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  Statenvoorstel 
 
 

   

2091794 
 
Onderwerp 
Economisch Programma – Markt, Cultuur en Groeiversneller 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. In te stemmen met het overhevelen van € 4,5 miljoen uit de Reserve 

Strategische Projecten geoormerkt voor Innovatie en productieketens, 
Markt en Cultuur, Groeiversneller en MKB ondersteuning naar de Econo-
mische Reserve voor uitvoering van de onderdelen Internationaal Onder-
nemerschap, Cultuur en Groeihuis uit het Economisch Programma; 

2. De hieruit voortvloeiende 12e begrotingswijziging van 2017 vast te stel-
len.   

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma Economie programmaonderdeel 
3.1 ‘Ondernemerschap en groei’ 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten hebben op 21 september 2016 het Economisch Programma 
met daarin de vier lijnen Financiering & Support, Human Capital Agenda, 
Markt & Cultuur en Groeiversneller vastgesteld. De eerste twee lijnen waren 
in september 2016 inhoudelijk en financieel uitgewerkt, terwijl Markt & Cul-
tuur en de Groeiversneller onderbouwd moesten worden. Provinciale Staten 
is de toezegging gedaan Markt & Cultuur en de Groeiversneller nader uit te 
werken, zie bijlagen.  
Uw Staten hebben in een beeldvormende ronde van 30 november 2016 op in-
teractieve wijze kennis genomen van internationaal zakendoen en in een 
beeldvormende ronde op 28 juni 2017 van het Groeihuis programma Win4All!.   
 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Bevoegd voor vaststelling financieel kader 
Het vaststellen van beleid en financiële kaders is voorbehouden aan Provin-
ciale Staten. Het doel van behandeling is aan de hand van de uitwerking op 
hoofdlijnen het financieel kader vast te stellen voor de onderdelen Interna-
tionaal Ondernemerschap, Cultuur en Groeihuis, waartoe uw bevoegdheid 
strekt. 

   
5. Verdere behandeling PS 

Naast de terugkoppeling via de reguliere begrotingscyclus zullen uw Staten 
twee keer per jaar geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en voort-
gang van het Economisch Programma. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het stimuleren van de regionale economie is een van de kerntaken van de 
provincie. Met de ontwikkeling van het Groeihuis programma Win4All zet de 
provincie in op het versterken van de samenwerking met en tussen partners 
van het Flevolandse Ecosysteem voor ondernemerschap. Ook wil de provincie 
bijdragen aan het uitdragen van de ondernemerscultuur in Flevoland.  
Voor Internationaal Ondernemerschap is belangrijk als regionale overheid on-
dernemers te steunen door proactief in de Nederlandse handelspolitiek te ac-
teren.  
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7. Beoogd effect 
- Meer ondernemerschap en groeiende bedrijven in Flevoland  
- Bevordering van het internationaal ondernemerschap door het Flevolands bedrijfsleven en 

vergroting van de aantrekkingskracht van Flevoland voor vestiging van internationale bedrij-
ven.   

- Versterken van netwerken en informele uitwisseling van kennis. 
 

8. Argumenten 
1.1 Met Win4all mentaliteit bouwen we aan het Groeihuis 

Juist de bundeling van krachten en de samenwerking met partners in het ecosysteem voor 
ondernemerschap geeft extra waarde. Zo’n samenwerking waarbij iedere partner vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid, doelen en belangen meedoet, komt niet vanzelf tot stand. De 
provincie zwengelt onder de noemer Win4All! systematisch en methodisch deze beweging 
aan.  In het Economisch Programma zijn de gezamenlijke projecten naast inzet van onze ei-
gen instrumenten essentieel voor het bereiken van de provinciale doelen en die van onze sa-
menwerkingspartners. De provincie is ambitieus en wil samen met partners in het Groeihuis 
werken aan de Groeiversneller door 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw en 
facilitering van het ecosysteem.  

 
1.2 Groei en internationaal ondernemerschap gaan hand in hand samen 

Bijna alle snelgroeiende bedrijven zijn internationaal actief, zo tonen onderzoeken aan. Bui-
tenlandse markten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor snelle expansie. Stimulering van 
internationaal ondernemerschap betaalt zich terug in groei in de regio.  
Voor de bevordering van het internationaal ondernemerschap van het Flevolands bedrijfsleven 
en de versterking van de acquisitie van internationale bedrijven in onze provinciestelt de pro-
vincie 1,5 miljoen euro beschikbaar. 
 

1.3 Zien groeien, doet groeien.  
Flevoland is een jonge provincie met dito netwerken. We spelen in op de verschillende be-
hoeften van ondernemers en partijen in de regio met versnellingsnetwerken voor: het Midden 
en Kleinbedrijf, groepen ondernemers met sector specifieke opgaven, ondernemers die bij-
dragen aan de economische structuurversterking in onze provincie.  
De provincie wil samenwerking tussen ondernemers stimuleren door bij te dragen aan  ver-
sterking van bestaande netwerken, ontsluiting van regionale en landelijke netwerken bij in-
ternationaal ondernemerschap en aan ontwikkeling van nieuwe ondernemersnetwerken met 
oog voor inhoudelijke verdieping bij groei- en ontwikkelopgaven. De provincie stelt 1 miljoen 
euro beschikbaar voor de versterking van deze netwerken en voor het vieren van de successen 
van Ondernemend Flevoland.  
 

1.4 Groeimakelaarschap 
De MKB ondersteuningsstructuur in Flevoland is gefragmenteerd. Dat is op zich geen probleem 
als de beschikbare instrumenten voor het MKB herkenbaar, zichtbaar en vindbaar zijn. Kort-
om: de ontsluiting van het beschikbare instrumentarium moet toereikend zijn. Door verschil-
lende partners is gesignaleerd dat deze ontsluiting beter kan en dat het Flevolandse bedrijfs-
leven daar behoefte aan heeft. De provincie pakt deze opgave met partners van het groeihuis 
aan en investeert 0,5 miljoen euro. 

 
 
2.1    Onttrekking aan de reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. 

De benodigde middelen zijn als oormerk beschikbaar binnen de reserve strategische projecten. 
Met dit voorstel worden deze overgeheveld naar de  reserve Economisch Programma. Deze 
wijziging is voorbehouden aan Provinciale Staten. 
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9. Kanttekeningen 

geen 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Internationaal Ondernemerschap Flevoland 2079710 bijgevoegd 

Internationaal Ondernemerschap Flevoland  in beeld 2089474 bijgevoegd       

 Groeihuis-Cultuur-Groeiversneller 2088597 bijgevoegd 

Schema besluitvorming lijnen Economisch Programma 2094231 bijgevoegd 

12e begrotingswijziging 2017     2092842     bijgevoegd    
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