Statenvoorstel

1

*1948644*
Onderwerp

Aanpassing programma ZZL-NF
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Provinciale Staten
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Agendapunt

Beslispunten

1. De aanpassing van het Investeringsprogramma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk
Flevoland vast te stellen, versie maart 2012 en de looptijd van het programma
tot 31 december 2022 te verlengen.

Lelystad

16 mei 2017
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

Dit programma past binnen het programma gebiedsontwikkeling, programmaonderdeel Noordelijk Flevoland nr. 71.

1948644
Inlichtingen

G. van Dalen
3.

Eerdere behandeling

Op 19 april 2016 heeft u kennis genomen van het evaluatierapport van het
programma ZZL-NF dat door bureau KplusV is uitgevoerd. De evaluatie, de
conclusies en de aanbevelingen zijn in een beeldvormende sessie van de
Commissie Ruimte op 20 april 2016 gepresenteerd en besproken.
De opmerkingen uit de beeldvormende ronde van de Commissie Ruimte en opmerkingen van de raadscommissies van de gemeenten Noordoostpolder en Urk
zijn meegenomen bij de aanpassingen in de programmadocumenten.

Afdeling/Bureau

GE
Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.
----------------------------Routing

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Het is de bevoegdheid van PS om het programma ZZL-NF aan te passen en in te
stemmen met de aanpassingen van het programma.
5.

Verdere behandeling PS

In de jaarrapportages die aan uw Staten verstrekt worden, wordt u op de
hoogte gehouden van de voortgang van het ZZL-NF programma
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6.

Korte toelichting op voorste

De belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie zijn: de wens om de maximum
ZZL bijdrage van 2.5 miljoen euro los te laten, de private cofinanciering niet
meer op projectniveau maar op programmaniveau te monitoren, verlenging van
de termijn van een project, vereenvoudiging van de selectie- en uitvoeringsprocedures en minder een “bottum up benadering” van de initiatie van projecten.
Hiervoor dienen het programma ZZL-NF en bijbehorende documenten te worden
aangepast. Met de gemeenten Noordoostpolder en Urk zijn de aanbevelingen
uitgewerkt en vertaald naar aanpassing van het programma ZZL-NF en wijzigingen in het Convenant en Toetsingskader.
Volgens de huidige afspraken dient de uitvoering van ZZL projecten 31 december
2020 gerealiseerd te zijn. Verlenging van de looptijd van het programma maakt
het mogelijk om de ZZL middelen optimaal te kunnen wegzetten.
Kernaanpassing van het ZZL programma document:

De begrenzing van de maximale ZZL bijdrage van 2.5 miljoen euro los te laten om
het mogelijk te maken een substantiële subsidiebijdrage te verstrekken aan
projecten die een grote bijdrage leveren aan de economische versterking in het
gebied.
Met betrekking tot de voorwaarde dat op projectniveau de private cofinanciering
minimaal 33% bedraagt spreken partijen af dat monitoring van de private cofinanciering niet meer plaats vindt op projectniveau maar op programmaniveau.
Voorwaarde is dat de gemiddelde private cofinanciering minimaal 33% bedraagt.

Commissie Ruimte:

5 juli 2017
-----------------------------------
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7.

Beoogd effect

Door de aanpassingen in het programma en te streven naar vereenvoudiging van de uitvoerings procedures is er een kader geschapen om de restant ZZL middelen van ca 14 miljoen
euro die nog beschikbaar zijn voor de periode tot en met 2022 op een goede manier aan structuurversterkende projecten te besteden.
8.

Argumenten

Het investeringsprogramma geeft een nadere invulling van de doelstelling economische
structuurversterking. De programmalijnen die het rijk als bestedingsruimte voor de Zuiderzeelijngelden heeft meegegeven zijn ingedeeld in drie maatregelen en waar nodig geprioriteerd.
Daarbij is aangesloten bij de bestaande sterke punten van de economie van noordelijk
Flevoland. Met de gemeenten Urk en NOP hebben werksessies plaats gevonden om tot prioritering te komen.
9.

Kanttekeningen

Niet van toepassing
10.

Bijlagen

Statenvoorstel

Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

Programmadocument ZZL-NF

1946028

ja

Document wijzigingen

2067075

ja

