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Opmerkingen

Door bureau KplusV is recent het programma geëvalueerd. Deze evaluatie, de conclusies en de
aanbevelingen zullen door het bureau in een beeldvormende sessie worden toegelicht. Onderdeel
van de evaluatie is tevens inzage in de stand van zaken van het programma en de lopende
projecten. Daarmee is vormt dit tevens de Jaarrapportage 2016.
Martijn Dekker van onderzoekbureau Kplus V zal de inleidende presentatie verzorgen
Ter compensatie voor de geannuleerde plannen omtrent de Zuiderzeelijn (ZZL), heeft het Kabinet in
2007 besloten om aan de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland een
samenhangend pakket aan te bieden, bestaande uit infrastructurele maatregelen en maatregelen
gericht op versterking van de economische structuur.
Om uitvoering te geven aan het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn-gelden Noordelijk Flevoland
(ZZL-NF), is er in 2010 een convenant opgesteld met de gemeente Noordoostpolder en Urk. Het
investeringsprogramma ZZL-NF loopt van 2012 tot 2020 en er is in totaal € 73 miljoen mee
gemoeid, waarvan € 21,5 miljoen beschikbaar is voor de economische structuurversterking voor de
gemeenten Urk en Noordoostpolder (De overige middelen zijn bedoeld voor de verbetering N50).
Het convenant is herzien in 2012 en bevat met name aanvullende afspraken over de organisatie van
het programma, het besluitvormingsproces, de aansturing en verantwoording, de ambtelijke
capaciteit en de mogelijke risico’s. In het Convenant Zuiderzeelijn-gelden Noordelijk Flevoland
(2012) is afgesproken om voor 30 juni 2016 de resultaten van het ZZL-NF-programma te evalueren.
Het ZZL-programma voor Noordelijk Flevoland is opgesteld door de provincie Flevoland, de
gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Het ZZL-programma is gericht op het verbeteren
van de infrastructuur en de versterking van het economisch profiel van Noordelijk Flevoland. De
hoofdoelstelling, zoals geformuleerd in het ZZL-NF programma, is de "Ruimtelijk- economische
versterking en economische transitie van de gemeenten Noordoostpolder en Urk".Onder het
programma kunnen verschillende projecten gerealiseerd worden. Om in aanmerking te komen voor
subsidie, moeten projecten aansluiten bij de twaalf programmalijnen die het Rijk heeft beschreven
in het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Hiervoor is een Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn
in Noordelijk Flevoland overeengekomen. Deze twaalf programmalijnen zijn in het ZZL-NF
programma geclusterd tot drie maatregelen:
1. het versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap;
2. het verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en vestigingsklimaat;
3. het versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel.

