONDERZOEKSPROGRAMMA 
2003 
 

1. INLEIDING 

 

Het onderzoeksprogramma 2003 is gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma REOF 2003 met een 

doorkijkje naar 2004 en op de uitvoeringsprogramma’s BART, RITP en Landbouwontwikkelingsnota, 

die deels nog in voorbereiding zijn.  

Het is derhalve denkbaar dat in de loop van dit jaar aan dit onderzoeksprogramma, al naar gelang de 

verdere uitwerking van bovengenoemde drie uitvoeringsprogramma’s, nog onderwerpen worden 

toegevoegd.  

De uitvoering van dit programma wordt gedekt door de middelen voor de uitvoering van BART, RITP 

en Landbouwontwikkelingsnota en product 7.0.2.11 (provinciaal economisch ontwikkelingsbeleid, 

onderzoekskosten). 

De kosten die gemoeid zijn met de navolgende onderzoeksvoorstellen staan in bijgevoegde – 

vertrouwelijke – bijlage vermeld.  

 

2. PROJECTEN 

 

RITP: Het realiseren van een Innovatienetwerk Flevoland (1 loket). 

Doel is de krachten van intermediaire organisaties te bundelen richting bedrijfsleven door de instelling 

van 1 loket van waaruit het bedrijfsleven op integrale wijze kan worden ondersteund bij hun 

innovatievraagstukken.  

 

In het kader van de voorbereiding van het RITP 2002-2003 is gebleken dat MKB ondernemers 

behoefte hebben aan één centraal intakepunt waar men informatie kan krijgen over innovatie in brede 

zin en daadwerkelijk gericht geholpen kan worden. Dit is nodig omdat diverse instanties activiteiten 

ontplooien met als doel het bedrijfsleven te ondersteunen bij innovaties (Europese Commissie, 

provincie, Senter, Syntens, K.v.K., Technocentrum etc.). 

Met het RITP is een beleidsinstrument beschikbaar gekomen waardoor het mogelijk is om alle acties 

te coördineren en op elkaar af te stemmen. Vervolgens zal de informatie( over projecten, nationale- en 

regionale stimuleringsregelingen, adviesregelingen etc.) op een gestructureerde wijze aan het MKB 

moeten worden aangeboden. Om een maximaal effect te bereiken zal dit via één centraal punt 

beschikbaar moeten worden gesteld aan het Flevolandse bedrijfsleven. 

Er moet derhalve een Innovatienetwerk Flevoland (1 loket) worden gerealiseerd. Nader onderzocht 

moet worden hoe dit vorm gegeven kan worden, welke voorzieningen daarvoor moeten worden 

getroffen, welke partijen erin samenwerken en op welke wijze.  Speciale aandacht zal worden 

geschonken aan de afstemming met de activiteiten van het Ondernemingencentrum Flevoland en met 

bestaande internetsites van Syntens en de kamer van Koophandel, maar ook van de provincie. 

 

Start: begin 2003. Oplevering: eind 2003 

Begrotingspost 7.0.2.1.4 Uitvoering RITP 

 

 

 

RITP: Project Innovatieprijs Flevoland. 

Doel is innovatiestimulering bij het bedrijfsleven en succesvolle innovaties bekend te maken. 

Met de uitvoering van het RITP moet een krachtige impuls worden gegeven aan de versterking van 

het innovatievermogen van het Flevolandse bedrijfsleven. 

Het instellen van een “Innovatieprijs Flevoland” is een goede methode om innovatieve bedrijven in de 

publiciteit te brengen en daardoor andere ondernemers bewust te maken van de noodzaak tot en 

mogelijkheden voor innovatie. Succesvolle innovaties bij bedrijven stimuleren andere ondernemers 

om ook tijd en geld te investeren in innovaties en gebruik te maken van subsidiemogelijkheden. 

Nader onderzocht moet worden op welke wijze het instellen van een “Innovatieprijs Flevoland” 

optimaal kan geschieden. Het benodigde geld voor de te zijner tijd uit te reiken prijs  is niet in het 

bedrag opgenomen dat voor dit project is gereserveerd. 
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Uitreiking prijs medio 2003 

 

Begrotingspost 7.0.2.14. Uitvoering RITP       

  

 

Onderzoek sectordoorlichting Medische -Technologie 

€Uitvoeren van een sectordoorlichting Medische Technologie. Probleemstelling gereed januari 2003. 

Na instemming GS offertes aanvragen februari 2003. Gunning maart 2003. Uitvoering april –mei 2003. 

Oplevering juni 2003.  

 

Dit onderzoek bouwt voort op een door de provincie verrichte ‘quick scan’ , waarbij globaal in kaart is 

gebracht welke bedrijven en instellingen er binnen de medische technologie branche opereren, welke 

knelpunten men ervaart en welke wensen men heeft ten aanzien van de rol die externe partijen 

kunnen  

spelen. Tevens heeft in december 2002 een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met ondernemingen 

en instellingen in deze branche. Daarbij is een eerste aanzet tot een SWOT-analyse gemaakt. 

Bedoeling is thans om in 2003 hierop voort te bouwen en kansrijke specifieke clusters van bedrijven 

en instellingen te identificeren. Hiertoe zijn  diepte interviews nodig bij de geïdentificeerde spelers in 

het veld. Bedoelde interviews zullen naar verwachting ook praktische, operationele aangrijpingspunten 

opleveren voor  

concrete acties en projecten op terreinen als product- en procesvernieuwing, toelevering- en 

uitbesteding, scholing en onderwijs, handel en export,etc. 

 

Begrotingspost 7.0.2.11 Onderzoekskosten 

 

Onderzoek naar inhoud “Provinciale visie” i.v.m TIPP-subsidie: 

€ Inhuur extern bureau voor het schrijven van de , voor TIPP-aanvraag noodzakelijke, “provinciale 

visie”. Aankondiging aan gemeenten januari 2003. Opening 4
e
 TIPP-tender mei tm september 2003. 

Eventuele provinciale aanvraag + visie opstellen mei tm september 2003. Doorgaan van dit onderzoek 

is afhankelijk van indienen van gemeentelijke TIPP-projecten. 

 

Begrotingspost 7.1.11 Onderzoekskosten (alternatief kan zijn post 7.0.2.11)  

 

 

Onderzoek bedrijventerreinontwikkeling rondom luchthaven Lelystad. 

Gevraagd wordt een concept te ontwikkelen voor de verdere invulling van de bedrijvenlocatie die zich 

uit gaat strekken van Flevopoort tot het luchtvaartterrein vanuit een integrale economische visie, 

waarbij de uitstralingseffecten van de luchthaven zo goed mogelijk worden geaccommodeerd. In het 

onderzoek dienen de volgend onderwerpen aan de orde te komen: 

- Bepaal op basis van een ‘match’ tussen de kwaliteiten van de locatie en de marktvraag voor welke 

segmenten de  locatie geschikt is (te maken); 

- Geef aan op welke wijze de locatie ingericht dient te worden: segmentering en kleuring, fasering, 

inrichtingseisen (mate van hoogwaardigheid, beeldkwaliteitseisen, voorzieningen,….); 

- Bepaal op welke wijze de locatie het best in de markt gezet kan worden: samenwerkingsmodel 

voor gemeente en luchthaven, rol provincie. 

Drie offertes worden aangevraagd. 

Van de gemeente Lelystad en de luchthaven zal cofinanciering worden gevraagd, zodat het 

onderzoek binnen het budget onderzoekskosten kan worden gefinancierd. 

 

Start 1 augustus 2003. Oplevering 1 november 2003  

 

Begrotingspost 7.0.2.11 Onderzoekskosten  
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Onderzoek spelers regionale startersmarkt. 

Flevoland kent naar verhouding veel startende bedrijven. Advisering aan die bedrijven vindt door een 

aantal instituties plaats (commercieel en non-commercieel). Teneinde tot een maximale synergie te 

komen is het nodig in kaart te brengen welke diensten c.q. producten zij aan starters leveren. Op 

basis hiervan is het goed mogelijk een toekomstige toegevoegde waarde van de provincie op dit 

gebied te operationaliseren. Het in beeld brengen van voornoemde instituties met hun producten 

wordt in eigen beheer verricht. 

Startdatum: 15 januari 2003 

Oplevering: eind februari 2003 

 

 

Landbouwnota: Onderzoek naar normering voor ondersteunend glas. 

Rijk en provincie willen de ontwikkeling van de glastuinbouw concentreren op projectlocaties en 

regionale vestiging. Op bestaande bedrijven wil de provincie wel mogelijkheden bieden voor de 

ontwikkeling van ondersteunend glas. Ondersteunend glas wordt gebruikt als ondersteuning van de 

teelt in de open grond, met name in de bollenteelt en de boomteelt. Voorkomen moet echter worden 

dat het oppervlak aan ondersteunend glas onevenredig groot wordt, waarbij het areaal glas als 

zelfstandige bedrijfstak wordt ontwikkeld. Daarom is een normering gewenst. 

Start 1 maart 2003.  Afgerond 1 juli 2003. 

 

Begrotingspost  7.3.1.11 Bijdrage land-, tuin-, en bosbouw. Alternatief kan zijn ,na instemming ROV,  

om dit onderzoek ten laste te laten komen van de partiële herziening van het Omgevingsplan. 

 

Verder zijn op het beleidsterrein landbouw en visserij nog twee onderzoeken te noemen, waarvan het 

initiatief thans bij derden ligt: onderzoek keurmerk vis en onderzoek naar duurzame energieopwekking 

in het landelijk gebied. 

Onderzoek Keurmerk Vis 

In 2001 heeft de provincie in samenwerking met de vereniging van visgroothandelaren (waarin de 

visverwerkende industrie van Urk is verenigd) de mogelijkheden verkend om te komen tot een 

(kwaliteits)keurmerk voor Urker visproducten. Hoewel aan een dergelijk keurmerk in potentie grote 

voordelen verbonden zijn, bleek de tijd hiervoor nog niet rijp. 

De Vereniging van Visgroothandelaren overweegt nu om in 2003 een haalbaarheidstudie naar een 

gezamenlijk keurmerk uit te voeren. Indien dit inderdaad van de grond komt, zou dit wellicht 

ondersteund kunnen worden door de provincie. 

Startdatum en einddatum kan niet gegeven worden. Eerst moet de sector aangeven dit onderzoek te 

willen. 

  

Begrotingspost 7.3.1.11 Bijdrage land-, tuin-, en bosbouw. 

 

Onderzoek naar duurzame energieopwekking in het landelijk gebied. 

Dit onderzoek, waarvoor door de provincie een voorstel is ingediend bij het IPO, moet bouwstenen 

aanleveren voor mogelijkheden van duurzame energieopwekking in het landelijk gebied (op 

agrarische bedrijven), maar ook handvaten aanleveren om stimuleringsbeleid te ontwikkelen om e.e.a. 

in de praktijk te implementeren. Doel is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 

emissie en het verminderen van het broeikaseffect. Een tweede doel is het versterken van het 

inkomen van de agrarische ondernemers die energie op hun bedrijf willen opwekken. 

Indien het onderzoek door het IPO wordt gehonoreerd, is de planning als volgt: 

Dit project vraagt personele inzet, maar geen financiële bijdrage van de provincie. 

 

Offerte vragen aan onderzoeksbureau’s in januari 2003, in nauw overleg met NOVEM.  

April -  augustus 2003: uitvoering analyse binnen de agrarische sector en bij de provincies. 
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September – oktober 2003: rapportage en voorstellen voor vervolg. 

 


