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Onderwerp 

Toelichting bij Statenvoorstel om financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
herstructurering bedrijventerreinen (HB 1687748, GS nota: HB 1687461) 
 
Kern mededeling: 

De gedeputeerde heeft tijdens de Commissie Economie & Bereikbaarheid van 28 
januari 2015 toegezegd dat vóór de PS-vergadering van 18 februari 2015 aan PS 
een overzicht wordt verstrekt van: 

- Projecten die zijn gehonoreerd 
- Projecten die in ontwerp gereed zijn 
- Projecten die verder in de tijd gepland zijn 

Tevens wordt de beleidsmatige historie van de revitalisering geschetst en wordt 
concreet aangegeven wat deze revitalisering in houdt 
 
Mededeling: 

Inleiding 

Provincie Flevoland heeft van het rijk middelen ontvangen ten behoeve van het 
ondersteunen van gemeentelijke herstructureringsprojecten op bedrijventerrei-
nen. Vanaf 2010 tot en met 2013 heeft het rijk in jaarlijkse tranches totaal vier 
miljoen euro beschikbaar gesteld aan Flevoland. Met de middelen worden veelal 
flink verouderde bedrijventerreinen opgeknapt en dragen zo bij aan een verbete-
ring van het ruimtegebruik, een aantrekkelijk werkmilieu en een kansrijke Flevo-
landse economie. Transformatie van terreinen naar bijvoorbeeld wonen valt 
buiten de regeling. 

Voor de beoordeling van de gemeentelijke herstructureringsprojecten is de 
beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland 2011 opgesteld, op basis van 
het Provinciale Herstructurering programma. In de eerste twee jaar van de 
regeling werden er geen projecten ingediend, omdat de gemeenten problemen 
hadden met de vereiste cofinanciering van 80/20 (gemeente/provincie) en het 
ontbreken van lichte revitalisatie mogelijkheden.  
Vrijwel alle middelen voor de herstructurering zijn toen standaard als geoor-
merkte gelden in de Algemene reserve geplaatst, in afwachting van nieuwe 
projecten. 
 
Na overleg met de gemeenten is de regeling aangepast, waarbij de hoogte van de 
subsidie is aangepast (50/50) en is lichte revitalisatie mogelijk gemaakt. Tevens 
is de indieningstermijn verlengd tot ultimo 2015. In de nieuwe Nadere regel 
Herstructureringsprojecten Flevoland 2013, waarover in het jaarverslag 2013 is 
gerapporteerd, is bepaald dat voor de zware revitalisatie als provinciale cofinan-
ciering 3,4 miljoen euro beschikbaar is en het subsidieplafond voor lichte revita-
lisatie bedraagt 600.000,- euro, te weten 100.000,- euro per gemeente. Met de 
nieuwe beleidsregel worden de gemeenten gestimuleerd om de herstructurering 
aan te pakken, zodat zuinig ruimtegebruik wordt gerealiseerd.  
 
Nieuwe projecten 
 
De aanpassing in 2013 van de beleidsregel voor herstructurering heeft tot gevolg 
gehad dat bijna alle  gemeenten herstructureringsprojecten indienen. In het 
vervolg wordt de stand van zaken weergegeven per januari 2015, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen de goedgekeurde projecten (0,8 mln euro), de 
project aanvragen in ontwerp die binnen zijn of bijna gereed (ca 1,6 mln euro), 
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en de projecten waarvan de aanvragen in de loop van 2015 nog moeten worden afgerond (ca 0,9 
mln euro). Voor de project aanvragen in ontwerp en in voorbereiding geldt dat de bedragen nog 
aan wijziging onderhevig zijn. Maar als alle voorziene projecten worden gehonoreerd dan lijkt het 
budget voor herstructurering te zijn belegd. Naar verwachting loopt de uitvoering van de projecten 
tot 2017. Alle project aanvragen zijn voor de beschikking afhankelijk van de gevraagde begrotings-
wijziging om de geoormerkte middelen uit de Algemene reserve op de begroting te plaatsen. 
 
Type Herstructurering 
 
Bij de zware revitalisering betreft het forse ingrepen op de werklocatie om de kwaliteiten van de 
locatie te verbeteren (aanpak van de infrastructuur, openbare en private ruimte) die nodig is indien 
er sprake is van (dreigende) structurele leegstand en ernstige achteruitgang van de werklocatie.  
Bij herprofilering is sprake van forse ingrepen die leiden tot een (gedeeltelijke) nieuwe werkfunc-
tie op de werklocatie zoals kantorenlocatie of detailhandel, die veelal vraagt om (gedeeltelijke) 
sloop van panden en een aanpassing van de infrastructuur. 
Lichte revitalisatie is gericht op het opknappen van vooral kleinschalige terreinen tot aantrekkelij-
ke werklocaties met onder andere duurzaamheidsmaatregelen.  

Stand van zaken  

Goedgekeurde projecten 

In 2013 en 2014 zijn op Urk twee herstructureringsprojecten gehonoreerd, namelijk de geheel 
verouderde werklocatie van de werf Metz die de gemeente in eigen beheer herstelt en waarbij de 
oude werffunctie weer operationeel is en werkt. Op het oudste bedrijventerrein op Urk, Lemster-
hoek, wordt met herstructureringsmiddelen de infrastructuur grondig vernieuwd, waardoor de 
ontsluiting wordt geoptimaliseerd en de aantrekkelijkheid van het verouderde werkmilieu verbe-
tert. In Dronten is eind 2014 gestart met de lichte revitalisatie van het terrein bij de Pioniersweg 
door het opknappen van verkeersvoorzieningen.      

Aanvraag projecten  

2014/2015, projecten in ontwerp gereed 

Gemeente Lelystad heeft voor twee herstructureringsprojecten aanvragen ingediend, namelijk voor 
Larserpoort en voor bedrijventerrein Lelystad Airport. Op Larserpoort is na overleg met de bedrij-
ven bepaald dat met name de ontsluiting wordt geherstructureerd, veilige infrastructuur voor 
langzaam verkeer wordt aangelegd en de verlichting wordt verbeterd. Op Lelystad Airport wordt de 
weg infrastructuur fors aangepakt om de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein te laten toe-
nemen en de groei van de luchthaven te ondersteunen.  

Lichte revitalisatie gaat uitgevoerd worden in Zeewolde op bedrijventerrein Schepenveld, waar met 
lichte ingrepen in de infrastructuur en de inrichting, de uitstraling van het bedrijventerrein weer 
aanzienlijk verbetert. De aanvraag is binnen. 

Almere gaat samen met de ondernemers de inrichting en de veiligheid op de Vaart fors verbeteren. 
Op het grootste industrieterrein van Almere worden o.a. veilige parkeervoorzieningen gerealiseerd, 
infrastructuur vernieuwd en moderne beveiligingsapparatuur geplaatst. Daarnaast wil men op de 
Vaart een fonds voor de herstructurering oprichten. De aanvraag is bijna gereed. 

2015, projecten in voorbereiding 

Om nog tot aanvragen te komen in 2015, ultimo 2015 eindigt namelijk de indieningstermijn, wordt 
overleg gevoerd tussen de gemeenten en de provincie over diverse projecten. Dronten gaat de 
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infrastructuur van het centrale deel van het Hanzekwartier aanpakken, waardoor het verouderde 
terrein wordt gerevitaliseerd. De aanvraag zal in de eerste helft van 2015 gereed zijn. Op Urk zijn 
diverse verouderde terreinen die voor zware herstructurering in aanmerking komen, maar het is 
moeilijk voor de gemeente om de financiering rond te krijgen. Voor de lichte vorm van revitalisa-
tie, waarvoor iedere gemeente 100.000,- euro aan cofinanciering beschikbaar is, werken alle ge-
meenten aan herstructureringsprojecten die in 2015 ingediend moeten gaan worden.          

Actualisering Visie Werklocaties Flevoland 
 
Vanwege de verminderde en veranderende vraag naar werklocaties werkt Flevoland aan de actuali-
sering van de RO Visie Werklocaties Flevoland. Samen met de gemeenten, de ondernemers en de 
buurprovincies moet de veranderopgave opgepakt worden. Met deze visie zal de omslag gemaakt 
worden van kwantiteit naar kwaliteit. Voor de bedrijventerreinen is de veranderopgave: minder en 
beter, en gaat de aanpak van de herstructurering verankerd worden in de gemeentelijke structuur-
visies. De herstructureringsopgave is nu nog vooral ruimtelijk en publiek ingestoken, maar in de 
toekomst zal een groter beroep worden gedaan op de private kant. In 2014 zijn alle consultatie 
rondes geweest voor de actualisering van de Visie. En in 2015 volgt, na de inspraakprocedure, de 
definitieve vaststelling.    
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