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Ontwerp Economisch Beleid  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Het Ontwerp Economisch beleid bestaande uit de ontwerp Economische 
Visie ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’ en ontwerp Econo-
misch Programma 2023 – 2028 vast te stellen en vrij te geven voor in-
spraak. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit ontwerp beleid past binnen onderdeel 3.1 Economie van de programma-
begroting. 

 
3. Eerdere behandeling  

In 2021 hebben uw Staten in de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch 
beleid’ de kaders voor het nieuwe economisch beleid ontwikkeld en vastge-
steld. Op basis van deze kaders is dit ontwerp beleid, bestaande uit de ont-
werp visie en het eerste deel van het ontwerp programma, uitgewerkt. In de 
commissie EMS is op 18 mei 2022 een richtinggevende sessie voor de uitwer-
king van de programmalijn ‘menselijk en sociaal kapitaal’ geweest en op 31 
augustus 2022 voor de programmalijn ‘verdienvermogen mkb’. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Vaststellen van ontwerp beleid en vrijgeven voor inspraak is bevoegd-
heid PS.  
Het vaststellen van een ontwerp beleid en het vrijgeven voor inspraak 
valt normaliter binnen de bevoegdheden van GS ‘om beleid voor te be-
reiden’. Het laten invullen van deze bevoegdheid door PS past echter in 
de geest van de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’  
waarbij de Staten nadrukkelijk aan de voorkant van het beleidsvor-
mende proces betrokken zijn. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling wordt het ontwerp beleid zes weken ter inzage gelegd in de 
maanden februari, maart en april 2023.  
Besluitvorming over de definitieve vaststelling van de visie en het eerste deel 
van het programma (programmalijn ‘menselijk en sociaal kapitaal’ en ‘ver-
dienvermogen mkb’) is aan de nieuwe Provinciale Staten, na de provinciale 
verkiezingen 2023. Indien mogelijk zal dit voor het zomerreces 2023 plaatsvin-
den. Of dit mogelijk is hangt af van de agenda van de Staten in de maanden 
na de verkiezingen.  
 
Voor de programmalijnen ‘toekomstbestendig bedrijfsleven’ en ‘ruimtelijk 
economische ontwikkeling’ zullen in de tweede helft van 2023 richtinggevende 
sessies met PS worden geagendeerd waarna deze programmalijnen verder 
worden uitgewerkt. Beide programmalijnen zullen eind 2023 of begin 2024 als 
ontwerp programma aan PS worden voorgelegd voor het vrijgeven voor in-
spraak en vervolgens vaststelling. 
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6. Korte toelichting op voorstel 
Het stimuleren van de regionale economie is een van de kerntaken van de provincie. Het hui-
dige economisch programma dat zich voornamelijk richt op het stimuleren van groei in het Fle-
volandse mkb, is opgesteld voor de periode 2016-2020 en begin 2021 verlengd t/m 2023 
(2716247). Met het Kaderdocument nieuw economisch beleid - 'opdracht PS - GS' - pilot voor-
kantsturing en nieuw economisch beleid (2845369), vastgesteld op 13 oktober 2021, hebben Pro-
vinciale Staten een breder economisch kader meegegeven en deze in het licht van brede wel-
vaart ontwikkeling geplaatst.  
 
Dit voorstel voor economisch beleid, bestaande uit een economische visie en economisch pro-
gramma, zet de ‘vraagstukken van de ondernemer’ centraal en plaatst deze in het perspectief 
van de transities en uitdagingen van de komende jaren. De visie op onze veranderende econo-
mie geven we invulling langs vier sporen: ‘menselijk en sociaal kapitaal’, ‘verdienvermogen mkb’, 
‘toekomstbestendig bedrijfsleven’ en ‘regionale economische ontwikkeling’. De eerste twee van 
deze vier thematische sporen zijn uitgewerkt naar programmalijnen in het Economisch pro-
gramma 2023-2028. De laatste twee zullen in de loop van 2023 verder worden uitgewerkt en bij 
vaststelling begin 2024 worden toegevoegd aan het programma. 
 
Het Economisch Programma 2016-2023 zal bij vaststelling van het nieuwe economisch beleid 
worden ingetrokken. Inhoudelijk wordt een deel hiervan gecontinueerd in de eerste twee pro-
grammalijnen. 
 

7. Beoogd effect 
Een regionale economie die mee groeit met de groei-opgave van Flevoland, bijdraagt aan de 
brede welvaart en aan de transities van circulaire economie, energie en voedsel. 

 
 
8. Argumenten 

1.1 Ontwerp is gebaseerd op kaders PS 
Het ontwerp economisch beleid, bestaande uit een ontwerp economische visie en het eerste 
deel van het ontwerp economisch programma (programmalijn ‘menselijk en sociaal kapitaal’ en 
‘verdienvermogen mkb’) zijn gebaseerd op de kaders die door PS zijn meegegeven en tussen-
tijds getoetst in de commissie EMS. 
 
1.2 Ontwerp is afgestemd met stakeholders 
Voor de uitwerking van het ontwerp economisch programma (programmalijn ‘menselijk en soci-
aal kapitaal’ en ‘verdienvermogen mkb’) zijn stakeholder sessies gehouden waarbij verschil-
lende vraagstukken en de mogelijke rol van de provincie, met belanghebbenden en samenwer-
kingspartners is besproken. 
 
1.3 Terinzagelegging is conform de Inspraakverordening. 
De Inspraakverordening Flevoland 2006 schrijft voor dat beleid conform de Algemene wet be-
stuursrecht wordt voorbereid. Dit houdt o.a. in dat van het ontwerp kennisgeving gedaan moet 
worden gedaan in huis-aan-huis-kranten en dat de stukken gedurende zes weken (in februari, 
maart en april 2023) op het provinciehuis en de gemeentehuizen ter inzage moeten liggen. Ge-
durende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.  

 
9. Kanttekeningen 

1) De uitwerking van het tweede deel van het economisch programma 2023-2028 bestaande uit 
de programmalijnen ‘toekomstbestendig bedrijfsleven’ en ‘ruimtelijk economische ontwikkeling’ 
zal mogelijk ook doorwerking moeten krijgen in de eerder vastgestelde programmalijnen ‘men-
selijk en sociaal kapitaal’ en ‘verdienvermogen mkb’. De programmering zal dan waar nodig aan-
gepast worden. 
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2) De financiële doorvertaling van de ambitie in het Economisch Programma 2023-2028 over-
stijgt de structureel en incidenteel beschikbare middelen voor economie vanuit de huidige Sta-
tenperiode. De nieuwe Staten zullen bij besluitvorming over het definitieve economisch beleid 
ook besluiten over de hoogte van de financiële inzet en de dekking. Het risico bestaat dat de 
ambities moeten worden bijgesteld als de nieuwe Staten besluiten om minder middelen be-
schikbaar te stellen. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Ontwerp Economische visie 2030 3042495 bijgevoegd 

Ontwerp Economisch Programma 2023-2028 3042496 bijgevoegd 

Financiële doorvertaling ambitie ontwerp economisch programma 3047344 bijgevoegd 

   

  
 


