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Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Programma Noordelijk Flevoland 2012-2020 
 

1. Beslispunten 
1. Het Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden Noordelijk Flevoland 

vast te stellen; 
2. In te stemmen met de inhoudelijke focus op agribusiness en visserij, me-

taal- en scheepsbouw, energie, sensortechnologie, arbeidspotentieel en 
toerisme; 

3. In te stemmen met een verhoging van de lasten van product Noord / in-
vesteringsprogramma ZZL in het jaar 2012 met € 2,339 mln onder gelijk-
tijdige onttrekking van € 2 mln. aan de reserve vervangende projecten 
ZZL / oormerk Noord; 

4. De 5de begrotingswijziging 2012 vast  te stellen.  
 

2. Inleiding 
In het Omgevingsplan Flevoland (2006) is Noordelijk Flevoland als speerpunt 
benoemd. Na de gecoördineerde inzet voor Noordelijk Flevoland in de vorige 
collegeperiode (2007-2011) heeft het speerpunt Noordelijk Flevoland nu haar 
plek in de Investeringsagenda van het huidige Collegeuitvoeringsprogramma 
2011-2015. 
 
Het doel van de provinciale inzet voor Noordelijk Flevoland conform de Inves-
teringsagenda is het versterken van de sociaal-economische structuur. Het 
provinciale programma Noordelijk Flevoland stuurt op deze inzet en geeft er 
uitvoering aan. Binnen het programma zijn de Zuiderzeelijngelden Noordelijk 
Flevoland beschikbaar; tot en met 2020 € 30,5 mln. Dit geld is bestemd voor 
majeure projecten die de economische structuur van Urk en Noordoostpolder 
versterken. Dit investeringsbudget bestaat uit bijdragen van het Rijk, de pro-
vincie en de gemeenten Urk en Noordoostpolder en een verwachte bijdrage 
van het bedrijfsleven van € 9,0 mln. 
 
Op dit dossier werkt de provincie nauw samen met de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder. In het regionale convenant van juli 2010 (zie bijlage) is af-
gesproken dat besluitvorming over de Zuiderzeelijngelden wordt voorbereid 
door een Stuurgroep, waarin deze partijen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. 
Deze Stuurgroep is in 2010 aan de slag gegaan en heeft de benodigde instru-
menten opgesteld. Dit zijn het investeringsprogramma, het toetsingskader en 
een geactualiseerd convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-
NF) (zie bijlagen). 

 

3. Beoogd effect 
Door het vaststellen van de hierboven genoemde instrumenten krijgen we 
een compleet werkkader (werkprocessen, afspraken, uitgangspunten, criteria 
enz.) en kunnen we –samen met onze partners- tot uitvoering en effectieve, 
doelmatige besteding van de Zuiderzeelijngelden overgaan. 
 

  Besluitvormingsronde Statendag 

7 maart 2012 (ov) / 28 
maart 2012 
 
 Agendapunt 

 
 
 Lelystad 

 14 februari 2012 
 
 Registratienummer 
 1245739 
 
 Inlichtingen 

 A. van der Heijden 
 
 Afdeling/Bureau 

 CP-NF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portefeuillehouder 

 Appelman, J.N.J. 
------------------------------ 
 Thema 

 Samenleving 
------------------------------ 
 Routing 

 

 Opinieronde Statendag 

 7 maart 2012 
 ----------------------------------- 



St
at

en
vo

or
st

el
 

 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

1245739 
Bladnummer 

2 
 

 

 

4. Argumenten 
1.1. Het Investeringsprogramma ZZL-NF biedt een kader voor besteding van de Zuiderzeelijn-

gelden 
Het investeringsprogramma geeft een nadere invulling van de doelstelling economische 
structuurversterking. De programmalijnen die het rijk als bestedingsruimte voor de Zui-
derzeelijngelden heeft meegegeven zijn ingedeeld in drie maatregelen en waar nodig ge-
prioriteerd. Daarbij is aangesloten bij de bestaande sterke punten van de economie van 
noordelijk Flevoland. De maatregelen zijn: 
1. Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap; 
2. Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en van het vesti-
gingsklimaat; 
3. Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel. 

 
1.2 Het programma sluit aan bij het beleid van de provincie 

Het Investeringsprogramma ZZL-NF is aan te merken als het uitvoeringsinstrument voor het 
speerpunt Noordelijk Flevoland dat onderdeel uitmaakt van het coalitieakkoord en het uit-
voeringsprogramma. Daarnaast zijn in het Toetsingkader ZZL-NF de voorwaarden beschreven 
waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen. Het toetsingskader is een beleidsregel van 
GS waarin de relatie tussen verstrekker van subsidies en aanvrager juridisch wordt geregeld. 
Dit is een nadere uitwerking van de basisset van criteria zoals opgenomen in het investe-
ringsprogramma dat nu ter vaststelling door PS voorligt. Ten slotte omvat het geactualiseer-
de regionale Convenant ZZL-NF aanvullende afspraken over de samenwerking met de beide 
gemeenten, o.m.: 
- programmamanagement (o.a. één-lokket procedure); 
- het proces om gezamenlijk ZZL middelen te verstrekken; 
- sturing van het programma (o.a. door het instellen van een stuurgroep); 
- evaluatie en verantwoording; 
- bevoorschotting van de regionale financiering. 
In de toelichting op het convenant is de juridische contracttekst van het convenant nader 
beschreven. 

 
2.1 Focus op programmalijnen maakt het programma slagvaardiger 

In het rijksconvenant zijn 12 programmalijnen benoemd voor de besteding van de Zuider-
zeelijngelden. Teneinde gerichter en daarmee effectiever een impuls aan de economische 
structuur te kunnen geven, heeft de Stuurgroep ZZL-NF een aanzet gegeven voor een priori-
tering van deze programmalijnen. De prioritering geeft een voorkeur voor een type project 
aan. Tegelijkertijd worden géén programmalijnen uitgesloten. Maakindustrie en composie-
ten vallen onder de programmalijn metaal- en scheepsbouw. De Provinciale Staten van Fle-
voland hebben in de panoramarondes van 11 januari en 1 februari jl. over het programma 
Noordelijk Flevoland uitgesproken een dergelijke focus ook nodig te vinden. 

 
2.2 Doelstellingen hebben een lange geschiedenis en worden gedeeld met de partners 

De basis van het voorliggende Investeringsprogramma ZZL-NF is in de vorige collegeperiode 
is gelegd. Daarom zijn de doelstellingen en de voorgestelde maatregelen niet één-op-één 
gelijk aan de huidige provinciale speerpunten. Ook op rijksniveau hebben we te maken met 
‘schuivende panelen’: de programmalijnen uit het Rijksconvenant zijn niet precies hetzelf-
de als de zogenaamde topsectoren van vandaag.  
Daarnaast wordt opgemerkt dat het Investeringsprogramma ZZL-NF een gezámenlijk pro-
gramma met de beide gemeenten is. Daarom laten de doelstellingen (en maatregelen) in 
het Investeringsprogramma een mix van de huidige provinciale en de gemeentelijke econo-
mische focus zien. Het huidige provinciale economisch beleid wordt benoemd in de zoge-
naamde Economische Agenda Flevoland 2012-2015. Deze agenda vormt straks dus één van 
de bouwstenen in de uiteindelijke, gezámenlijke beoordeling en besluitvorming over con-
crete projecten. 
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3.1 Het voorstel is conform het financiële beleid 
Conform landelijke wetgeving (Provinciewet en BBV) zijn Provinciale Staten bevoegd de be-
groting te wijzigen wanneer uitgaven worden voorzien ten laste van een reserve. Daarom 
wordt aan Provinciale Staten voorgesteld de toekomstige uitgaven in het begrotingsjaar 
2012 van € 2,339 mln. op te nemen in de begroting. Dit bestaat uit € 2 mln rijks- en provin-
ciale cofinanciering ten laste van de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijngelden en 
€ 0,339 mln gemeentelijke cofinanciering die halfjaarlijks in rekening wordt gebracht bij de 
gemeenten. Het geactualiseerde, nog te ondertekenen convenant bevat afspraken over het 
innen van de gemeentelijke cofinanciering door de provincie. 

 
5. Kanttekeningen 

Het geheel van investeringsprogramma + toetsingskader + convenant kan pas écht in werking 
treden als ook de colleges van gemeenten Noordoostpolder en Urk hiermee instemmen én als 
ook Provinciale Staten en beide gemeenteraden instemmen met het investeringsprogramma. 
Daarna kan pas de ondertekening van het convenant plaatsvinden.  
 

6. Financiën 

Om de activiteiten binnen het programma Noordelijk Flevoland te kunnen uitvoeren is zoge-
naamd Procesgeld Noordelijk Flevoland beschikbaar.  Dit is bedoeld voor uitgaven zoals oa. een 
nulmeting, monitoring en andere bijzondere proceskosten. In de programmabegroting is voor dit 
doel voor 2012 € 131.000,- geprogrammeerd. 
 
Het budget voor het Investeringsprogramma ZZL-NF bedraagt € 30,5 mln. 
Rijk    € 14    mln 
Provincie     €  4     mln 
Gemeente Urk   €  1,5  mln 
Gemeente Noordoostpolder €   €  2     mln 
Private cofinanciering  €  9     mln 
Totaal Publiek   € 30,5 mln 
 
Voor de provinciale bijdrage is reeds een reserve gevormd, te weten de reserve vervangende 
projecten ZZL / oormerk Noord. De Rijksbijdrage wordt via het provinciefonds aan de provincie 
beschikbaar gesteld tot en met 2020 in jaarlijkse tranches van circa € 1,4 mln. 
 
Naast het Investeringsprogramma ZZL-NF omvat het convenant Noordelijk Flevoland ook afspra-
ken over de financiering van het project N50 Ens Emmeloord ter hoogte van € 16,5 mln. 
 
Voor het toekennen en verlenen van projectfinanciering in het kader van het Investeringspro-
gramma ZZL-NF wordt in de programmabegroting voor 2012 een bedrag van € 2,339 mln. gepro-
grammeerd (waarvan € 2 mln. provinciale- en rijkscofinanciering, € 0,339 mln. gemeentelijke 
cofinanciering). Bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2013-2016 wordt een nader voor-
stel gedaan voor de daaropvolgende jaren. 

 
7. Vervolgproces 

Het programma Noordelijk Flevoland heeft een looptijd tot 31 december 2020, met afronding in 
2021. In het verlengde van het voorliggende besluitenpakket is voorzien in een aantal operatio-
nele zaken zoals de procedures voor subsidieverlening en de organisatie van het programmama-
nagement. Een belangrijk onderdeel is het omgaan met de risico’s in dit programma. We zijn 
ons bewust van de volgende aspecten en denken daar als volgt mee om te gaan. 
 
Op programmaniveau is de grootste zorg het uitblijven van projecten en initiatieven (met een 
realistische businesscase en vitale coalities en daarmee de beoogde private cofinanciering). Het 
aanjagen en aanzwengelen van ideeën is onderdeel van het programmamanagement Noordelijk 
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Flevoland, in nauwe samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Hierover wordt 
verantwoording afgelegd in de P&C-cyclus en in het bijzonder in de voortgangsrapportages. 
 
Verder zouden bezuinigingen eventueel een effect kúnnen hebben op de beschikbare overheids-
gelden. Op dit moment gaan we uit van de afspraken in het rijks- en regionale convenant. Ui-
teraard houden we hier de vinger aan de pols en indien aan de orde zullen we daarnaar moeten 
handelen. In het geactualiseerde, nog te ondertekenen convenant is de afspraak opgenomen dat 
we geen Rijksgeld gaan uitgeven als we dat nog niet ontvangen hebben. 
 
Op projectniveau (subsidie voor een specifiek initiatief) is het zaak goed te sturen op de beste-
ding van de publieke middelen. Te doen gebruikelijk binnen deze provincie is het regelen van 
een subsidieverhouding in een beschikking én een uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden de 
verwachte resultaten concreet gemaakt (link tussen doelstelling en geld), tussentijdse contro-
lemomenten gekoppeld aan het daadwerkelijk uitkeren van de subsidie en is de wijze van ver-
antwoording precies aangegeven. In het provinciale werkproces ‘uitvoering van de beschikking’ 
controleert de provincie op de voortgang van projecten. 

 

8. Advies uit de Opinieronde 
Opinieronde is voorzien op 7 maart 2012. 

 
9. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 februari 2012, nummer 1245739. 
 

     BESLUITEN: 
 
1. Het Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden Noordelijk Flevoland vast te stellen; 
2. In te stemmen met de inhoudelijke focus op agribusiness en visserij, metaal- en scheeps-

bouw, energie, sensortechnologie, arbeidspotentieel en toerisme; 
3. In te stemmen met een verhoging van de lasten van product Noord / investeringsprogramma 

ZZL in het jaar 2012 met € 2,339 mln. onder gelijktijdige onttrekking van € 2 mln. aan de 
reserve vervangende projecten ZZL / oormerk Noord; 

4. De 5de begrotingswijziging 2012 vast te stellen. 
      
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7 maart 2012 (ov) / 28 maart 
2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
10. Bijlagen 
 

Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 

Concept Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden Noorde-
lijk Flevoland 

1179003 

Bestaand convenant ZZL Noordelijk Flevoland 14-6-2010 1022965 
Rijksconvenant ZZL 2008 1273654 
Toetsingskader Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk 
Flevoland 

1183037 

Convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland  1193619 
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herziene versie november 2011  
Toelichting Convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevo-
land 

1178283 

 
 
11. Ter lezing gelegde stukken 

Niet van toepassing. 
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


