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Zienswijze stakeholders op de Ontwerp Economische Agenda Flevoland 2012-2015 
 
Op 19 november 2012 is het ontwerp Economische Agenda Flevoland 2012-2015 (EA) verstuurd aan de volgende stakeholders: VNO-NCW/MKB Flevoland, de zes 
bedrijfskringen, kennis- en onderwijsinstellingen, alle gemeenten, Syntens, Kamer van Koophandel, Technocentrum Flevoland, LTO-Noord en OMFL. De meesten 
hebben een schriftelijke reactie gestuurd. Daarnaast heeft een aantal stakeholders op ambtelijk verzoek mondeling gereageerd. De ontvangen schriftelijke en 
mondelinge reacties treft u aan in onderstaand overzicht. Waar de reacties inmiddels zijn overgenomen in het ontwerp is dit aangegeven in de laatste kolom. 
 
Ontvangen zienswijzen Afkomstig van Reactie Conclusie 
Compliment voor de wijze waarop de 
stakeholders zijn betrokken bij het traject. 
Zowel bestuurlijk als ambtelijk is diverse 
keren de mogelijkheid geboden om input te 
leveren. 

Gemeente Noordoostpolder De opmerking wordt gezien als een 
ondersteuning van de gemaakte 
beleidskeuzes. 
 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

De titel “Economische Agenda” suggereert 
een alomvattend geheel van ruimtelijk 
economisch beleid. Vraagt om een 
toelichting. 

VNO-NCW/MKB Flevoland, Kamer van 
Koophandel, LTO-Noord, Bedrijvenkring 
Urk, Bedrijven Actief Noordoostpolder, 
dhr. M. Breemhaar,  

Een betere toelichting op de relatie 
tussen economische structuurversterking 
en de Omgevingsagenda is wenselijk. 

De tekst is op dit onderdeel 
aangevuld. 

Steun voor hoofdlijnen EA. EA is een mooie 
aanvulling op andere 
ontwikkelingsprogramma’s van de 
Omgevingsagenda. Steun voor gemaakte 
keuzes (inhoud, positie en rol) in relatie tot 
uitbouwen kenniseconomie.  

Gemeente Lelystad, Gemeente 
Noordoostpolder, Gemeente Urk, 
Geomatica Business Park, 
Bedrijvenkring Urk, Bedrijven Actief 
Noordoostpolder, CAH Vilentum 

De opmerking wordt gezien als een 
ondersteuning van de gemaakte 
beleidskeuzes. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Provincie moet middelen aanwenden om 
regie te voeren en om verschil te maken 
(enthousiast, gedreven en focus). Prioriteit 
ligt bij innovatie en groei. De ‘elementen 
clusteraanpak’ worden echter als vaag 
ervaren. Hoe wordt mkb betrokken bij de 
innovatiearena’s? Hoe kunnen mkb en 
onderwijsinstellingen meedoen met de zgn. 
vitale coalities? 

VNO-NCW/MKB Flevoland, Kamer van 
Koophandel, LTO-Noord, Gemeente 
Almere. 

De middelen die de provincie beschikbaar 
heeft, worden ingezet voor de in de EA 
genoemde prioriteiten. De keuze voor de 
clusteraanpak wordt is in paragraaf 2.2 
nader geduid en uitgebreid. Het MKB-luik 
is het instrument dat kan worden ingezet 
om het mkb te ondersteunen bij 
innovatie. In de tekst is een andere 
invulling van deze ondersteuning van het 
mkb opgenomen. 

De tekst is op dit onderdeel 
aangevuld. 

Teleurstelling omdat het ontwerp niet nader 
in gaat op afspraken tussen rijk, provincie en 
gemeente in het kader van het IAK. Ook 
context economische opgave Almere voor de 
Noordvleugel wordt gemist. Provinciale inzet 
op programma Almere Werkt ontbreekt.  

Gemeente Almere De beleidskaders voor de economische 
ontwikkeling van Almere zijn vastgelegd 
in het programma Almere Werkt. Dit is 
geen onderdeel van deze agenda. In de 
inleiding is de relatie tussen de 
economische agenda en de andere 
onderdelen in de omgevingsagenda nader 
toegelicht. 

De tekst is op dit onderdeel 
aangevuld. 
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Er is extra aandacht nodig voor de relatie 
met de Noordvleugel van de Randstad en 
voor afspraken met het Rijk over het IAK. 

Gemeente Almere Hierover zullen gesprekken worden 
gevoerd tussen provincie Flevoland, de 
gemeente Almere en het Rijk. Deze 
discussie valt buiten de scope van deze 
agenda. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Overweeg om bij de versterking van het 
composietcluster nadrukkelijk de verbinding 
te leggen met ontwikkeling Luchthaven 
Lelystad/OMALA. 

Gemeente Lelystad Dit idee is in de lijst van projectideeën 
opgenomen. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Steun voor de cross-over tussen 
sensortechnologie (Geomatica Business Park) 
en Agro&Food. 
 

Gemeente Noordoostpolder De opmerking wordt gezien als een 
ondersteuning van de gemaakte 
beleidskeuzes. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Het belang van het GBP als belangrijke 
speler in de topsector HTSM krijgt 
onvoldoende aandacht. Er zijn kansen om 
het cluster GBP-NLR verder te ontwikkelen 
via cross-overs met o.a. Agro&Food, 
Visbusiness en Windenergie. 

Geomatica Business Park Er is een aanvulling op de tekst 
opgenomen m.b.t. het 
technologiecluster. 

De tekst is op dit punt 
aangevuld. 

Aandacht voor de positie van het mkb. 
Bereiken mkb is een uitdaging, hoe gaat de 
provincie dit doen? 
 

VNO-NCW/MKB Flevoland, Kamer van 
Koophandel, LTO-Noord 

De provincie acht het van groot belang 
dat het mkb innoveert. De provincie wil 
hiertoe kennisvalorisatie door het mkb 
actief stimuleren middels een MKB-luik. 

De tekst is op dit onderdeel 
uitgebreid. 

Hoe kun je economische impulsen en 
innovaties organiseren? Start met een goede 
verdieping in de diverse verdienmodellen en 
het omarmen van echt levensvatbare 
investerings- en exploitatieplannen. 

VNO-NCW/MKB Flevoland, Kamer van 
Koophandel, LTO-Noord, Gemeente 
Almere. 

Het advies wordt ter harte genomen. Bij 
de te nemen vervolgstappen zal de 
provincie zich verdiepen in 
verdienmodellen, in nauw overleg met 
betrokken partijen. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Enthousiasme over de aankondiging om met 
een MKB-luik innovaties bij het mkb 
financieel mogelijk te maken die aansluiten 
bij de thema’s duurzame voedselproductie, 
gezond leven en schaarste van energie en 
grondstoffen.  

Gemeente Lelystad, Gemeente 
Noordoostpolder 

De opmerking wordt gezien als een 
ondersteuning van de gemaakte 
beleidskeuzes. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Verzoek om verbinding te leggen tussen MKB- 
luik en het Programma Zuiderzeelijngelden 
Noordelijk Flevoland. 

Gemeente Noordoostpolder Hierover zal een gesprek tussen provincie 
Flevoland en de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk worden gevoerd. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 
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Verzoek om verbinding te leggen tussen het 
MKB-luik en het programma Almere Werkt. 

Gemeente Almere Hierover zal een gesprek tussen provincie 
Flevoland en de gemeente Almere 
worden gevoerd.  

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

De maritieme werkhaven bij Urk heeft geen 
plek in de EA. 

Gemeente Urk, Bedrijvenkring Urk, 
Bedrijven Actief Noordoostpolder 

De beleidsmatige afweging over de 
mogelijke ontwikkeling van een 
maritieme werkhaven bij Urk vindt plaats 
binnen het gebiedsprogramma Noordelijk 
Flevoland. en valt buiten de scope van 
deze economische agenda. Overigens zijn 
inmiddels procesafspraken over de 
vervolgstappen rond de maritieme haven 
Urk. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Aandacht wordt gevraagd voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Het huidige 
onderwijsaanbod moet meer aansluiten bij 
de vraag van het bedrijfsleven. Dit vraagt 
om gezamenlijke agenda en strategie. 
 

VNO-NCW/MKB Flevoland Binnen innovatiearena’s wordt gewerkt 
aan de zgn. Human Capital Agenda. De 
rol van de Regionale Onderwijscentra, 
Windesheim Flevoland, CAH Vilentum en 
het Technocentrum Flevoland is hierbij 
cruciaal. De provincie zal nadrukkelijker 
dan nu regie voeren. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Een aanjaagstructuur is nodig om te 
voorkomen dat bestaande verbindingen 
tussen mkb en onderwijs vervagen. 

VNO-NCW/MKB Flevoland Binnen innovatiearena’s wordt gewerkt 
aan de zogenoemde Human Capital 
Agenda. De rol van de Regionale 
Onderwijscentra, Windesheim Flevoland 
en CAH Vilentum en het Technocentrum 
Flevoland is hierbij cruciaal. De provincie 
zal nadrukkelijker dan nu regie voeren. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

De provincie moet doorgaan met OMFL. De 
OMFL voldoet aan een behoefte van het mkb 
(snel, flexibel en deskundig). 

VNO-NCW/MKB Flevoland Momenteel vindt de herijking van de 
uitvoering van het economisch beleid 
plaats door een extern bureau. Op basis 
daarvan zullen nadere besluiten worden 
genomen over het takenpakket van de 
OMFL. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Projectfinanciering in de vorm van kredieten 
verdient de voorkeur boven subsidies. Waar 
mogelijk dienen deze kredieten een 
revolverend karakter te hebben. 

VNO-NCW/MKB Flevoland Deze zienswijze zal worden betrokken bij 
de discussie over de inrichting van het 
MKB-luik. 
 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Steun voor profilering van de Flevolandse 
clusters en het verbinden van (inter-) 
nationale netwerken van topsectoren aan de 
Flevolandse clusters.  

Gemeente Lelystad, Gemeente 
Noordoostpolder 

De opmerking wordt gezien als een 
ondersteuning van de gemaakte 
beleidskeuzes. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 
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Waarom zijn ZZL en IFA middelen 
voorliggend op andere financiële middelen? 
ZZL middelen zijn nodig om achterstand weg 
te werken. Verzoek om fiche  
Voorzieningen en Economie aanvullend te 
laten zijn. 

Gemeente Noordoostpolder De relatie tussen de gebiedsprogramma’s 
en het programma Economie en 
Voorzieningen zal nader in ogenschouw 
worden genomen. Hierover zal een 
gesprek plaatsvinden met de 
desbetreffende gemeenten. 

De tekst is op dit punt aangepast; 
de desbetreffende passage is 
geschrapt. 

Er is een belangrijke relatie tussen 
ontwikkelingsprogramma Luchthaven 
Lelystad/OMALA en ontwikkelingsrichting 
Grootschalige Vrijetijdsvoorzieningen. 
Verzoek om de tekst hierop aan te passen. 
 

Gemeente Lelystad De constatering is juist. De tekst is op dit punt aangepast. 

Verzoek om vanuit het speerpunt 
vrijetijdseconomie de relatie te leggen met 
de MRA en het toeristisch potentieel van de 
hoofdstad via voortzetting van het project 
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. 

Gemeente Lelystad De Provincie Flevoland heeft de intentie 
om voor de tweede keer te participeren 
in het MRA-project Amsterdam 
Bezoeken, Holland Zien.(ABHZ) Over een 
financiële bijdrage aan het project ABHZ 
2.0 worden thans gesprekken gevoerd. 
 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Verzoek om ‘een aantrekkelijke 
leefomgeving en voorzieningen’ te vervangen 
door ‘een aantrekkelijke toeristische 
bestemming’ (pag. 7). 

VNO-NCW/MKB Flevoland, Kamer van 
Koophandel, LTO-Noord 

De provincie investeert niet alleen in een 
aantrekkelijke toeristische bestemming, 
maar ook in natuur, milieu en 
bovenlokale voorzieningen. Ook hiermee 
wordt de aantrekkelijkheid van de 
leefomgeving vergroot. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Verzoek om bij doorkijk naar 2025 onder de 
noemer ‘een duurzame en gezonde 
economie’ (pag 9) en onder Biobased 
economy (pag. 11) ook CAH Dronten te 
noemen.  

Gemeente Dronten Provincie Flevoland is verheugd dat CAH 
Vilentum graag een actieve bijdrage wil 
leveren. CAH Vilentum en haar 
hoofdthema’s worden al genoemd in 
paragraaf 2.1. onder ‘Kennisinstellingen’. 

De zienswijze leidt niet tot 
wijziging van de tekst. 

Bij doorkijk naar 2025 onder de noemer ‘een 
aantrekkelijke toeristisch-recreatieve 
bestemming’ wordt de Oostkant in zijn 
geheel en specifiek de Flevoboulevard 
gemist. 

Gemeente Dronten De constatering is juist. De tekst is op dit punt aangepast. 

De Floriade is geen woonwijk maar een 
stadswijk (pag. 10). 

VNO-NCW/MKB Flevoland, Kamer van 
Koophandel, LTO-Noord 

De Floriade staat voor een integrale 
ontwikkeling van meerdere functies. 

De tekst is op dit punt aangepast. 

 


