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Kern mededeling:

Op 19 juli 2017 is in Provinciale Staten de herziening van het programma ZZLNoordelijk Flevoland vastgesteld. Bij de behandeling van dit Statenvoorstel in de
commissievergadering Ruimte van 5 juli 2017 heeft u gevraagd om informatie
over de besteding van de resterende middelen.
Mede naar aanleiding hiervan heeft op 6 december 2107 een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaatsgevonden met de gemeenteraden van Noordoostpolder
en Urk en andere betrokkenen. De bestaande clusters, die met financiële steun
vanuit het programma zijn opgericht, hebben zich daar gepresenteerd. Ook zijn
zij ingegaan op de mogelijkheden van (verdergaande) samenwerking tussen de
clusters.
Hieronder geven wij nadere informatie over de stand van zaken van het programma tot 1 maart 2018. Daarnaast schetsen wij de mogelijkheden voor besteding van de resterende middelen.

Mededeling:

Van het totaal budget van 21,5 miljoen is inmiddels ca. € 16,3 miljoen beschikt.
Dit betekent dat sinds de operationele start van het programma in april 2012 ca.
3/4 deel van het beschikbare budget is toegekend aan initiatieven die een relevant effect kunnen hebben op de economie in Noordelijk Flevoland.
De projecten Vollenhoverbrug, E-optima, Flevotracks en Compoworld zijn afgerond en hebben geen (substantiële) vrijval. De verwachting is dat de lopende
projecten Masterplan Agrofood Cluster, Masterplan Duurzame Visserij, Versterking Urk Maritiem, Waardevol Waterloopbos, MSNF en de Parel van Flevoland dat
evenmin hebben. Vooralsnog is dus geen sprake van overcommittering.
Lopende projecten en daarbij toegezegde bedragen:
Project
De Parel van Flevoland
Masterplan Agrofood Cluster
Masterplan Duurzame Visserij
Versterking Urk Maritiem
Waardevol Waterloopbos
MSNF

Registratienummer

€2.500.000
€ 760.000
€ 760.000
€ 500.000
€ 1.500.000
€ 7.000.000

Er resteert dus nog € 5 miljoen voor nieuwe projecten die gericht zijn op economische structuurversterking. Hiervan is het voornemen om € 2,5 miljoen toe te
kennen aan de integrale gebiedsontwikkeling Schokland. Als gevolg van de drooglegging van de Noordoostpolder is de bodem van het eiland Schokland gedaald.
Aan de zuidzijde van het eiland ligt een voormalig rivierduin dat als gevolg van
het zettingsproces steeds meer aan de oppervlakte komt. De historische waarden
die hier aanwezig zijn (vergelijkbaar aan de Swifterbantcultuur) lopen hierdoor
schade op. Dit kan voorkomen worden door het gebied te 'vernatten'.
Hiervoor is een plan opgesteld waarvan het project Schokland-zuid uit het programma Nieuwe Natuur, deel uitmaakt. Onderdeel van het plan is ook de recreatieve en toeristische betekenis van het werelderfgoed en in het bijzonder de
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cultuurhistorie beter te ontsluiten met een nieuw te bouwen Werelderfgoedcentrum. Voor het
totaal van deze ontwikkeling wordt een bijdrage uit het Werelderfgoed-fonds gevraagd en een
bijdrage uit het programma ZZL-NF.
Voor de resterende middelen zijn op dit moment drie opties die de regionale economie versterken.
•
De ontwikkeling van een Testcentrum voor Mobiliteit en Infrastructuur. Deze optie hangt
samen met een mogelijke verplaatsing van het RDW-testcircuit van Lelystad Airport naar de
Noordoostpolder. Deze verplaatsing kan aangegrepen worden voor een doorontwikkeling bij
het NLR tot een centrum voor 'Smart mobility'. Of en waar deze ontwikkeling plaatsvindt,
is afhankelijk van meerdere factoren en besluitvorming bij het Rijk. Indien deze ontwikkeling plaatsvindt, ontstaan grote kansen voor clustervorming met het regionale onderwijs en
bedrijfsleven. Gedacht wordt aan een reservering van minimaal € 2,5 miljoen.
•

De ontwikkeling van een metaalcluster. In de Noordoostpolder zijn diverse bedrijven actief
op het terrein van metaalverwerking. Er bestaan goede kansen om de krachten te bundelen
en ook in deze sector te komen tot clustervorming.*

•

In de Noordoostpolder (en in samenwerking met de landbouw elders in Flevoland) bestaan
mogelijkheden om ondernemers te stimuleren tot innovatieprojecten op het gebied van
verduurzaming en modernisering in de agrofoodsector. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het
AgroFood Cluster.*
Dit thema past ook in de kernopgave Landbouw Meerdere Smaken (onderdeel Omgevingsvisie), waarbij gekozen is voor een aanpak met proeftuinen.

De komende maanden zal in overleg met betrokken partijen in de stuurgroep ZZL-NF onderzoek
plaatsvinden naar de haalbaarheid van de bovenstaande opties. U zult hierover nader worden
geïnformeerd.
'Onderzocht wordt of voor deze initiatieven eventueel EFRO-subsidie (Kansen voor West of
INTERREG) aangevraagd kan worden.
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