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1. Beslispunten 

1. In te stemmen met het hanteren en het nader gaan invullen van een Dy
namische Gebiedsagenda Zuyderzeerand, in samenwerking met de ge
biedspartners (Stuurgroep). 

2. Inleiding 

In de motie 'Proces Randmeer Noordoostpolder' van 29 mei 2008 heeft PS het 
college opgedragen een gebiedsontwikkelingsproces 'Randmeer Noordoost
polder' op te starten. De vier deelopdrachten (zie argumenten 1.1-1.4) zijn 
onder de noemer 'Zuyderzeerand' voortvarend opgepakt. 

3. Beoogd effect 

Het informeren van PS en het aansluiting houden met PS over de uitvoering 
van betreffende motie uit 2008; voortgang, resultaten en beoogd vervolg. 
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4. Argumenten 

1.1 Stuurgroep Zuyderzeerand is ingesteld en actief 
In de motie is opgedragen om 'met de drie betrokken gemeenten te ver
kennen of er bereidheid is een Stuurgroep Randmeer Noordoostpolder in 
te stellen bestaande uit de overheden die in deze fase bereid zijn over 
proces en procedure na te denken'. 

Er is een Stuurgroep Zuyderzeerand gevormd waarin zowel de burge
meester als de betrokken wethouder van de gemeenten Noordoostpolder, 
Lemsterland en Steenwijkeriand zitting hebben. De betrokken water
schappen laten zich vertegenwoordigen door de dijkgraaf van Waterschap 
Zuiderzeeland. Een ambtelijke werkgroep waarin ook de provincies Fries
land en Overijssel zijn betrokken, draagt zorg voor de feitelijke uitvoe
ring. Een en ander is door de gezamenlijke ondertekening van een start
verklaring op 4 februari 2009 publiekelijk gemaakt. 

De voorzitter van de Stuurgroep, gedeputeerde Greiner, onderhoudt het 
bestuurlijk contact met de gedeputeerden van Friesland en Overijssel. 
Beide gedeputeerden volgen dit gebiedsproces. Zodra de ideeën voor de 
richting en koers voor de gebiedsontwikkeling concreter worden (zie 1.2 
en 1.4) zal ook op bestuurlijk niveau de samenwerking nader ingevuld 
gaan worden. 

1.2 Gebiedsontwikkelingsproces is opgestart en loopt 
In de motie is opgedragen om 'als opdracht aan de stuurgroep mee te ge
ven te onderzoeken of er een proces denkbaar is dat kan leiden tot een 
haalbare en betaalbare publiek-private business-case'. 

De stuurgroep heeft een interregionaal gebiedsontwikkelingsproces opge
start. Het proces bevindt zich in de fase van voorverkenning en er l igt ' 
een rapportage voor over de (potentiële) economische dragers in het ge
bied (bureau BVR). Als eerstvolgende processtap zal het gebied hierover 
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geconsulteerd worden (medio februari 2010). In de communicatie gaat verwachtingenmana
gement nadrukkelijk toegepast worden. 

1.3 Samenhang tussen ontwikkelingen in het gebied is inzichtelijk gemaakt 
In de motie is opgedragen om 'daarbij aan te geven welke relatie er ligt met de realisering 
van andere gebiedsontwikkelingen in dat gebied'. 

In het BVR-rapport is het Zuyderzeerand-gebied in een brede context beschouwd. Men heeft 
de trends en ontwikkelingen op het schaalniveau van Randstad en IJsselmeergebied gekop
peld aan de regionale potenties en ruimtelijk-economische structuur. Tevens heeft men de 
potenties en ontwikkelingen in de drie gemeenten specifiek in beeld gebracht. In de bijge
voegde informatiefolder is het BVR-rapport samengevat. 

1.4 Er gaat gewerkt worden met een Dynamische Gebiedsagenda Zuyderzeerand 
In de motie is opgedragen om 'indien de stuurgroep tot de conclusie komt dat een haalbare 
en betaalbare publiek-private business case mogelijk is, een voorstel uit te werken voor de 
verdere betrokkenheid van de provincie en daarbij de inzet voor het speerpunt 'Noordelijk 
Flevoland' te betrekken'. 

Het BVR-rapport bevat een brede range aan kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. De ge
schetste perspectieven zijn kwalitatief getoetst op (financiële) haalbaarheid. Daaruit blijkt 
dat de aanleg van een Randmeer niet haalbaar is. Derhalve zal GS geen voorstel uitwerken 
voor een business case. 

Er is ook geconcludeerd dat andere ontwikkelingen wél mogelijk zijn. De centrale vraag 
hierbij is: op welke (mix van) economische dragers gaan we dan waar inzetten? Teneinde 
daar antwoord op te geven, hanteert de Stuurgroep Zuyderzeerand een zogenaamde Dyna
mische Gebiedsagenda. Hierin hebben twee conclusies uit het BVR-rapport een plek; "Som
mige delen Zuyderzeerand vragen 'slechts' om een regionale afstemming" en "Andere delen 
Zuyderzeerand vragen om ontwikkeling". De Zuyderzeerand hoeft niet als één project ont
wikkeld te worden. Daar waar samenwerking een meerwaarde heeft, kunnen partijen geza
menlijk projecten uitvoeren of in gang zetten. De basis voor deze agenda ligt in het enthou
siasme en de wil van de Stuurgroepleden om samen te werken. 

De Dynamische Gebiedsagenda bestaat uit: 
• een lange termijn visie voor de (economische) ontwikkeling van de regio (ambities, stip 

op de horizon); 
_̂  • een afstemming van en gezamenlijk optrekken in korte-termijn en middellange-termijn 

^ ^ .j. activiteiten uit programma's en projecten van de drie gemeenten, provincies en water-
^ ^ schappen; 

4=^=^ • een heldere rolverdeling tussen de betrokken (overheids)partijen; 
y ^ • en daarmee en borging van de regionale bestuurlijke samenwerking. 

^ % Voorbeelden van (mogelijke) gezamenlijke projecten zijn de vernieuwing van de Vollenho-
ŝmy vebrug, de grootschalige ontwikkeling bij NLR/GBP, het verbinden van recreatieve locaties 

\ s J en activiteiten, verbeteren van routes over land en water en van verblijfaccomodaties, het 
^ > stimuleren van innovatieve bedrijven, het verbinden van sectoren in het hele gebied en het 
( f ^ verbinden van ondernemers en onderwijs in het gebied. 

Q\J 1.5 De provincie ambieert een actieve coördinerende rol in gebiedsontwikkeling 
Jj—D In het OmgevingsPlan Flevoland hebben de Provinciale Staten een drietal motieven aange-
,7^1 geven om een actieve coördinerende rol te willen spelen in de provinciale hoofdstructuur. 
I j j . Namelijk, de inbreng van specifieke deskundigheid, de vertegenwoordiging van Flevolandse 
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belangen vanuit haar rol als middenbestuur en bovenlokale regie en de afstemming tussen 
gebiedspartners. 

Al deze motieven komen tot uiting in het werken met de bovengenoemde Dynamische Ge
biedsagenda Zuyderzeerand. 

1.6 De motie is afgerond 
Het college is van oordeel dat hiermee invulling is gegeven aan de door de Staten op 29 mei 
aangenomen motie. Het hanteren en nader invullen van een Dynamische Gebiedsagenda 
Zuyderzeerand is het vervolg op deze motie. 

5. Kanttekeningen 

nvt 

6. Evaluatie 

Advies van de Commissie van advies 

In de gecombineerde vergadering van de Commissies Ruimte en Werk op 5 november 2009 is het 
BVR-rapport gepresenteerd. Het betreffende verslag verwoordt de samenvatting van de discus
sie als volgt: 
De voorzitter geeft aan dat er op dit moment gesproken wordt over richting, koers en instand
houden van een ambitieniveau. Het debat wordt op dit moment nog niet op detailniveau ge
voerd. De voorzitter constateert dat in beide commissies het gevoel leeft dat het geformuleerde 
ambitieniveau vrij hoog zou moeten zijn, maar wel als stip op de horizon. Het voorstel van het 
college voor een dynamische gebiedsagenda en de insteek richting stuurgroep worden door de 
commissies breed gedragen. Er is de behoefte om met elkaar nog eens te spreken over een Sta
tenbehandeling om richting en koers te bepalen voor het langetermijnperspectief en de aanpak 
daarvan. 

7. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 januari 2010, nummer 943981, 

BESLUITEN: 

1. In te stemmen met het hanteren en het nader gaan invullen van een Dynamische Gebieds
agenda Zuyderzeerand, in samenwerking met de gebiedspartners (Stuurgroep). 

2. De Stuurgroep Zuyderzeerand te verzoeken de mogelijk scenario's voor een vaarverbin-
4 = ^ ding tussen NW-Overijssel en Friesland via de Noordoostpolder inclusief de mogelijkheden 
^ / l ) tot fasering in kaart gaat brengen. 
L==! 3. Het college te verzoeken om de Stuurgroep Zuyderzeerand in beeld te laten brengen op 
1 ^ welke wijze de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie een stevige impuls kunnen krijgen 
,-=-- om zich proportioneel te ontwikkelen in de Zuyderzeerand. 
%=J 4. Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen: 
^ > - voor de lange termijn visie uit te gaan van de doelstelling om een aanzienlijke verster-
j f = king van de groenblauwe gebiedskwaliteiten na te streven als drager voor ruimtelijke en 
~ ^ sociaal economische ontwikkeling van de Zuyderzeerand. 
^ J - In de lange termijn visie te expliciteren welke groenbaluwe kwaliteiten worden nage

streefd. 
- De lange termijn visie door Provinciale Staten te laten vaststellen. 
- In het kader van de dynamische gebiedsagenda actief de haalbaarheid van een relevan

te eerste stap te onderzoeken, niet perse groot in omvang maar wel groots in ambitie 

% 
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- Provinciale Staten met regelmaat (minimaal één keer per half jaar) te informeren over 
de voortgang. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 04 maart 2010 
griffier, voorzitter, 

8. Bijlagen 

• Informatiefolder 'De toekomst van de Zuyderzeerand'. 
• Reeds in bezit van de statenleden: BVR-rapport 'Verkenning Gebiedsontwikkeling Zuyder

zeerand' (juni 2009). 

9. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter, 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 januari 2010, nummer 943981, 

BESLUITEN: 

1. In te stemmen met het hanteren en het nader gaan invullen van een Dynamische 
Gebiedsagenda Zuyderzeerand, in samenwerking met de gebiedspartners (Stuurgroep). 

2. De Stuurgroep Zuyderzeerand te verzoeken de mogelijk scenario's voor een 
vaarverbinding tussen NW-Overijssel en Friesland via de Noordoostpolder inclusief de 
mogelijkheden tot fasering in kaart gaat brengen. 

3. Het college te verzoeken om de Stuurgroep Zuyderzeerand in beeld te laten brengen op 
welke wijze de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie een stevige impuls kunnen krijgen 
om zich proportioneel te ontwikkelen in de Zuyderzeerand. 

4. Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen: 
- voor de lange termijn visie uit te gaan van de doelstelling om een aanzienlijke 

versterking van de groenblauwe gebiedskwaliteiten na te streven als drager voor 
ruimtelijke en sociaal economische ontwikkeling van de Zuyderzeerand. 

- In de lange termijn visie te expliciteren welke groenbaluwe kwaliteiten worden 
nagestreefd. 

- De lange termijn visie door Provinciale Staten te laten vaststellen. 
- In het kader van de dynamische gebiedsagenda actief de haalbaarheid van een 

relevante eerste stap te onderzoeken, niet perse groot in omvang maar wel groots in 
ambitie 

- Provinciale Staten met regelmaat (minimaal één keer per half jaar) te informeren over 
de voortgang. 

Aldus besloten in de openbare vergadering yan Provinciale Staten van 04 maart 2010 

griffier, voorzitter. 


