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 *2483820* 
 
Onderwerp 
Financiële kaders Regio Deal Noordelijk Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor: 
 
1. Beslispunten 

1. In te stemmen met de financiële kaders voor de ‘Reserve Regio Deal 
Noordelijk Flevoland’: 
a) De rijksbijdrage uit de Regio Envelop ter hoogte van € 12.500.000 aan 

de reserve Regiodeal Noordelijk Flevoland toe te voegen. 
b) De rijksbijdrage van het ministerie van LNV van € 50.000 toe te voegen 

aan de reserve Regio Deal Noordelijk Flevoland. 
c) Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de uitvoering van de 

Regio Deal Noordelijk Flevoland ter hand te nemen. 
2. De hieruit voortvloeiende 11e begrotingswijziging van 2019 vast te 

stellen. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma ‘3. Economie’, programma-
onderdeel ‘3.2 Gebiedsopgaven’. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 10 juli 2019  hebben uw Staten een mededeling ontvangen over de 
bereikte overeenstemming over de Regio Deal Noordelijk Flevoland door Rijk 
en regio, kenmerk #2450301. In deze mededeling is de voorliggende 
begrotingswijziging aangekondigd. 
Op 20 november 2019 hebben uw Staten in de beeldvormende commissie  
kennisgenomen van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Op 4 december jl. 
heeft u in de oordeelsvormende ronde uw reactie en input gegeven over de 
financiële kaders voor de reserve en de voorliggende begrotingswijziging. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het vaststellen van beleid en financiële kaders is voorbehouden aan 
Provinciale Staten. Het doel van de behandeling is het vaststellen van de 
kaders aan de hand van de gesloten Regio Deal met Rijk en regio en 
bijbehorend bestedingsplan en middelen voor de uitvoering beschikbaar te 
stellen. Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om middelen aan de 
reserves toe te voegen. Het instellen van de ‘Reserve Regio Deal Noordelijk 
Flevoland’ is al opgenomen in de geactualiseerde nota ‘Reserves en 
voorzieningen’ van 2019.  

 
5. Verdere behandeling PS 

Naast de terugkoppeling via de reguliere begrotingscyclus worden uw Staten 
op regelmatige basis geïnformeerd over de ontwikkelingen en de voortgang 
van de uitvoering van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De afgelopen maanden is samen met regiopartners en departementen 
gewerkt aan het uitwerken van de inzet van Rijk en regio voor de Regio Deal 
Noordelijk Flevoland. Dit heeft ertoe geleid dat er overeenstemming is 
bereikt tussen Rijk en regio. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 
10 juli 2019 ingestemd met de uitwerking van de Regio Deal Noordelijk 
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Flevoland en bijbehorende bestedingsplannen. Dit besluit is bekrachtigd  op 27 augustus 2019 
(#2450314). 
 
In de Regio Deal staan drie opgaven centraal: 
1. Het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk. 
2. De verduurzaming van de IJsselmeervisserij. 
3. Smart mobility met realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) in 

Marknesse. 
Zie voor nadere informatie de tekst van de Regio Deal Noordelijk Flevoland (#2470945). 
  
Tevens is door GS ingestemd met het inzetten van € 11,32 miljoen aan provinciale middelen, 
als onderdeel van de regionale cofinanciering van € 15 miljoen voor de Regio Deal. Deze 
(cofinancierings-)bijdrage van de provincie is beschikbaar vanuit de reserves ‘Zuiderzeelijn-
gelden’ (€ 9,32 mln.) en de reserve ‘Strategische projecten’ (€ 2,0 mln.). De besteding van de 
ZZL-gelden is al opgenomen in het kader van de actuele (meerjarige) begroting. De besteding 
van die middelen past binnen het beleid van het programma ZZL, zoals vastgesteld door uw 
Staten op 7 maart 2012. 
 
Voor het inzichtelijk maken van de besteding van de Regio Deal binnen de Planning & Control-
cyclus is gekozen om een reserve genaamd ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ in te stellen. Het 
doel van die reserve is het reserveren van de rijksbijdrage die in 2019 en 2020 zal worden 
ontvangen, voor de uitvoering van het Regio Deal programma in de komende jaren. 
De rijksbijdrage leidt samen met de regionale cofinanciering tot een financiële omvang van 
€ 30,0 mln. In de volgende tabel is de herkomst van die middelen weergegeven (bedragen in 
€ x 1 mln.). 

 

Pijler Onderdeel Rijk Provincie Gemeente 
Urk 

Gemeente 
NOP Totaal 

1. Maritiem 
Cluster Urk 

  

Fysiek - 5,81 0,70 0,49 7,00 
Innovatie 5,00 - - - 5,00 
Talent 2,50 - - - 2,50 
Subtotaal 7,50 5,81 0,70 0,49 14,50 

2. IJsselmeer 
visserij 

Herstructurering 
IJsselmeervisserij 5,00 - - - 5,00 

Subtotaal 5,00 - - - 5,00 

3. Smart 
mobility 

Smart mobility 0,00 5,51 0,00 2,49 8,00 
Upgrade DNW 2,50 - - - 2,50 
Subtotaal 2,50 5,51 0,00 2,49 10,50 

Totaal   15,00 11,32 0,70 2,98 30,00 
 

Naast de bijdrage van de Regio Deal geeft het ministerie van LNV een aanvullende bijdrage van 
€ 50.000 ten behoeve van scholingsvouchers in het scholingsfonds voor de IJsselmeer 
beroepsvisserij. Dit is een pilot vooruitlopend op de herstructureringsplannen. Dit is nog niet 
opgenomen in de voorgestelde begrotingswijziging, maar beslispunt 2 wordt toestemming 
gevraagd voor het storten van de bijdrage in de reserve, wanneer het bedrag is ontvangen. 
  

7. Beoogd effect 
Met de Regio Deal Noordelijk Flevoland werken Rijk, provincie Flevoland, gemeenten Urk en 
Noordoostpolder en andere (publieke en private) partners gericht aan duurzame verbetering 
van het perspectief van burgers en bedrijven op thema’s als werk, inkomen en leefbaarheid. 
Hierbij staan drie opgaven centraal: (1) het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster 
op Urk, (2) de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en (3) smart mobility met realisatie van 
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het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) in Marknesse. Deze programma’s bouwen 
voort op de regionale kracht en zijn gebaseerd op innovatie, durf en ondernemingszin. De rode 
draad in de Regio Deal zijn ruimtelijke ontwikkeling, innovatieve bedrijvigheid en 
talentontwikkeling. Met deze brede aanpak wordt een impuls gegeven aan de brede welvaart 
en de regionale economie in Noordelijk Flevoland. 

 
8. Argumenten 

Financiële kaders 
a. De ondertekening van de Regio Deal leidt tot een rijksbijdrage vanuit de Regio Envelop die 

via het Provinciefonds wordt uitgekeerd als decentralisatie-uitkering. Deze middelen zijn 
bestemd voor de drie centrale opgaven in de Regio Deal. 

b. De provincie zet in op diverse instrumenten. Het grootste deel van de middelen zijn 
zogenaamde investeringsmiddelen om bijvoorbeeld een scholingsfonds en 
innovatieregelingen te vullen of om in te kunnen spelen op initiatieven van ondernemers 
met investeringsbijdragen. Op het moment dat inzet van deze middelen gewenst is, besluit 
het college over inzet van deze middelen conform het bestedingsplan Regio Deal Noordelijk 
Flevoland.  

 
9. Kanttekeningen 
Het is mogelijk dat er in de toekomst nog aanvullende bijdragen van derden beschikbaar komen 
voor de uitvoering van de Regio Deal. Deze middelen kunnen dan ook toegevoegd worden aan de 
reserve Regio Deal Noordelijk Flevoland. 
 
De rijksbijdrage van € 12,5 mln. die wordt toegevoegd aan de reserve Regio Deal Noordelijk 
Flevoland wijkt af van de in de Regio Deal opgenomen rijksbijdrage van € 15,0 mln. Dat komt 
doordat het Rijk een deel van de bijdrage intern doorbetaald aan het ministerie van EZK zonder 
tussenkomst van provincie Flevoland (€ 2,5 mln. voor upgrade van de Duits-Nederlandse 
Windtunnel). 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode ter inzage 

Regio Deal Noordelijk Flevoland 2470945  
Bestedingsplan Regio Deal Noordelijk Flevoland 2470946  
Statenmededeling Regio Deal Noordelijk Flevoland 2450301  
Format 11e begrotingswijziging 2019 2499636  
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