Antwoordnota
Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen uit de inspraak op het ontwerp economisch programma 2016 - 2020

1. Kader
Economische structuurversterking is een van de doelen voor de provincie Flevoland. In het Economisch
Programma 2012–2015 gaf de provincie prioriteit aan versterking van het innovatiesysteem. Dit was in
lijn met het topsectorenbeleid van het Rijk en het Europese programma ‘Kansen voor West’. Ook zette
de provincie in op het versterken van een aantal kansrijke of al gevestigde sectoren: Agro &
Food/Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, High Tech Systemen en Materialen.
In het nieuwe Economisch Programma gaat de provincie voor meer ondernemerschap en meer groei.
Daarmee kiest de provincie ervoor ook in te zetten op bedrijven die in andere sectoren actief zijn en
andere groeistrategieën hanteren dan innovatie.
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 17 mei 2016 het ontwerp economisch programma
vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Het ontwerp heeft vanaf 1 juni 2016 tot en met 29 juni
2016 voor eenieder ter inzage gelegen in het provinciehuis en de Flevolandse gemeentehuizen. De
bekendmaking is gepubliceerd in de Flevopost, Zeewolde Actueel en in Almere Dichtbij. De stukken die
ter inzage hebben gelegen zijn tevens raadpleegbaar geweest via de provinciale website.
In het kader van de inspraak is eenieder de gelegenheid geboden om te reageren op het ontwerp. Het
ontwerp is breed verspreid en toegezonden aan alle belanghebbende partijen met het verzoek om,
wanneer daartoe aanleiding bestond, tijdig een reactie kenbaar te maken.
2. Ontvangen reacties
Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn in totaal acht reacties ontvangen. De volgende reacties
zijn binnengekomen, met datum van ontvangst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gemeente Noordoostpolder, per email ontvangen op 16 juni 2016.
VNO-NCW Flevoland, per email ontvangen op 28 juni 2016
Kamer van Koophandel, per email ontvangen op 29 juni 2016

Regio Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle, per email ontvangen op 29 juni 2016
Compoworld, per email ontvangen op 29 juni 2016
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, per email ontvangen op 29 juni
Gemeente Lelystad, per email ontvangen 6 juli 2016
Gemeente Almere, per email ontvangen 6 juli 2016

Aan degenen die een reactie hebben ingebracht is een ontvangstbevestiging gestuurd. Nadat deze
Antwoordnota is vastgesteld wordt hen deze samen met het besluit toegezonden. Ook wordt de
vaststelling gepubliceerd.
Gemeente Lelystad en gemeente Almere hebben op 23 juni jl. gemeld hun zienswijzen niet binnen de
gestelde termijn in te kunnen dienen vanwege agendering in het college van B&W op 5 juli 2016.
Ondanks de overschrijding van de termijn acht de provincie Flevoland de reacties van beide gemeenten
relevant. Daarom worden deze reacties behandeld in deze Antwoordnota.
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3. Hoofdopmerkingen
In verschillende zienswijzen zijn reacties gegeven die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Deze
worden hieronder in samenhang behandeld. In de tabel in hoofdstuk 4 zijn alle opmerkingen
afzonderlijk terug te vinden.
Samenwerking
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het ontwerp goed is ontvangen. Alle indieners hebben
het ontwerp economisch programma geïnterpreteerd als een uitnodiging tot samenwerking en gaan
graag deze samenwerking met ons aan. Wij zijn verheugd met deze reacties.
Agro & Food
Meerdere indieners hebben aangegeven belang te hechten aan een focus op Agro & Food als specifieke
sector. De keuze om ondernemerschap en groei in het Flevolandse MKB te stimuleren ongeacht de
sector waarin een bedrijf actief is, vraagt naar ons idee om een generiek
ondersteuningsinstrumentarium voor het MKB. Uiteraard moet dit instrumentarium ook aansluiten bij
de behoefte van bedrijven in de Agro & Food sector.
Identiteit Flevoland
Wij onderschrijven het belang van een duidelijk economische identiteit van de regio en de behoefte om
deze identiteit meer te willen uitdragen. Deze economische gebiedspromotie kan zowel nationaal als
internationaal van belang zijn. Gezien de ontstaansgeschiedenis van onze provincie is die identiteit
voor een deel van onze regio sterk gekoppeld aan Agro & Food. Door de verschillen tussen landelijk en
stedelijk gebied is het moeilijk te spreken van slechts een identiteit. Ook andere thema’s zijn
mogelijk. Wij gaan graag in gesprek met partners hoe hieraan gezamenlijk invulling gegeven kan
worden in deelprogramma Markt en Cultuur.
Afbakening bedrijven met 10+ werkzame personen
De provincie kiest voor het versterken van het Flevolandse MKB met een stabiele basis en potentie en
ambitie om te groeien. Oftewel bedrijven die de startup fase voorbij zijn. Doorgaans zijn dit bedrijven
met 10 tot 250 werkzame personen. De provincie verplicht andere partijen in het Ecosysteem voor
Ondernemerschap niet om dezelfde afbakening te maken en waardeert de inzet van die partijen voor
kleinere bedrijven.

De ingediende zienswijzen sterken ons in de uitgangspunten en gekozen koers in het Economisch
Programma. De ingediende zienswijzen leiden niet tot inhoudelijke aanpassingen en
beleidswijzigingen.
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4. Reactie per zienswijze
Zienswijze gemeente Noordoostpolder
eDocs 1930090

Reactie provincie

Indiener complimenteert de provincie ambtelijk en bestuurlijk met de inhoud van de nota en geeft aan dat de provincie erin is geslaagd een
duidelijke visie te formuleren die aanvullend is op de gemeentelijke dienstverlening en een meerwaarde heeft voor de ondernemers in
Flevoland. De indiener ondersteunt van harte de vier gekozen programmalijnen en kijkt uit naar een prettige samenwerking met de provincie
Flevoland om het economische programma tot een succes te maken. Indiener maakt dan ook graag onderdeel uit van de coalition of the
willing.
Indiener verzoekt de provincie nadrukkelijk om bij de
ontwikkeling van programmalijn Financiering en Support
betrokken te worden en de ontwikkeling van
financieringsregelingen voor het lokale MKB op elkaar af te
stemmen.
Indiener pleit graag voor een nadrukkelijke focus in het
economische programma op de sector Agro en Food.

De provincie spreekt haar waardering uit over de betrokken en actieve
houding van de gemeente Noordoostpolder in deze en werkt graag samen voor
een optimaal afgestemd financieringsinstrumentarium voor het MKB in
Flevoland.
Wij hebben begrip voor de wens van de gemeente Noordoostpolder. De keuze
om ondernemerschap en groei in het Flevolandse MKB te stimuleren ongeacht
de sector waarin een bedrijf actief is vraagt om een generiek
ondersteuningsinstrumentarium voor het MKB. Uiteraard moet dit
instrumentarium ook aansluiten bij de behoefte van de sector Agro & Food.
Wij onderschrijven het belang van een duidelijk economische identiteit van
de regio en de behoefte om deze identiteit meer te willen uitdragen. Deze
economische gebiedspromotie kan zowel nationaal als internationaal van
belang zijn. Gezien de ontstaansgeschiedenis van onze provincie is die
identiteit voor een deel van onze regio sterk gekoppeld aan Agro & Food.
Door de verschillen tussen landelijk en stedelijk gebied is het moeilijk te
spreken van slechts een identiteit. Ook andere thema’s zijn mogelijk. Wij
gaan graag in gesprek met partners hoe hieraan gezamenlijk invulling gegeven
kan worden in deelprogramma Markt en Cultuur.

Zienswijze VNO-NCW
eDocs 1933966

Reactie college van GS

Indiener heeft met veel belangstelling kennis genomen van het ontwerp economisch programma en stelt dat het een ambitieus programma is
dat in lijn ligt met de wensen van VNO-NCW Flevoland. Indiener komt met voorstellen voor samenwerking en bedankt de provincie dat zij al in
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een vroeg stadium betrokken mochten zijn bij de planvorming.
Indiener vindt het wenselijk met een promotieplan te komen
om Flevoland als ondernemende provincie op de kaart te
zetten.
Indiener wijst erop dat naast aandacht voor de lokale
ondernemers ook het aantrekken van bedrijven buiten
Flevoland van belang is. VNO-NCW wil graag samen met de
provincie campagne voeren voor Flevoland als dé provincie
met groei.
Indiener wijst op het belang voor ondernemers van een goede
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Indiener
is van mening dat de provincie in samenwerking met het
bedrijfsleven, de gemeenten en het onderwijs hierin een
actieve faciliterende rol moet gaan spelen.
Indiener vindt dat investeren in innoverend vermogen van
Flevolandse (MKB) bedrijven van groot belang is. De inzet op
het vlak van revolverende fondsen hoort daarbij, maar
voorziet volgens indiener maar voor een deel in de
financieringsbehoefte van bedrijven. Zo kan bijvoorbeeld de
ene keer een revolverende investering nodig zijn, een andere
keer een garantstelling en een volgende keer een subsidie.
Indiener geeft aan dat de provincie Gelderland gebruik maakt
van innovatiemakelaars om innovatie te bevorderen en geeft
als suggestie mee dat een Flevolandse innovatiemakelaar van
nut kan zijn voor het bedrijfsleven.
Indiener hecht waarde aan hechte samenwerking tussen
provincies en de zes gemeenten en aansluiting bij de
Metropoolregio Amsterdam, Kennispoort Zwolle en Diamant
van Midden Nederland.

Wij zijn ons bewust van het imago van Flevoland en willen graag samen met
onze partners inzetten op gerichte economische gebiedspromotie.

Zienswijze Kamer van Koophandel
eDocs 1934501

Reactie college van GS

Wij zijn VNO-NCW erkentelijk voor dit aanbod en beschouwen deze campagne
als onderdeel van de economische gebiedspromotie.

Wij delen deze mening en geven hier invulling aan in de Human Capital
Agenda.

Wij zijn ons bewust van de diversiteit van financieringsvraagstukken. Wij
kiezen er in dit economisch programma voor in te zetten op
voucherregelingen en innovatie financiering in de vorm van leningen in de
vroege fase.

Wij nemen deze zienswijze ter harte.

Wij nemen deze zienswijze ter harte.

Indiener complimenteert de provincie met het mooie Economische Programma Ondernemerschap en Groei waarbij Flevolandse ondernemers
verschillende mogelijkheden krijgen om hun bedrijf te laten groeien. Zij waarderen de programma-aanpak om ondernemers meer groeikansen
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te geven en dit centraal te zetten en helpen graag mee aan het realiseren van de ambities.
Indiener geeft aan dat de doelstellingen van het economisch
programma de doelen van het programma Nlgroeit raken.
Vanuit haar rol in Nlgroeit denkt de KvK graag met de
provincie mee hoe het economische programma verder
versterkt kan worden met de dienstverlening van de Kamer
van Koophandel op de thema’s innovatie, financiering en
internationalisering.
Indiener geeft aan dat zij het beeld dat geschetst wordt dat
de kennis van de KvK over internationaal ondernemen is
vervaagd, niet herkent en geeft aan dit graag aangepast te
zien.
Indiener biedt aan graag mee te denken over de inhoud van
het Programma, vanuit haar contacten met ondernemers en
ziet met plezier de samenwerking tegemoet, zowel vanuit de
KvK als specifiek vanuit het programma Nlgroeit.

Wij waarderen de betrokken houding van de Kamer van Koophandel en
Nlgroeit en werken graag samen voor optimaal afgestemde dienstverlening
voor het MKB in Flevoland.

Zienswijze Regio Zwolle
eDocs 1934531

Reactie college van GS

Wij nemen uw opmerking over.

Wij zijn de Kamer van Koophandel en Nlgroeit erkentelijk voor dit aanbod en
gaan graag de samenwerking aan.

In het licht van de bestuurlijke keuze van Gedeputeerde Staten van Flevoland om de verbinding met de Regio Zwolle te intensiveren waardeert
indiener het verzoek om een zienswijze te geven op het Economisch Programma.
Het valt indiener op dat in de het begin van het stuk een
duidelijke keuze wordt gemaakt voor het bestaande
Flevolandse MKB met meer dan 10 werkzame personen.
Verderop in het stuk en bij de diverse acties komt een
gemengd beeld naar boven waarbij ook starters en startups
tot de doelgroep behoren (bijvoorbeeld bij financiering). Een
eenduidige keuze versterkt het programma.
Indiener merkt op dat in het stuk geen zienswijze op
samenwerking staat. Indiener geeft ter overweging dat er een
uitwerking komt van de visie op samenwerking met tenminste
de MRA en de Regio Zwolle en bijvoorbeeld de positie van de
CAH en Windesheim in het ecosysteem van Flevoland. Indiener
denkt dat de positie van Flevoland versterkt kan worden als
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Wij nemen kennis van deze opmerking. De provincie kiest voor het versterken
van het Flevolandse MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te
groeien. Oftewel bedrijven die de startup fase voorbij zijn. Doorgaans zijn dit
bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen. De provincie verplicht andere
partijen in het Ecosysteem voor Ondernemerschap niet om dezelfde
afbakening te maken en waardeert de inzet van die partijen voor kleinere
bedrijven.
Onze visie op samenwerking is o.a. in een van de 10 uitgangspunten “coalition
of the willing” verwoord en in de groeihuis gedachte. Wij zien kansen voor
samenwerking met meerdere partijen en zetten daarin de behoefte van de
ondernemer centraal.

deze samenwerkingen concreet wordt gemaakt en zien het als
een kans om dit in gezamenlijkheid met Flevoland te gaan
invullen.
De Regio Zwolle ziet in de 10 uitgangspunten een ideaal
vertrekpunt voor nauwe samenwerking.
Het groeihuis
De matrix van Ansoff vormt het vertrekpunt van de
samenwerking met alle stakeholders rondom een vraagstuk
van een ondernemer. De relatie met de vier programmalijnen
is daarin niet duidelijk. Wij zien een dergelijke interactie
tussen ondernemers met uitdagingen en relevante
stakeholders als onderdeel van het "businesscase matig
werken" die Kennispoort toepast, maar niet als een
afzonderlijk afstemmingscircuit met een eigen “look and
feel”. Het is sterk de vraag of dit past in het vraaggericht
oplossingen bieden. Het voorstel van indiener zou zijn om de
partijen die uitvoering geven aan het economisch programma
deze interactie te laten organiseren op een wijze die het
beste past bij de ondernemers en hier geen nieuwe
initiatieven voor op te zetten.
Support
Kennispoort Zwolle stelt haar infrastructuur beschikbaar aan
de drie Flevolandse gemeenten voor het opzetten van een
incubator/investmentready-programma voor noordelijk
Flevoland. Belangrijke onderdelen hiervan worden reeds
uitgevoerd door Kennispoort. Een dergelijke samenwerking is
wellicht ook mogelijk in het verband van de MRA.
Financiering
De provincie Flevoland wenst een proof-of-concept fonds te
creëren. Mede uitgevoerd door Kennispoort en de verbonden
clusterorganisaties is op dit moment het publiek-private fonds
Regio Zwolle Incubator actief als POC-financier (tot € 165K
leningen). Gelijk de wens van Flevoland om gebruik te maken
van bestaand aanbod, willen wij u voorstellen om via dit fonds
(waar ook de Provincie Overijssel, diverse Rabobanken en het
Isala-ziekenhuis in deelnemen) invulling te geven aan uw
doelstellingen voor de gemeenten Noordoostpolder, Urk en
Dronten. Dit fonds kan vervolgens op goede wijze toeleiden
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Wij waarderen de betrokken houding van Regio Zwolle en Kennispoort Zwolle
en verkennen graag hoe samenwerking vormgegeven kan worden voor
optimaal afgestemd aanbod voor het MKB in Flevoland.
Wij nemen kennis van deze opmerking.

Wij zijn de Regio Zwolle en Kennispoort Zwolle erkentelijk voor dit aanbod.
Dit biedt echter maar voor een deel van de regio een oplossing. Bovendien
maakt de ondernemer de keuze of hij/zij gebruik wilt maken van dit aanbod.

Wij zijn de Regio Zwolle en Kennispoort Zwolle erkentelijk voor dit aanbod.
Dit biedt echter maar voor een deel van de regio een oplossing. Bovendien zal
het nieuwe proof of concept fonds toegankelijk zijn voor alle sectoren en niet
alleen health en kunststof zoals bij Regio Zwolle.

naar het MKB- en Technofonds Flevoland voor
vervolgfinanciering. Bestaande instrumenten worden op die
manier optimaal benut.
Human Capital.
Binnen Kennispoort werken CAH, Windesheim en diverse ROC's
samen om de vragen van het bedrijfsleven te beantwoorden.
Indiener verdiept graag met ons welke mogelijkheden er zijn
om dit te versterken.
Groeiversneller
Een groeiversneller kan bijdragen aan succesvollere
ondernemers, wij denken hier graag over mee. Wij zijn
terughoudender dan voorgesteld met het aanjagen van
initiatieven waarbij er aandelenbelangen/opties worden
verkregen in bedrijven. Op deze wijze ontstaat er een
financieel belang en mogelijk een conflict of interest. Vanuit
onze behoefte aan onafhankelijkheid is dat voor ons
onwenselijk. In private setting spelen dergelijke bezwaren
niet.
Graag pakken wij de handschoen op om het economisch
programma samen met Flevoland verder vorm te gaan geven
en het MKB succesvol te laten groeien!

Zienswijze CompoWorld
eDocs 1935780

Wij zijn de regio Zwolle en Kennispoort Zwolle erkentelijk voor dit aanbod.

Wij nemen kennis van deze opmerking.

Wij waarderen de betrokken houding van Regio Zwolle en Kennispoort Zwolle
en verkennen graag hoe samenwerking vormgegeven kan worden om
ondernemerschap en groei van het Flevolandse MKB te stimuleren

Reactie college van GS

Indiener onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van het Ontwerp Economisch Programma
Uitgangspunt 1: Kanteling van aanbod- naar vraaggericht.
Stichting CompoWorld heeft vanaf haar oprichting
vraaggericht gewerkt en de ondernemer centraal gesteld. Wij
willen er wel op wijzen dat in de kennisintensieve activiteiten
in het CompoWorld cluster de kennisinstellingen (NLR en
Hogeschool Windesheim) een cruciale rol spelen bij de
groeiversnelling van bedrijven. Het innovatie instrumentarium
van CompoWorld past binnen de doelstellingen van het
Economisch Programma. Wij zouden graag zien dat deze
complementariteit van generiek en specifiek clusterbeleid in
het Economisch Programma wordt verduidelijkt.
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De keuze om ondernemerschap en groei van het Flevolandse MKB te
stimuleren ongeacht de sector waarin een bedrijf actief is vraagt om een
generiek ondersteuningsinstrumentarium waaronder vouchers en
innovatiefinanciering voor het MKB. Uiteraard moet dit instrumentarium
aansluiten bij de behoefte van composietbedrijven.

Uitgangspunt 2: Groei gedreven ondernemerschap.
Wij herkennen ons in de figuur die gebruikt wordt met de
“valley of death”. Wij hebben innovatie, gebaseerd op
toegepast onderzoek, altijd als middel gebruikt om reeds
bestaande bedrijven op een goede manier te laten groeien.
Wij verzoeken u dan ook om als regionale overheid
nadrukkelijk te blijven investeren in clusterontwikkeling, in
elk geval voor het composietencluster.
Uitgangspunt 5: Generiek tenzij….
Stichting CompoWorld ondersteunt de volgende passage uit
het Ontwerp Economisch Programma “We zullen de
inspanningen en investeringen die we in de vorige periode
hebben gedaan voor sectoren en niches voortzetten waar
daaraan een duidelijke behoefte ligt bij ondernemers of
groepen ondernemers om tot groei te komen.”
Bij deze wil Stichting CompoWorld het belang van het “tenzij’
voor het composietencluster benadrukken.

Wij hebben begrip voor de wens van de Compoworld. Provinciale Staten
hebben opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor het composietencluster.
Nadere afstemming over besteding van de middelen vindt plaats.

Zienswijze OMFL
eDocs 1934995

Reactie college van GS

Wij nemen kennis van uw opmerking

Indiener vindt de ambitie om groei en ondernemerschap mogelijk te maken door strategieën marktontwikkeling, productontwikkeling en
diversificatie, voor generiek MKB een verstandige keuze en een welkome aanpassing van het huidige beleid.
Indiener pleit ervoor het vigerende topsectoren beleid te
blijven volgen en bereikbaar te maken voor het Flevolandse
MKB.
Indiener vraagt zich af of de afbakening van de doelgroep 10
of meer werkzame personen een harde grens moet zijn of dat
bedrijven met ambitie en groeipotentie die nog kleiner zijn
niet ook een kans moeten krijgen?
Indiener wijst op de ambitie om Flevoland (internationaal)
zichtbaarder te maken en wijst op de agrofood sector
inclusief engineering als passende keuze om de provincie mee
te profileren in economische gebiedspromotie.
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Wij nemen deze zienswijze ter harte.
De provincie kiest voor het versterken van het Flevolandse MKB met een
stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien. Oftewel bedrijven die de
startup fase voorbij zijn. Doorgaans zijn dit bedrijven met 10 tot 250
werkzame personen. De provincie verplicht andere partijen in het Ecosysteem
voor Ondernemerschap niet om dezelfde afbakening te maken en waardeert
de inzet van die partijen voor kleinere bedrijven.
Meerdere indieners hebben aangegeven belang te hechten aan focus op Agro
& Food als specifieke economische identiteit van de regio en dit meer te
willen uitdragen. Wij gaan hierover graag in gesprek hoe wij dit samen met
partners invulling kunnen geven in deelprogramma Markt en Cultuur.

Indiener geeft aan de provincie graag in haar ambitie te
steunen. Zij is van mening als regionale
ontwikkelingsmaatschappij bij uitstek in staat te zijn de brug
te slaan tussen de ambities van de overheid en het
bedrijfsleven, vanuit kennis, ervaring en met haar bestaande
en nog uit te bouwen provinciale en (inter)nationale
netwerken.

De provincie spreekt haar waardering uit over de betrokken en actieve
houding van OMFL in deze en werkt graag samen voor een optimaal afgestemd
instrumentarium voor het MKB in Flevoland.

Zienswijze gemeente Lelystad
eDocs

Reactie college van GS

Indiener kan zich goed vinden in de wijzigingen en accentverschuivingen die de provincie in het ontwerp Programma aankondigt.
Indiener verzoekt nog eens goed te kijken naar de ondergrens
van bedrijven met 10 of meer medewerkers. Volgens indieners
gegevens valt slechts 5% van het Flevolandse bedrijfsleven
onder dit criterium.
Het kleinere kleinbedrijf en starters zouden wat indiener
betreft toch een belangrijke plek moeten innemen in het
economisch beleid.
Indiener vat het ontwerpprogramma op als een uitnodiging tot
samenwerking bij de uitwerking ervan. Zij stellen voor om de
uitwerking van het programma in ieder geval met de twee
steden in Flevoland ter hand ter nemen.
Indiener zou graag bij de uitwerking van het economisch
programma graag willen zien dat wij ons ook richten op
bepaalde clusters van bedrijvigheid, in het bijzonder
Binnenvaarthaven Flevokust e.o. en Lelystad Airport e.o.
omdat deze sterk kunnen bijdragen aan de economische groei
in Flevoland.

Wij nemen kennis van uw opmerking. De provincie kiest voor het versterken van
het Flevolandse MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te
groeien. Oftewel bedrijven die de startup fase voorbij zijn. Doorgaans zijn dit
bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen. De provincie verplicht andere
partijen in het Ecosysteem voor Ondernemerschap niet om dezelfde afbakening
te maken en waardeert de inzet van die partijen voor kleinere bedrijven.

Zienswijze gemeente Almere
eDocs

Reactie college van GS

Wij waarderen de betrokken houding van gemeente Lelystad en verkennen graag
hoe de samenwerking vormgegeven kan worden om meer ondernemerschap en
groei van het Flevolandse MKB te stimuleren.
Het economisch programma richt zich op generiek MKB. Ondernemers die voor
zichzelf een plek zien op of rond de luchthaven of de overslaghaven kunnen
gebruik maken van het instrumentarium vanuit het Economisch Programma.
Zowel de ontwikkeling van Lelystad Airport als Flevokust heeft de aandacht van
de provincie vanuit hun eigen programma’s.

Indiener ziet de ontwerp-visie als een uitnodiging tot samenwerking in de uitvoering.
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Indiener vindt de hoofdkeuzes voor ondernemerschap en groei
voor ondernemers met meer dan 10 werkzame personen als
kern van het economisch beleid duidelijk. De provincie kiest
nu uitdrukkelijk voor groei. Indiener hoopt dat wij ons de
komende jaren ook richten op de maatschappelijke effecten
van deze groei. Ook roept het bij indiener de vraag op wat de
gevolgen zijn voor andere randvoorwaarden voor
ondernemerschap, zoals werklocaties en innovatiestimulering.
Indiener vindt deze randvoorwaarden voor ondernemers
eveneens cruciaal om door te kunnen groeien.
Naar indieners mening zijn ook startende en kleine
ondernemingen onderdeel van het bedrijvenlandschap in
Flevoland. Een harde ondergrens kan een onnodige
belemmering voor doorgroeiende ondernemers vormen.

Indiener stelt voor om de uitwerking van het programma in
ieder geval met de twee steden in Flevoland ter hand te
nemen. Voor de versterking van het bedrijvenlandschap in
onze steden (i.e. Almere en Lelystad) willen wij de provincie
vragen samen te werken op het terrein van aantrekken van
bedrijvigheid. Wij zien mogelijkheden hiertoe langs de
programmalijnen ‘financiering en support’ en ‘marketing en
cultuur’. In de uitwerking hiervan zouden aantrekkelijke
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, waaronder
financiering/subsidiering, kunnen worden opgenomen.
Zo denken wij bij ‘markt en cultuur’ aan internationaal zaken
doen (handelsbevordering en acquisitie) en kunnen wij onze
ervaringen als ondernemende overheid met goed
gastheerschap delen.
Indiener brengt bij ‘human capital agenda’ het voorbeeld van
de Vliegende Brigade in om concreet knelpunten op het vlak
van onderwijs en arbeidsmarkt aan te pakken.
Daarnaast zien wij bij ‘financiering en support’ mogelijkheden
tot samenwerking om toegang tot kapitaal te vergroten.
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Wij onderschrijven het belang van andere randvoorwaarden voor ondernemers.
Vanuit de provincie wordt buiten het economisch programma de subsidieregel
Werklocaties uitgevoerd.
Innovatiestimulering valt binnen de scope van het economisch programma, in
de programmalijn Financiering en Support.

Wij nemen kennis van uw opmerking. De provincie kiest voor het versterken
van het Flevolandse MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te
groeien. Oftewel bedrijven die de startup fase voorbij zijn. Doorgaans zijn dit
bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen. De provincie verplicht andere
partijen in het Ecosysteem voor Ondernemerschap niet om dezelfde
afbakening te maken en waardeert de inzet van die partijen voor kleinere
bedrijven.
Wij gaan graag in gesprek om de mogelijkheden voor samenwerking ten
behoeve van meer ondernemerschap van Flevolandse ondernemers en groei
van het Flevolandse MKB te stimuleren.

Wij gaan graag in gesprek om de mogelijkheden voor samenwerking op het
gebied van handelsbevordering en acquisitie.
Wij waarderen het aanbod om van elkaar te leren.
Wij zijn bekend met dit mooie Almeerse voorbeeld en verkennen graag of dit
ook voor de rest van Flevoland een middel kan zijn
Wij waarderen de betrokken houding van gemeente Almere en verkennen
graag hoe de samenwerking vormgegeven kan worden om de toegang tot
kapitaal voor het MKB in Flevoland te vergroten.

