Overzicht vragen en antwoorden coalitiebesprekingen 2015.
Vraag 1 (16/04):
Floriade: Wat is de stand van zaken rond de Floriade Werkt! op dit moment?
Hoe is de verantwoordelijkheidstoedeling tussen gemeente en provincie?
Hoe staat het met de uitvoering?
De Floriade is zowel een evenement als een gebiedsontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor
beide ligt bij de gemeente. Almere bereidt momenteel een masterplan voor de Floriade voor,
dat begin mei in B&W wordt behandeld en vóór het zomerreces door de gemeenteraad moet
worden vastgesteld. Dit masterplan moet veel duidelijk maken over zowel het terrein als de door
Almere beoogde governance. De provincie heeft advies ingewonnen bij Lysias, dat adviseert om
als provincie niet in de BV deel te nemen (omdat die ook over de exploitatie gaat), maar bv. wel
in een stichting die boven de BV hangt en beleidsmatig aanstuurt.
De provincie focust niet op het evenement, maar op kenniseconomie in heel Flevoland. De
provincie wil economisch optimaal profiteren van het gegeven dat er een Floriade in Flevoland
komt. Dit wordt bewerkstelligd door in 2016 een werkplaats op het Floriade terrein te bouwen
(bouwkosten reeds door PS beschikbaar gesteld in de Perspectiefnota 2014), waar ondernemers
met innovatievragen kunnen samenwerken met kennisinstellingen. Het is de ambitie dat met
deze werkplaats de kiem wordt gelegd voor een campusontwikkeling van CAH Almere. De CAH
heeft al aangegeven één van de vaste gebruikers van de werkplaats te willen zijn
(intentieovereenkomst november 2014). Tijdens het evenement in 2022 zal de werkplaats het
provinciale paviljoen zijn, waarna het kan worden verkocht. Het is de ambitie dat de werkplaats
een icoon wordt van biobased en circulair bouwen en zich op dat vlak ook richting 2022 blijft
door ontwikkelen. Over de locatie van zowel de werkplaats als de toekomstige campus binnen de
Floriade bestaat overeenstemming met de gemeente.
De CAH Almere denkt momenteel na over de mogelijkheid om al vóór de opening van de Floriade
in mei 2022 een school voor 600-800 studenten op het evenemententerrein te openen. Deze
campus, die een eigen, sterke kennispositie binnen Nederland op de Floriade thema’s moet
krijgen, is voor de provincie de belangrijke beoogde legacy van de Floriade. Op dit moment lijkt
het thema ‘Nature Based Solutions’ een goede focus te geven binnen het wel erg ruimte Growing
Green Cities, mede omdat het binnen Europese prioriteiten past.
Om de werkplaats met een goed programma te kunnen vullen, bereidt de provincie een
economisch programma ‘Floriade Werkt!’ voor, dat gefinancierd zal worden met € 2 mln. uit de
door ons voor de Floriade geoormerkte € 10 mln. en met een in voorbereiding zijnde EFROaanvraag. De aanwending van de € 2 mln. moet nog aan PS worden voorgelegd, als onderdeel van
het Jaarprogramma 2015 van het Fonds Verstedelijking Almere. Met dit programma kunnen
innovaties in heel Flevoland gestimuleerd worden, met de werkplaats als podium. De resterende
€ 8 mln. van de door ons geoormerkte middelen wordt ondergebracht in het Fonds
verstedelijking Almere, waardoor besteding alleen kan plaatsvinden als overeenstemming
bestaat tussen provincie (incl. PS), de gemeente en het Rijk. Het ligt in de rede om als provincie
in te zetten op bestedingen die van blijvende en regionale betekenis zijn, zoals kennisinnovaties
in of op het terrein of de campusontwikkeling door de CAH.
De gemeente heeft de duikschool op het evenemententerrein verworven en zal dit de komende
jaren gaan gebruiken als Floriade Paviljoen. De Vrienden van de Floriade zullen dit gebouw gaan
exploiteren. De provincie is hierin geen partner, anders dan een mogelijke gebruiker van de
ontvangstruimten en via de programmatische afstemming.
(20/04)

Correctie onderhandelaars: PS hebben nog geen besluit genomen over de
toevoeging van de 8 miljoen nog niet bestede Floriade-middelen aan het
Fonds Verstedelijking Almere. Dit onderscheid is relevant, omdat er andere
besluitvormingstrajecten gelden.
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Vraag 2 (16/04):
Kornwerderzand: Wat is de laatste stand van zaken? Welke regiobijdrage
zou in Flevoland 'neerslaan' (bandbreedte)? Op welke termijn spelen
investeringswensen?
laatste stand van zaken
In het kader van de waterveiligheid werkt Rijkswaterstaat plannen uit voor versterking van de
Afsluitdijk als primaire waterkering. De realisatie daarvan is voorzien vanaf 2017. Provincie
Friesland heeft daarvoor een eigen, regionale variant uitgewerkt (“maritiem economische
variant”). Deze variant voegt aan de werkzaamheden voor de waterveiligheid toe: -de verbreding
van de sluis Kornwerderzand, -het vervangen van de bruggen, -het uitdiepen van delen van de
vaargeul tussen Lemmer en het Ketelmeer / Flevokust.
De vervanging van het sluizencomplex en van de bruggen is door RWS pas voorzien in 2050.
Aangezien de begrotingshorizon van de minister niet verder reikt dan het jaar 2028, kan het rijk
de investeringen niet vervroegen. Wil de regio de maritiem economische variant realiseren, dan
zal zij de financiering zelfstandig moeten regelen.
Provincie Friesland voert overleg met het ministerie van I&M en RWS over de technische
realisatie en de financiering van de maritiem-economische variant. RWS legt momenteel de
laatste hand aan de toetsing van het ontwerp en de kostenraming. De voorliggende raming sluit
op € 138 miljoen.
Welke regiobijdrage zou in Flevoland 'neerslaan' (bandbreedte)?
Van Flevoland zal een aandeel worden gevraagd in de financiering van de maritiem economische
variant. Voor het uitwerken van de financiering is een voorstel ontwikkeld voor een
verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de verwachte baten van de maritiem
economische variant.
De baten van de maritiem economische variant zijn door bureau Witteveen en Bos beschreven in
een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). De MKBA brengt de kosten en opbrengsten in
beeld waarvan men verwacht dat die zullen voortkomen uit het beleid.
Het grootste gedeelte van de baten in de MKBA wordt afgeleid uit de stijging van omzet en
marges die scheepswerven verwachten als gevolg van de uitbreiding van de sluis bij
Kornwerderzand.
In de MKBA wordt uitgegaan van een totale economische versterking voor het gehele gebied Friesland, Overijssel en Flevoland - van minimaal € 146,4 miljoen, verspreid over 140 jaar,
verdisconteerd naar het jaar 2015. De 146,4 miljoen is de ondergrens van de baten die de MKBA
aangeeft. Voor het gehele gebied (Friesland, Overijssel en Flevoland) komt dit dan neer op een
rendement van één miljoen euro per jaar. De MKBA verwacht dat van deze baten, 84% terecht
zal komen bij Friesland, 14% bij Overijssel en 2% bij de provincie Flevoland.
Het bovenstaande gaat uit van de ongebruikelijk lange tijdshorizon van 140 jaar. Functioneel en
technisch gezien ligt een periode van 30 of 50 jaar veel meer voor de hand.
De MKBA noemt ook een bovengrens van de baten die 4,5 keer hoger ligt dan de ondergrens,
namelijk op € 673,3 miljoen (ook weer verspreid over 140 jaar en verdisconteerd naar het jaar
2015). In deze bovengrens heeft men meegenomen de verwachte omzetgroei van de werven op
Urk, na aanleg van de nieuwe buitenhaven. De effecten van de mogelijke havenontwikkeling
nabij Urk zijn echter nog op geen enkele manier economisch onderzocht en objectief getoetst.
De informatie heeft Witteveen en Bos slechts verkregen uit enkele interviews. Deze werkwijze is
alleen al om die reden zeer ongebruikelijk en roept sterke twijfels op over de soliditeit van de
wijze waarop de bovengrens tot stand is gekomen. De verdeling over de 3 regio’s zou zijn:
Friesland 67%, Overijssel 4%, Flevoland 30% - doch kan in feite niet als een reële worden
beschouwd.
Kortom, de huidige stand van zaken is dat er nog veel onzeker is en dat de MKBA niet die
onderbouwing heeft die gebruikelijk is bij dit type projecten. De zeer uiteenlopende
bandbreedtes die hierboven staan aangegeven wijzen daar ook op.
Niet uitgesloten kan worden dat, ondanks de genoemde onzekerheden, bepaalde getallen toch
een eigen leven gaan leiden. Bijvoorbeeld de verschillende percentages die worden gehanteerd
bij het neerslaan van de baten in een bepaalde provincie (voor Flevoland varieert dit van 2% tot
maar liefst 30%).
Als de MKBA niet kan worden gehanteerd voor het bepalen van de regionale bijdrage, dan is het
goed denkbaar dat de verdeling zal plaatsvinden op basis van bestuurlijke afspraken.
Het tekort volgens de huidige inzichten bedraagt € 20 tot € 25 miljoen; de provincie Friesland
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gaat er vanuit dat dit tekort zal worden gedragen door de 3 provincies en de betrokken
gemeenten. Het is niet onrealistisch om rekening te houden met een beroep van Friesland op
Flevoland voor een bijdrage van enkele miljoenen.
Op welke termijn spelen investeringswensen?
De realisatie van de maritiem economische variant zou in het tijdvak 2017-2021 moeten
plaatsvinden. (20/04)

Vraag 3 (16/04):
Bodemprogramma: Wat staat er in de nota Bodembeleid over vernatting?
Uit: nota Duurzaam gebruik van de Flevolandse Ondergrond: http://www.flevoland.nl/wat-doenwe/ruimte-en-water/beleid/duurzaam-gebruik-van-de-f/nota-duurzaam-gebruik-van-deFlevolandse-ondergrond-2013-2017.pdf)
“Bodemdaling
De jonge bodem in Flevoland zal de komende decennia verder in hoogte dalen. De snelheid van
bodemdaling in Flevoland is hoger dan elders in Nederland, en verschilt in Flevoland van plek
tot plek. Het natuurlijke proces van de bodemdaling leidt ertoe dat de waterhuishoudkundige
situatie in de toekomst niet meer overal optimaal zal kunnen zijn. Dit vraagt van bewoners en
grondgebruikers een meer adaptieve houding.”
De nota gaat verder met de rollen en taken. Dit stukje is in de laatste “Partiële herziening
Omgevingsplan Water 2015” herzien (#1641501):
“4.3.2 Bodemdaling en beperkte drooglegging
Bodemdaling is een natuurlijk proces na de inpoldering van een gebied. Gelet op de veiligheid
en bewoonbaarheid van het gebied en de waterhuishouding wordt de daling van het maaiveld
tegengegaan. Het verlagen van peilen in bodemdalingsgebieden past niet bij een robuust
watersysteem. Onderbemalingen zijn onomkeerbare ingrepen die leiden tot een versnippering
van het watersysteem, extra snelle bodemdaling, extra kwel en daarmee mogelijk tot een
verslechtering van de waterkwaliteit. Bovendien leiden onderbemalingen tot afwenteling van de
wateropgave op de rest van de polders. In gebieden die voor maaivelddaling gevoelig zijn, dient
het waterbeheer zodanig uitgevoerd te worden dat de daling zo gering mogelijk is. Op lange
termijn is mogelijk ook een overgang naar een ander landgebruik gewenst. Het optimaliseren
van de ontwatering op de percelen door middel van drainage is de eigen verantwoordelijkheid
van de agrariërs.”
De “Partiële herziening Omgevingsplan Water 2015” gaat verder in “4.3.3 Aanpak van de
wateropgave”:
“In de achterliggende periode is gebleken dat de wateropgave die veroorzaakt wordt door
bodemdaling niet eenvoudig kan worden opgelost. De kosten voor maatregelen zijn aanzienlijk
hoger dan de vermeden schade. Op bodemdaling en de gevolgen daarvan voor de
grondwaterstanden hebben de mogelijke maatregelen slechts beperkt invloed. Daarom is de
provincie voorstander van een afweging, waarbij de robuustheid van het watersysteem voorop
staat. In de gebieden waar de bodem het hardst daalt, zullen bewoners en ondernemers bij hun
keuzes vroegtijdig rekening moeten houden met de mogelijkheden die het watersysteem biedt.
Het gaat bij bodemdaling om een langzaam proces, dat in grote lijnen voorspelbaar is. Een
prognose van de bodemdaling is weergegeven op figuur 3.
Provincie en waterschap hanteren voor de korte termijn een tweesporenaanpak voor het
bodemdalingsgebied in de Noordoostpolder:
• Provincie, waterschap en LTO-Noord voeren het Actieplan Bodem en Water uit om ervaring op
te doen met een duurzame bedrijfsvoering in de bodemdalingsgebieden.
• Het waterschap neemt duurzame maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden
om de kans op wateroverlast te verkleinen. Hoewel deze maatregelen de wateropgave niet
volledig kunnen oplossen, kunnen ze deze wel beperken.
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Actieplan Bodem en Water
Een goede bodemkwaliteit zorgt, samen met de juiste toepassing van voedingsstoffen en
gewasbeschermingsmiddelen, voor een optimale productie en voor vasthouden van water. Deze
investering in de bodem is wat ondernemers bindt aan de doelen voor water. Het Actieplan
Bodem en Water is de Flevolandse invulling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het
stimuleert ondernemers om de nieuwste kennis toe te passen en praktijkervaring te ontwikkelen
en te verspreiden. Ondernemers worden ondersteund met kennis, communicatie, bestuurlijke
aandacht, netwerken, wet- en regelgeving en financiën. Het beoogd resultaat is een hogere
productie, reductie van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en minder wateroverlast en –
tekort.”
(20/04)

Vraag 4 (20/4):
MKB-Doorstartfonds: hoeveel is er tot nu toe besteed van de 2 miljoen die
beschikbaar is gesteld? Is het bestaande instrumentarium dekkend voor de
behoeften van het MKB? Of is uitbreiding wenselijk?
Hoeveel is er tot nu toe besteed?
Het MKB (midden en klein bedrijf) Doorstartfonds is een redmiddel voor bedrijven, die bedreigd
worden door een faillissement, maar in de kern gezond zijn. Het fonds is in juli 2014 in werking
getreden. Per 21 april 2015 is aan 4 ondernemers een lening verstrekt (van gemiddeld € 130.000)
en zitten er nog 3 in de pijplijn. In totaal gaat het hier om het behoud van circa 60
arbeidsplaatsen.
De verwachting van het ZLF (zelfstandigen loket) is dat er kort na de zomer ongeveer een
miljoen zal zijn geput uit het MKB Doorstartfonds. Als het zelfde tempo wordt aangehouden is te
verwachten dat het Fonds op zijn vroegst eind 2016 zal zijn uitgegeven. Het fonds is
revolverend, dus ook de snelheid van terugvloeien bepaalt de grootte van het fonds. Na
evaluatie kan bepaald worden of uitbreiding wenselijk is.
Is het bestaande instrumentarium dekkend voor de behoeften van het MKB? Of is uitbreiding
wenselijk?
Korte omschrijving en achtergronden
Het midden- en klein bedrijf (MKB) zorgt voor banen, economische groei en vernieuwing in de
regio. Provincies voeren een actief stimuleringsbeleid gericht op topsectoren en MKB (Kompas
2020).
Afhankelijk van de opgave zijn provincies kwaliteitsbewaker, investeerder, beleidsbepaler of
belangenbehartiger. Hiertoe hebben provincies verschillende instrumenten tot hun beschikking,
zoals het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium, regionale ontwikkelingsmaatschappijen,
leningen, fondsen en subsidies.
Eind 2014 hebben provincies in IPO verband afspraken gemaakt met het rijk en MKB Nederland in
de Samenwerkingsagenda ‘Een gezamenlijke aanpak in MKB innovatieondersteuning’ (hb
1698534). Door nationale en regionale regelingen op elkaar aan te sluiten, zorgen partijen er
samen voor dat kansrijke bedrijven in de regio sneller kunnen doorgroeien en een nationale of
internationale sprong kunnen maken.
Financieel instrumentarium
Provincie Flevoland beschikt naast het MKB Doorstartfonds over een aantal financieringsinstrumenten voor het innovatieve MKB in Flevoland. In vergelijking met de andere
Noordvleugelpartners is er sprake van een koploperspositie. Voor bijna alle fasen (idee/plan,
start en marktfase) van het innovatie-ecosysteem is er in Flevoland een financieringsinstrument
ontwikkeld. Uit ervaring blijkt dat de Flevolandse schaal goed werkt. Zie bijlage voor
instrumenten en toelichting.
Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO):
- FLOO ondersteunt bij toetsen haalbaarheid innovatief projectidee (idee/plan fase);
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- thema’s: duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste energie en grondstoffen;
- OMFL voert subsidieregeling uit;
- 50% subsidie tot een maximum van € 5.000;
- vanuit de Programmabegroting wordt € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld;
- budget is toereikend.
Technologische MKB Innovatieregeling (TMI):
- TMI-subsidie ondersteunt bij onderzoek en ontwikkeling van innovaties (startfase);
- thema’s: duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste energie en grondstoffen;
- Provincie Flevoland voert subsidieregeling uit;
- 20%-30% subsidie met minimum van € 20.000 tot een maximum van € 150.000;
- In 2009-2015 is vanuit de Investeringsagenda de beschikbare € 9,5 mln. gecommitteerd;
- budget is volledig uitgeput;
- sinds 2000 zijn in totaal 113 projecten gehonoreerd en 94 unieke bedrijven ondersteund;
- De doelgroep innovatief MKB Flevoland omvat 2600 bedrijven;
- Het doelgroepbereik is 3,3% (bron: Concept TMI-evaluatie uitgevoerd door provincie Flevoland,
april 2015). Mogelijke oorzaak: beschikbare budget is ontoereikend?
TMI Fonds Flevoland:
- TMI-lening ondersteunt bij het realiseren van een eerste omzet (startfase);
- thema’s: duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste energie en grondstoffen;
- OMFL verstrekt de leningen met ondersteuning van Beheer Flevoland Participaties BV;
- leningen bedragen maximaal € 100.000;
- TMI Fonds Flevoland is in 2014 van start gegaan met € 500.000;
- naar verwachting is dit budget toereikend tot einde 2015.
MKB & Technofondsen:
- Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend in innovatieve en ambitieuze
ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 300.000;
- Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en marktconforme geldleningen;
- De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 90 bedrijven;
- Technofonds Flevoland is één van de meest actieve regionale investeerders (vierde in de
landelijke ranking na PPM Oost, LlOF en BOM);
- In de periode 2000 - 2013 is het Technofonds Flevoland 120% revolverend;
- Met meer financiële armslag voor de fondsen kunnen meer bedrijven worden ondersteund.
Waar zitten de hiaten?
In 2013 hebben de samenwerkende overheden in de Noordvleugel opdracht gegeven voor een
onderzoek naar de financieringsproblematiek van het innovatief MKB. Bureau KplusV heeft het
onderzoek uitgevoerd en concludeert dat potentieel interessante projecten of ondernemingen de
weg naar financiering vaak niet kunnen vinden. Oorzaken:
1. Er onvoldoende (risico en groei) kapitaal beschikbaar voor het innovatieve MKB;
2. De investment readiness en business development van ondernemingen laat te wensen over;
3. De informatievoorziening aan ondernemers schiet tekort (kapitaalmarkt is onvoldoende
transparant).
Met dit onderzoek, de recente verkenning naar draagvlak voor een financieringsfaciliteit voor
innovatief MKB in de Noordvleugel en eerder genoemde Samenwerkingsagenda Rijk-Regio’s staan
de financieringsinstrumenten en de dienstverlening aan MKB volop in de belangstelling.
De andere landsdelen zetten zich in voor passende ondersteuning van het MKB in de
verschillende fasen van productontwikkeling en om bestaande groeiambities te helpen
realiseren. Deze provincies zorgen voor ondersteuning ‘om de hoek’, voor een regionaal loket
waar vernieuwende ondernemers met vragen snel en goed worden geholpen.
Dit bestaande instrumentarium voor het MKB is ontwikkeld vanuit de Economische Agenda
Flevoland 2012-2015 en kan gecomplementeerd worden met thema’s als
ondernemersvaardigheden, dienstverlening aan MKB, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en
internationaal ondernemen.
(22/04)
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Vraag 5 (20/04):
Wat doen andere provincies onder het begrip Human Capital Agenda?
De provincies in Nederland zien allemaal een gemeenschappelijke opgave voor een sterke
regionale economie. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een goed opgeleide
beroepsbevolking en een nauwe aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en
aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.
Flevoland
De afdeling RE onderzoekt hoe - samen met de relevante stakeholders - een Human Capital
Agenda (HCA) te formuleren voor de provincie. Deze HCA moet een heldere visie omvatten ten
aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie; een visie die gedragen wordt door de
stakeholders en de Provincie Flevoland in staat stelt om proactief te handelen. De HCA voor de
provincie dient tegelijkertijd aandacht te besteden aan het versterken van het innovatieklimaat
binnen de provincie én het vergroten van de arbeidsparticipatie.
Deze HCA moet een belangrijke bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel dat:
- bedrijven in Flevoland het juiste personeel kunnen vinden, waardoor ze kunnen uitbreiden en innoveren en zich in Flevoland vestigen;
- onderwijsinstellingen weten wat de ontwikkelingen zijn op het terrein van gevraagde
skills (en competenties) en de juiste opleiding kunnen bieden;
- gemeenten (en UWV) weten waar werkgevers behoefte aan hebben en mensen zonder
werk adequater naar werk kunnen begeleiden;
- burgers naar vermogen kunnen participeren op de arbeidsmarkt;
- de Provincie Flevoland haar rol als aanjager en facilitator adequaat kan uitvoeren;
- alle betrokken stakeholders duidelijk hebben wat hun rol is bij het succesvol uitvoeren
van de HCA.
De afdeling heeft TNO en het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen van de Hogeschool
Windesheim gevraagd een eerste verkenning uit te voeren op weg naar een gedragen Human
Capital Agenda. Fase 1 Regioanalyse (data analyse en desk research), Sector ontwikkelingen
(desk research en interviews) en werksessies zijn in een afrondende fase. Windesheim en TNO
hebben de conclusies en aanbevelingen voor de HCA in een conceptrapportage opgeleverd.
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Friesland & Groningen & Drenthe
De Programmaraad Noord-Nederland bestaat uit ondernemers en bestuurders van gemeenten,
provincies, onderwijs- en kennisinstellingen. De huidige arbeidsmarkt van Noord-Nederland is in
kaart gebracht, signalering ‘best practices’ en inventarisatie van de belangrijkste opgaven om
economie en arbeidsmarkt van het noorden duurzaam te versterken. Samen met ondernemers en
andere experts is een agenda opgesteld voor gerichte investeringen in de arbeidsmarkt. De
aanbevelingen voor een sterke arbeidsmarkt zijn aangeboden aan de Programmaraad en vinden
nu hun plek in strategische programma’s en praktisch beleid van Friesland, Groningen en
Drenthe. Zo kan al het in Noord-Nederland aanwezige talent maximaal bijdragen aan een sterke
en moderne economie van het noorden.
Overijssel:
- Human Capital binnen het Overijsselse topsectorenbeleid; samen met het bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen een human-capital-agenda opgesteld voor de Overijsselse topsectoren.
Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven door een betere afstemming
van het onderwijs op de economische potentie van de regio, o.a. door het realiseren van Centra
voor innovatief vakmanschap (MBO) en Centers of Experstise (HBO);
- Bevorderen van ondernemerschap bij starters/spin-offs; Dit door initiatieven te ondersteunen
die starters helpen in hun ondernemerschap, zodat ze sneller en succesrijker beginnen en zo de
slaagkans van hun bedrijf vergroten (in het bijzonder in de geprioriteerde stuwende sectoren);
- Stimuleren van leerwerktrajecten;
- Arbeidsmarktinformatie en kennisuitwisseling.
Gelderland
De provincie heeft samen met de partners een beknopte en actiegerichte HCA opgesteld voor de
topsectoren, voor de aandacht sectoren gaat dat nog gebeuren. Voor de topsectoren zijn
gesprekken gevoerd met alle betrokken partners waarbij de knelpunten die de ondernemers
ervaren, centraal zijn gesteld. Gevraagd is naar waar de ondernemers kansen zien, wat
knelpunten zijn, waar een tekort aan arbeidskrachten is en welke ontwikkeling moeten worden
gestimuleerd. De opbrengst uit de bijeenkomsten zijn geïnventariseerd en zijn neergelegd in een
HCA voor de Gelderse Topsectoren. Er zijn 10 sector overstijgende knelpunten geïdentificeerd
die ervaren worden als de belangrijkste arbeidsmarktknelpunten die succesvol ondernemen in de
weg staan. In co-creatiesessies zijn ideeën ontstaan hoe deze knelpunten het beste aangepakt
kunnen worden. Voor de uitvoering van deze projecten is 10 miljoen euro tot en met 2015
beschikbaar gesteld.
Brabant
De provincie verbindt ondernemers, vakbonden, scholen en wetenschappers en helpt zij vraag en
aanbod op elkaar af te stemmen. Binnen het samenwerkingsverband Pact Brabant zijn afspraken
gemaakt om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst. De provincie zet zich in om het
netwerk bij elkaar te brengen, partners te verbinden en gezamenlijke activiteiten te stimuleren.
Limburg
De provincie wil dat het onderwijs in de provincie beter aansluit op de arbeidsmarkt. De
Provincie inventariseert wat bedrijfsleven en onderwijs nodig hebben. De vraag vanuit het
bedrijfsleven vormt de rode draad van het provinciaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Dit
kent de volgende programmalijnen.
- Verbeteren vraag en aanbod topsectoren;
- Vergroten van de participatie/scholing/vakmanschap;
- Leren en werken zonder grenzen.
De Provincie trekt 13 miljoen euro uit voor het arbeidsmarktbeleid.
Zeeland
In de provincie speelt vooral dat de beroepsbevolking in Zeeland krimpt en vergrijst. Zij werken
daarom mee aan drie arbeidsmarktprojecten.
1. Arbeidsmarktmonitor; Op basis van de arbeidsmarktmonitor is een ‘Zeeuwse Regiovisie van
onderwijs, ondernemers en overheid’ opgesteld op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt voor
de drie O's (overheid, ondernemers & onderwijs) in de provincie. Hierin is vastgelegd welke
inhoudelijke aandachtspunten de komende jaren van belang zijn voor het Zeeuwse (beroeps)
onderwijs (vmbo-mbo-hbo) in relatie tot de verwachte economische ontwikkeling in Zeeland.
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2. Mobiliteitscentra; Voor ontslagen medewerkers van een aantal Zeeuwse bedrijven zijn
mobiliteitscentra opzet. De Provincie heeft hieraan meegewerkt omdat deze ontslagen een grote
impact hebben op de Zeeuwse economie en samenleving. De mobiliteitscentra helpen
werkzoekenden bij het vinden van een nieuwe baan.
3. Integraal Techniekplan; Het onderwijs, bedrijfsleven en overheden, waaronder de Provincie,
werken aan een Zeeuws Techniekplan. Dat heeft als doel dat ook in de toekomst voldoende goed
geschoold technisch personeel beschikbaar blijft.
Noord-Holland
De provincie zet in de periode 2012-2015 in op een goede afstemming tussen onderwijs en
bedrijfsleven en een goed aanbod van arbeid voor de sterke regionale clusters. Dit wil de
provincie bereiken in haar rol als makelaar in de samenwerking tussen ondernemers,
onderwijsinstellingen en overheid. De provincie zet zich in op overkoepelende vraagstukken,
zoals het belang van technisch geschoold personeel voor deze clusters.
De provincie Noord-Holland voorziet bedrijven en onderwijsinstellingen van gegevens over
actuele trends als vergrijzing en flexibilisering middels de Noord-Hollandse Arbeidsmarkt en
Onderwijs Monitor.
Zuid-Holland
Het accent bij onderwijs-arbeidsmarkt ligt vooral op die sectoren waar tekorten aan geschoold
personeel de verdere groei van de sector remmen. Nieuw voor de aanpak van de aansluiting van
onderwijs op de arbeidsmarkt is dat de knelpunten niet langer worden opgelost in regionale
structuren, maar dat de overheden zich faciliterend opstellen richting bedrijven en
kennisinstellingen die vraaggerichte opleidingen ontwikkelen, dus concreet inspelend op wensen
van bedrijven waarbij die bedrijven ook een actieve rol vervullen.
Utrecht
Economic Board Utrecht stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven,
kennisinstellingen en overheden met als doel een groene, gezonde en slimme regio. De
benodigde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet vanuit meerdere actoren worden
opgepakt. Hierbij worden nieuwe verbanden gesmeed met een centrale rol voor cross-overs
tussen de sectoren. De Human Capital Agenda moet dat bewerkstelligen.
(22/04)

Vraag 6 (20/04):
Nautisch onderwijs: wat houdt de packagedeal rond Berechja precies in? En
welke reactie heeft het college tot nu toe gegeven?
De visserij, visverwerkende industrie en nautische sector is van grote economische betekenis
voor de provincie Flevoland. Het behouden van één van de basisvoorwaarden voor de
economische vitaliteit van deze sector, te weten een adequate infrastructuur voor
beroepsonderwijs in de gemeente Urk, wordt van groot belang geacht. Het betreft een unieke
situatie waarin Gedeputeerde Staten het legitiem acht om een specifiek instrumentarium voor
het opleiden van voldoende arbeidspotentieel nu en in de toekomst ten behoeve van de sector te
behouden. Deze instandhouding heeft als effect:
• Behoud van voldoende goed opgeleid arbeidspotentieel voor de sector in onze provincie
voor nu en in de toekomst, onder andere door gebruik van State of the Art
praktijklocatie;
• De waardevolle samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs;
• Het kennisinstituut, innovatiekracht en ruimte voor kennisvalorisatie wordt behouden
voor de sector.
De packagedeal is als volgt:
• Het ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja over inclusief grond,
gebouw, inventaris voor € 2,5 miljoen;
• Het ROC Friese Poort heeft naar het ministerie OCW toegezegd deze mbo vestiging in
stand te houden en te ontwikkelen;
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•
•
•
•
•
•
•

Het Ministerie van OCW stemt in met deze herstructurering en faciliteert het ROC Friese
Poort met een transitie-bedrag van € 1,5 miljoen;
De gemeente Urk krijgt een grondoptie op het sportveld van Berechja college en betaalt
hiervoor € 0,5 miljoen. Het sportveld blijft kosteloos in gebruik door het Berechja
College;
De gemeente Urk staat garant voor Berechja om schatkistbankieren mogelijk te maken,
waardoor Stichting Berechja voor de overgebleven schuld een lening van het Rijk krijgt;
De gemeente Urk geeft de jaarlijkse huisvestingsgelden uit het gemeentefonds
rechtstreeks aan de Stichting Berechja. Dit omdat het gebouw economisch en juridisch
eigendom is van Stichting Berechja;
De gemeente Urk staat gedurende 5 jaar garant met € 60.000 per jaar voor de situatie
dat het achterblijvende Berechja vmbo alsnog in financiële problemen zou komen.
De Rabobank (huisbank van Stichting Berechja) geeft toestemming om de totale lening
van € 3,5 miljoen zonder boeterente of extra kosten af te lossen;
De provincie Flevoland subsidieert € 0,5 miljoen om de schuldenlast te verlagen.

De provincie Flevoland heeft in het korte tijdsbestek waarin deze packagedeal is gevormd tussen
de verschillende partners, tot op heden alleen de intentie uitgesproken aan het Ministerie OCW
om de provinciale bijdrage aan de packagedeal voor te leggen aan de Staten. Dit is gedaan gelet
op het bovengenoemd belang van het behoud van deze infrastructuur in onze regio en het
vertrouwen dat er is in het nieuw gevormde bestuur van het Berechja. Op 10 december is
Provinciale Staten middels een Statenmededeling op de hoogte gebracht van het naderende
voorstel (Edocs 1687015). Gelijktijdig heeft het Ministerie van OCW de Tweede Kamer
geïnformeerd.
In de periode januari-februari is er meer informatie verkregen over de financiën, zowel vanuit
het Berechja als vanuit het ministerie OCW. Met het ministerie heeft verdere afstemming
plaatsgevonden over een intensieve vorm van toezicht dat zal gaan plaatsvinden over een lange
periode (minimaal 5 jaar) waar de provincie actief over geïnformeerd wordt.
(22/04)

Vraag 7 (20/04):
Hoeveel geld is er nodig na 2019 om niet door de bodem van de BDU-reserve
te zakken voor het uitvoeren van de huidige plannen? En welke grote
projecten staan er in het pMIRT?
Bij de beantwoording is uitgegaan van vastgestelde kaders en overeenkomsten:
- P-MIRT 2015-2019
- Investeringsagenda 2014- 2023
- Brede doeluitkering (BDU) (aangepast verdeelmodel 2015 nog in GS vasttestellen 28-04)
- Koepelnota Infra: vervangingsinvesteringen
- Verkenning N307 Roggebot Kampen, deel Roggebot (1714868)
- Verkenning rotonde N302 Ganzenweg – Harderdijk (1698805)
- Diverse overeenkomsten met rijk en/of gemeenten
A. Hoeveel geld is er nodig na 2019 om niet door de bodem van de BDU-reserve te zakken
voor het uitvoeren van de huidige plannen.
De komende jaren wordt er vanuit de BDU meer besteed, dan dat er naar verwachting aan
decentralisatie uitkering wordt ontvangen. Bij het uitgangspunt dat de bijdrage BDU na 2016
gehandhaafd wordt, conform verdeelmodel 2015 dan blijft er in 2023 een reserve van circa
€0,57 mln beschikbaar. (bron: BDU verdeelmodel 2015). Dit is de bodem van de BDU reserve.
Om antwoord te geven of er meer middelen nodig zijn, wordt hieronder programma en dekking
beschreven.
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Programma weginfrastructuur na 2019 (onderdeel investeringsagenda)
In het kader van de investeringsagenda 2014 – 2024 wordt uitgegaan van een
investeringsprogramma van circa €55 mln in de periode 2019 - 2024. Voor aantal van deze
projecten is nog een verkenning nodig en is dus gebaseerd op extrapolatie/ervaringscijfers. De
bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014 en zijn zonder de middelen voor
vervangingsinvesteringen.
Dekking van het programma
In de BDU is nu voor de periode 2020-2024 circa €23,250 mln opgenomen om de investeringen te
financieren. Dit betekent dat uitgaande van huidige prijspeil circa €31,750 mln uit de andere
bronnen nodig is om aan het totaal van investeringen (ex vervangingsinvesteringen) in
weginfrastructuur te voldoen. De €31,750 mln kunnen worden gefinancierd uit het infrafonds en
de algemene middelen zoals nu opgenomen in de investeringsagenda.
Als het meerjarenbeeld van de BDU en investeringsagenda wordt omgezet in besluitvorming dan
zijn geen extra middelen nodig om het huidige programma te realiseren 1.

B. Welke grote projecten staan er in het p-MIRT?
Geprogrammeerde projecten en programma’s (minimum gehanteerd van €5 mln).
Project

Kader

Uitvoerings- Totaal €
jaren
(mln)

Ontsluiting lucht
haven Lelystad
-Verbindingsweg
-Ontsluitingsweg
SBA
-Hogering

p-MIRT/
investeringsagenda

2014-2017

p-MIRT/
investeringsagenda

2013-2020

-Waterlandseweg
Corridor
Roggebotsluis
(van A-Z)
Gooiseweg
(Ganzeweg <>
Zeewolde) aanleg
tweede rijbaan
Verkenning N-30
Nijkerkerweg/
Gooiseweg fase
3

GS-besluit

GANZENWEGx
KNARDIJK
reconstructie
kruispunt
N-23 aanleg autoweg (Passage
Dronten)

8,5

53,986 (24,5
extern gefinancierd)
19,180
(1,3 extern
gefinancierd)
2014 - 2018 16,5

p-MIRT

In uitvoering -2016

5,88

Investeringsagenda

2020-2023

25

GS besluit

2020-2021

7

p-MIRT

In uitvoering- 2016

9,6

opmerkingen

Gezamenlijke
afspraak met
derden
Gesprekken over
Gemeente
hoogte provinciale
Lelystad,
investering lopen nog RWS
Prijspeil 2015
(jaarlijks aanpassing
IBOI)

Almere, RWS

geen
geen

Préverkenning is in
Geen
afronding. Gooiseweg
fase 3 inschatting op
basis van kerngetallen (6-7 mln)
Project is verschoven geen
van 2017-2018 naar
2020-2021
Dronten

1

NB: Ter dekking van nieuwe investeringen in de weginfrastructuur van dit coalitieakkoord
(Fietspadennetwerk, multimodale ontsluiting Flevokust en provinciale infrastructuur tbv Servicehaven
Noordelijk Flevoland) zijn later wel extra middelen toegevoegd.
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Diverse
projecten:
Parallelwegen
(Domineesweg /
Hannie Schaftweg/ Muntweg)
Houtribweg
Beleidsuitvoering
verkeerveiligheid
en overige
investeringen
Vogelweg (A27Knardijk)
vervanging installaties bruggen en
sluizen
vervanging
oeverconstructies
(22/04)

Investeringsagenda/nota
mobiliteit

Na 2023

11

Verkenningen moet
nog starten

nvt

p-MIRT/nota
mobiliteit

2015-2019

7,5

circa €1,5 mln per
jaar

nvt

Vervangingsin- 2016
7,1
vesteringen
Vervangingsin- 2015 – 2022 9,1
vesteringen

nvt
€ 7,0 voor de periode nvt
2015 t/m 2019

Vervangingsin- 2015 – 2022 12,2
vesteringen

€2,7 voor de periode nvt
2015 t/m 2019

Vraag 8 (21/04):
Wat is de stand van zaken van het besluit over de status van de grote
grazers in de Oostvaardersplassen? En voor welke termijn geldt dat besluit?
(Wanneer is een heroverweging aan de orde?)
Achtergrond
De grote grazers zijn in het verleden geïntroduceerd om de functie van het
gebied voor vogelsoorten te faciliteren. De grazers hebben zich geleidelijk
aan ontwikkeld tot integraal onderdeel van het ecosysteem.
Op basis van vragen over dierenwelzijn en over de natuurkwaliteit is in 2006 een eerste
Internationale Commissie voor het management van de Oostvaardersplassen (ICMO) ingesteld. De
toenmalige minister van EZ (Veerman) heeft de aanbevelingen van die commissie integraal
overgenomen.
In 2010 is voor de tweede maal advies gevraagd aan de Internationale Commissie (ICMO2). Ook
deze adviezen zijn door het ministerie overgenomen. Op dat moment is ook een Beheer Advies
Commissie (BAC) ingesteld.
Lopend proces beleid grote grazers
• Op 2 december 2014 heeft de BeheerAdviesCommissie Oostvaardersplassen haar
eindadvies aan de Staatssecretaris aangeboden. Dit betreft de evaluatie van 5 jaar ICMO
beleid.
• Op 12 maart 2015 heeft de Stass de kamer via een kamerbrief geïnformeerd. Hiermee
rond de Stass het ICMO beleid formeel af en geeft zij aan hoe met het grote grazers
beleid verder te gaan. Dit doet zij als bevoegd gezag in het kader van de Wet
Dierenwelzijn. Naar aanleiding hiervan zijn kamervragen gesteld. Het ministerie is nog
bezig met de beantwoording.
Wanneer is een heroverweging aan de orde
Op 25 juni is een AO gepland waar de kamer in gesprek gaat met de Stass over het toekomstig
beheer van de grote grazers.
In de kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de decentralisatie naar de provincie. Zij geeft
aan dat het ministerie het beheerplan Natura 2000 nog zal vaststellen. Daarna wordt de
verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer en de uitvoering van het beheerplan Natura 2000
aan de provincie overgedragen. Dierenwelzijn blijft de verantwoordelijkheid van het ministerie.
(23/4)
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Vraag 9 (21/04)
Wat is de status van de plannen voor een Nationaal Park
Oostvaardersplassen en welke kosten/consequenties zou het hebben als die
status wordt toegekend?
Status van Plan
Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de GroenLinks fractie hebben Provinciale Staten
van Flevoland op 28 mei 2014 Gedeputeerde Staten opgedragen de status Nationaal Park voor
het gebied Oostvaardersplassen en omgeving aan te vragen. Daarvoor wordt een business case
opgesteld. In het najaar zal hij ter behandeling in PS worden aangeboden.
Kosten/consequenties
Bij de decentralisatie heeft het ministerie van EZ de verantwoordelijkheid voor de Nationale
Parken gedecentraliseerd. Het is aan de provincie zelf of zij daar extra middelen in willen steken
voor bijvoorbeeld promotie of coördinatie.
De Status Nationaal Park is uitnodigend voor recreatieondernemers en zal de toeristischrecreatieve ontwikkelingen naar verwachting versnellen/versterken. Internationaal gezien is de
term Nationaal Park een sterk merk. Het toekennen van de status is daarnaast een duidelijk
signaal over wat de bestuurlijke ambitie is. De status trekt naar verwachting investeerders en
ondernemers aan en heeft een aantrekkende werking op bezoekers.
(23/4)

Vraag 10 (22/04):
Wat is de status van het onderzoek naar een provinciale monumentenlijst?
En hoe kan iets extra's worden toegevoegd aan provinciaal
monumentenbeleid?
In de nota ‘Cultuur op koers in Flevoland’, het provinciale beleidskader cultuur voor de periode
2013-2016 staat dat een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een eigen
provinciale monumentenlijst.
Voor beschermen en behouden van monumenten heeft de provincie jaarlijks middelen
beschikbaar namelijk 116.000 euro via het provinciefonds voor het programma restauratie
rijksmonumenten en 40.000 euro voor gemeentelijke monumenten van de gemeenten
Noordoostpolder en Urk.
De provincie wordt ook een dagje ouder. Gemeenten uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn
bezig hun erfgoed te beschermen bijvoorbeeld door het instellen van gemeentelijke
monumentenlijsten.
Extra zou zijn ons erfgoedbeleid voor monumenten te verbreden naar deze gemeenten of aan te
scherpen naar wat wij als provincie precies willen met ons erfgoedbeleid.
Een verkenning naar de mogelijkheden die de provincie zou kunnen doen aan bescherming en
behoud van erfgoed is wenselijk.
(24/4)

Vraag 11 (22/04):
Graag de mededeling aan PS over het budget voor landschapskunst van rond
de verkiezingen toesturen ter info.
De betreffende mededeling reserve grootschalige kunstprojecten (edocs 1667920) is op 5
februari 2015 aan PS verzonden en ter informatie verspreid onder de onderhandelaars.
(24/4)
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Vraag 12 (22/04):
Is het rekeningresultaat 2014 meegenomen in de bedragen die in de
presentatie over de financiële ruimte zijn genoemd als vrij besteedbare
ruimte in de Algemene Reserve (5 mio) en STROP (10 mio in jaar x)?
In de door hoofd MO genoemde vrij besteedbare ruimte binnen de Algemene reserve
(€ 5 mln.) en de reserve strategische projecten (STROP; € 10 mln.) is nog geen rekening
gehouden met het nog niet bestemde deel van het rekeningresultaat 2014. Het niet
bestemde deel van het rekeningresultaat bedraagt nu € 4,9 mln.
Dit incidentele bedrag van € 4,9 mln. komt dus extra beschikbaar bovenop de incidentele
bedragen van € 5 mln. respectievelijk € 10 mln. die in de presentatie zijn genoemd.
(24/4)

Vraag 13 (22/04):
Welk budget is beschikbaar gesteld voor enerzijds procesgeld opstellen
Omgevingsplan Flevoland (OPF)2006 en anderzijds uitvoeringsgeld OPF2006.
Budget beschikbaar voor procesgeld opstellen OPF2006
In 2015 wordt de Bestuursopdracht Omgevingsvisie Flevoland, de opvolger van het
Omgevingsplan Flevoland 2006, aan Provinciale Staten voorgelegd. De visie bevat de
strategische hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving op samenhangend niveau en voor de
lange termijn. De middelen die dit jaar nodig zijn om bestuursopdracht van de
omgevingsvisie op te stellen worden uit de reserve Omgevingsplan 2 gedekt (o.a.
kwartiermaker). Voor de middelen benodigd voor het opstellen van de omgevingsvisie zelf,
zal bij de Bestuursopdracht (2e helft 2015), een begroting worden opgesteld en zal
afhankelijk van de duur en omvang, bezien worden hoe deze kosten te dekken. Ter
indicatie, afhankelijk van de ambitie en vorm van de Omgevingsvisie, is een grove
inschatting gemaakt van € 0,7 - € 1 mln. incidenteel benodigd budget. Dekking hiervan is nu
nog niet voorzien.
Daarnaast had het huidige Omgevingsplan 2006 onderhoud nodig vanwege
juridische/wettelijke aanpassingen en werd het op onderdelen herzien. Hiervoor is
structureel € 46.000 in de begroting beschikbaar en kan, voorzover incidenteel extra
uitgaven nodig zijn een beroep worden gedaan op bovengenoemde reserve Omgevingsplan.
NB: Binnen de reserve Omgevingsplan zijn de komende 3 jaar onvoldoende middelen
beschikbaar om de totale kosten voor het opstellen van een Omgevingsvisie te kunnen
dekken. De middelen beschikbaar in deze reserve worden grotendeels gebruikt voor de
proceskosten van de reeds belegde speerpunten (gebiedsprogramma’s).
Budget beschikbaar voor uitvoeringsgeld OPF2006 (investeringen)
Het Omgevingsplan 2006 bevat de integrale kaders voor gebiedsontwikkeling en een
uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is kwalitatief van aard (welke ontwikkelingen zijn
in de komende periode gewenst), maar bevat geen financieel uitwerking. De provincie
Flevoland maakt voor de investeringen in het gebied een integrale Investeringsagenda
(bijgaand ter illustratie de samenvattende tabel uit investeringsagenda 2014-2023; voor
nadere informatie zie e-docs 1615110) . Deze Investeringsagenda biedt inzicht in het totaal
van de voorgenomen provinciale investeringen in genoemde periode en de dekking ervan.
(24/4)

2

In het Omgevingsplan 2006 wordt een aantal zogenoemde speerpuntgebieden (gebiedsprogramma’s)
onderscheiden. De provincie Flevoland heeft bij de uitvoering van de gebiedsprogramma’s er voor gekozen
om niet de formatie uit te breiden, maar de benodigde expertise in te huren (de ‘proceskosten’). De reden
daarvoor is dat de benodigde expertise kn wisselen afhankelijk van de fase waarin het (gebieds)programma
zich bevindt. Vanwege het ongelijkmatig verloop van deze proceskosten gedurende de looptijd van de
gebiedsprogramma’s is een reserve Omgevingsplan in 2007 in het leven geroepen. Jaarlijks is er € 1,37
mln. beschikbaar voor procesgelden. Dit bedrag wordt jaarlijks gestort in de reserve Omgevingsplan.
Hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de begroting geëgaliseerd.
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Vraag 14 (22/04):
Wat is het onbestede deel aan ZZL-gelden voor enerzijds Noordelijk
Flevoland en anderzijds voor Midden Flevoland?
1: Noordelijk Flevoland
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het onbestede deel ZZL-gelden Noordelijk Flevoland.
Dit overzicht sluit aan bij de ZZL jaarrapportage 2014 welke binnenkort naar PS verzonden
wordt (voor nadere informatie zie e-docs 1727579).
Het ZZL-programma bestaat uit:
• Regionale bereikbaarheid: verdubbeling 1e fase N50 26 miljoen (gerealiseerd)
• Economische structuurversterking, 21,5 miljoen, 3 maatregelen:
1. Versterking van innovatief potentieel en ondernemerschap.
2. Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het
vestigingsklimaat.
3. Versterking en uitbreiding van het toeristisch potentieel.
• Ruimtelijk economisch programma: verdubbeling 2e fase N50 17 miljoen (in uitvoering)

Economische
Structuurversterking

beschikbbaar
herkomst middelen
Rijk RSP
Prov
Urk
NOP
totaal

Totaal per enveloppe
excl. N50 NOP
URK
21,50
14,00 7,50
14,00
4,00
1,50
2,00
21,50

Ruimtelijk Economisch Programma (N50
Ens-Emmeloord)

beschikbbaar
herkomst middelen
Rijk RSP
Prov
Urk
NOP
Indexering
totaal

besteed/verplicht
VolleHoveBrug 2011
Compo 2012-2016
Parel 2015-2017
Optima 2014-2016
Agrofood 2014-2016
Visserij 2014-2018
Totaal besteed/verplicht

econ. NOP
URK
0,55
0,55
2,26
2,26
2,50
2,50
0,43
0,43
0,44
0,44
0,76
0,76
6,94
3,68 3,26

Restant (te programmeren)

14,56

10,32

Restant (te programmeren)

Pijplijn (hard en zacht)
Zuidberg Flevotracks - binnenkort beschikt
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland - reservering

0,34
5,00

0,34
2,50

2,50

Vrije ruimte na pijplijn - Noordelijk Flevoland (excl. N50)*

9,22

7,48

1,74

4,24

Totaal
N50
17,00
10,00
4,00
0,50
2,00
0,50
17,00

besteed/verplicht
N50 - verplicht

econ.
17,00

- Verwachte vrijval**

-2,50

Totaal besteed/verplicht

14,50
2,50

Pijplijn (hard en zacht)

Vrije ruimte na pijplijn - N50

2,50

* Beschikbare vrije ruimte bestaat naast provinciale middelen ook uit de Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen
** Als gevolg van aanbestedingsvoordelen wordt een voordeel verwacht bij de N50 van ca. € 2,5 - 3,5mln. Definitieve uitsluitsel volgt
bij afronding (begin 2016)

Economische structuurversterking:
Op dit moment bedraagt het onbestede deel € 14,56 mln. Op korte termijn wordt het project
Flevotracks beschikt voor € 0,34 mln. Daarnaast houden de gemeenten rekening met een
reservering voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland van € 5mln. Rekening
houdend met deze ‘pijplijn’ resteert er dus een vrije ruimte van € 9,22mln. Het vervolg van
het programma moet worden afgestemd met de convenantpartners de gemeenten Urk en
Noordoostpolder. De besteding van de rijksbijdrage moet passen binnen het kader van het rijks
Regio Specifiek Pakket (RSP).
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Ruimtelijk economisch programma (N50 Ens-Emmeloord):
Er is een budget beschikbaar van € 16, 5mln plus € 0,5 mln indexering, totaal € 17,0 mln. Als
gevolg van aanbestedingsvoordelen wordt een meevaller verwacht van ca. € 2,5 – 3, 5mln. De
werkelijke meevaller wordt inzichtelijk bij afronding van het project (begin 2016). De
toekomstige besteding van verwachte vrijval moet worden afgestemd met de
convenantpartners de gemeenten Noordoostpolder en Urk en passen binnen het kader van het
rijks Regio Specifiek Pakket (RSP).
2: Midden Flevoland
Voor Midden Flevoland is uitsluitend € 8 mln. aan provinciale middelen beschikbaar. Hiervan
is:
• € 5 mln. gereserveerd voor de afdekking van de onrendabele top van het project
Flevokust;
• € 0,55 mln. gereserveerd als eventuele bijdrage in de kosten van baanverlenging en
luchtvaartleiding Luchthaven Lelystad;
• € 0,5 mln. gereserveerd voor de ontsluiting van Luchthaven Lelystad
• € 1,95 mln. gereserveerd voor de totstandkoming van Batavialand; hiervan is inmiddels
(inclusief een voorstel uit de concept Perspectiefnota 2014-2018) € 0,25 mln. ingezet voor
proceskosten.
(24/4)

Vraag 15 (22/04):
Hoe hoog is het bedrag dat vrijvalt door het stopzetten van de
zorginnovatiewedstrijd?
Korte omschrijving en achtergronden
'Een nieuw verzorgd Flevoland' 2012 – 2015, het beleidskader zorg, zorginnovatie en herijkt
sociaal beleid is vastgesteld door Provinciale Staten op 6 februari 2013. Naast een algemeen
spoor is invulling gegeven aan het specifieke spoor door innovaties met een technische
component op het brede gebied van zorg (informele zorg en welzijnszorg inbegrepen) te
stimuleren.
Hiertoe is gebruik gemaakt van de volgende instrumenten die onderling zeer nauw met elkaar
verbonden zijn:
- Zorginnovatiewedstrijd
- Brede publiekscampagne ‘Betere zorg, mijn idee!
- Financiering om ideeën te vertalen in productontwikkeling (o.a. prijzengeld)
- Zorginnovatieplatform
Beschikbare financiën
Voor het stimuleren van innovatie in zorg en welzijn, zijnde concreet de ontwikkeling en het
gebruik van de hierboven genoemde instrumenten is budget beschikbaar gesteld via de
Programmabegroting, hoofdstuk 4 Samenleving. 3

Versterken voorzieningen Sociale Agenda
Zorginnovatie

2012
€ 195.000

2013

2014

2015

€ 300.000

€ 300.000

€ 300.000

Realisatie specifieke spoor zorgbeleid
Er zijn in totaal 3 zorginnovatiewedstrijden georganiseerd, de laatste in 2015. Elk jaar is een
professionele verbeterslag gerealiseerd. In 2015 kostte het organiseren van de
3

Betreft het budget dat is gebruikt om het cluster Zorginnovatie te ontwikkelen zoals genoemd in de
Economische Agenda Flevoland 2012-2015, topsector Life Sciences & Health.
15

zorginnovatiewedstrijd ongeveer € 240.000 (prijzengeld: € 171.000 en campagne: € 70.000). Dit
is exclusief de kosten voor de campagneleider (ambtelijke of inhuur).
Bovendien genereert de zorginnovatiewedstrijd overige ideeën die een vertaling krijgen in
productontwikkeling. Concreet betreft deze spinoff het uittesten van innovaties (pilots) in de
dagelijkse praktijk van de Flevolandse zorg/welzijnsinstellingen. Dat wordt gefaciliteerd.
Conclusie
Voor 2015 zijn reeds verplichtingen aangegaan voor het beschikbare budget. Als er geen vervolg
wordt gegeven aan het geformuleerde zorgbeleid waaronder de zorginnovatie-wedstrijd, dan zijn
er geen middelen met ingang van 2016 meer nodig voor een brede publiekscampagne,
prijzengeld, een zorginnovatie-platform en zorginnovatieprojecten buiten de wedstrijd om. Per 1
januari 2016 valt er in die situatie € 300.000 vrij.
(24/4)
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Datum

Kern mededeling:

Afdoen van de toezegging (BS-30) gedaan in de commissie Bestuur en Samenleving met nadere voorstellen te komen voor de 1% kunstregeling.
De provincie heeft de 1% kunstregeling ingesteld, die geldt voor investeringen in
wegen en vaarwegen, investeringen in verbouwingen aan provinciale gebouwen
en in investeringen in aankoop of nieuwbouw van provinciale gebouwen.
Deze regeling houdt in:
jaarlijkse storting van € 33.200 in de bestemmingsreserve grootschalige
kunstprojecten en
bij investeringen van meer dan 10 miljoen euro in infrastructuur en in
verbouwing, nieuwbouw of aankoop van provinciale gebouwen is 1% van
het investeringsbedrag bestemd voor beeldende kunsttoepassing.
In 2005 hebben uw Staten de reserve grootschalige kunstprojecten ingesteld met
als doel nieuwe (landschaps)kunstwerken toe te voegen in Flevoland, waarmee
de provincie zich kan onderscheiden van de rest van Nederland.
Voorstel is om naast aankoop en/of realisatie van een beeldend werk deze middelen ook in te zetten voor grootschalig onderhoud van de provinciale kunstcollectie.
Uit deze reserve heeft u onlangs ingestemd met onttrekking van € 169.000
als bijdrage aan de realisatie van het zevende landschapskunstwerk in de Noordoostpolder.
Ter compensatie van de kosten voor de archeologische opgraving, die de provincie voor de aanleg van de Overijsselseweg heeft laten verrichten, zijn bij hoge
uitzondering de kosten van € 150.000 voor de 1% kunstregeling gedekt uit de
reserve grootschalige kunstprojecten.
Rekening houdend met bovenstaande twee projecten resteert in de reserve nog
€ 177.249 bedoeld voor realisatie van grootschalige kunstprojecten en grootschalige onderhoud van de provinciale kunstcollectie.
Voor onttrekking uit de reserve grootschalige kunstprojecten zijn onderstaande
criteria geformuleerd:
bestemd voor toepassing van beeldende kunst in de publieke ruimte in de
provincie Flevoland
onder beeldende kunst wordt verstaan zowel geïntegreerde kunst als losse objecten vervaardigd door een professionele kunstenaar of waar het
ontwerp door een professionele kunstenaar het uitgangspunt van toepassing is
- de toepassing van beeldende kunst sluit aan op het provinciaal beleid
vastgelegd in de kunst- en cultuurnota danwel programma's die de verbinding maken met beeldende kunst.
- artistieke uiting zijn van vakmanschap, oorspronkelijkheid en duurzaamheid.
Een positief onderbouwd advies ligt ten grondslag aan de realisatie van
de kunsttoepassing
Het college van Gedeputeerde Staten beslist over een kunsttoepassing.
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Per 1 januari 2014 is het saldo van de reserve grootschalige kunstprojecten
€ 496.249. Inzicht in de opbouw van deze reserve biedt de bijlage.
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Opbouw reserve en samenvatting traject Overijsselseweg
Afschrift

Opmerkingen

saldo van de reserve
(1-1-2014)^
Jaarlijkse dotatie vanaf 2005
Extra dotatie
Retourneren NUON gelden door
opheffing stichting De
Verbeelding^
Extra dotatie restauratie Tong
van Lucifer
Totaal dotaties
Onttrekking restauratie Tong
van Lucifer
Onttrekkingen diversen cultuur
2005 tot en met 2008
Totaal onttrekkingen

€ 496.249
€ 33.200

€ 298.800 in totaal
€ 125.151

€ 180.000
€ 603.951
€ 173.487
€96.370
€ 269.857

Samenvatting voorgeschiedenis 1% kunstregeiing Overijsselseweg
Met de aanleg van de provinciale weg tussen Lelystad en Dronten (N23) was de 1% kunstregeling van
toepassing. Op zoek naar externe expertise kwam de provincie in contact met Stichting Kunst in
Openbare Ruimte (SKOR), die om niet expertise en een geldbedrag van € 159.000 aanbood om
samen met de provincie een beeldend kunstproject te starten. SKOR werd betaald door de
rijksoverheid met als doel zorg te dragen voor realisatie van beeldende kunstwerken van
internationale allure in NL.
De provincie ging akkoord. Zo was er ruim € 300.000 voor beeldende kunst aan deze weg.
SKOR kwam in 2007 met een kunstenaar, maar deze trok zich terug. Vervolgens presenteerde SKOR
twee internationale kunstenaars, die in oktober 2009 hun voorstel voor een werk voorlegden.
Beiden zouden een werk langs de weg maken. Alleen over de aangedragen voorstellen en over de
vervolgaanpak ontbrak overeenstemming tussen de provincie en de SKOR. Uiteindelijk ontving de
provincie in 2011 het bericht dat SKOR door het wegvallen van de rijkssubsidie met ingang van 2012
de deuren moest sluiten.
^ De beginbalans van deze reserve bedroeg in 2005 € 162.155.
Vanuit de NUON gelden is circa 1 miljoen euro is beschil<baar gesteld voor landschapskunst. De helft van dit bedrag is
beschikt aan gemeente Lelystad voor realisatie van het zesde landschapskunstwerk door Antony Gormley. De andere helft
was beschikt aan stichting De Verbeelding. Deze stichting heeft zich in 2005 opgeheven door gebrek aan financiële steun van
de rijksoverheid. De provincie heeft de resterende middelen van deze stichting teruggevorderd.

