
schriftelijke vragen 

 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Stand van zaken rond de Zuiderzeelijngelden 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Vraag: 

De D66-fractie is benieuwd naar de stand van zaken rond de Zuiderzeelijngelden en heeft daarom de volgende schriftelijke vraag: 

 

Kan de wethouder de raad voorzien van een overzicht van de Zuiderzeelijngelden, waarin duidelijk is terug te vinden wat er tot dusverre 

is besteed en waaraan, en wat er nog in de pijplijn zit aan geld en waar het college dat resterende deel aan denkt te gaan besteden? 

 

Antwoord: 

De gemeenteraad krijgt elk half jaar een rapportage over de voortgang van de Zuiderzeelijngelden. De laatste rapportage is in oktober 

2014 verstrekt en is ter informatie nogmaals bijgevoegd. Samengevat zijn op dit moment de volgende subsidies verstrekt: 

 

Project beschikt 
Compoworld € 2.256.000 
E-optima €    433.750 
Agrofoodcluster €    442.500 
Vollenhoverbrug €    550.000 
Totaal € 3.682.250 
 

Pijplijn 

De verwachting is dat de komende weken nog een bijdrage uit de Zuiderzeelijngelden wordt verstrekt aan een metaalconstructiebedrijf 

(duurzaam project gericht op tegengaan bodemverdichting) in samenwerking met een aantal kennisinstellingen. Als hier duidelijkheid 

over is wordt de raad geïnformeerd. Daarnaast zitten er twee recreatieve projecten in de pijplijn (maatregel 3 van het 

investeringsprogramma) en wordt gesproken over de Maritieme Servicehaven. Wat betreft de Maritieme Servicehaven wordt de raad in 

een apart traject betrokken en is natuurlijk de aangenomen motie over de effecten voor Noordoostpolder van belang. Tot slot is in het 

coalitieakkoord opgenomen dat de Zuiderzeelijngelden ook voor kleinere projecten beschikbaar moet komen. In dat kader wordt nu een 

innovatiefonds uitgewerkt voor het MKB-bedrijfsleven in Noordoostpolder met als doel (duurzame) innovaties stimuleren en 

werkgelegenheid bevorderen. Hierover is overigens contact met de provincie omdat ook in Lelystad wordt gewerkt aan een nieuwe TMI-

regeling (Technische Milieu Innovatie) en de EFRO-gelden beschikbaar komen. We moeten dergelijke ontwikkelingen niet dubbel doen. 

 

 

 

 

 



Kortom: 

 

Totaal beschikbaar ZZL:     € 14.000.000 

Verstrekt:                       € 3.682.250   - 

Pijplijn (schatting):           € 6.000.000   - 

---------------------- 

Nog over:                        € 4.317.750 (uiteraard met voorbehoud dat alle projecten in de pijplijn daadwerkelijk ook doorgaan).  

 

Sociaal Economisch Beleid 

Op dit moment wordt gewerkt aan de herijking van het sociaal economisch beleid. Hiervoor wordt het bedrijfsleven geconsulteerd. Één 

bijeenkomst gaat gericht over innovaties en daar wordt ook gesproken hoe het bedrijfsleven aan kijkt tegen de besteding van de 

Zuiderzeelijngelden. Overigens heb ik ter informatie nog het programma ZZL toegevoegd (afspraak rijk, provincie, gemeenten) zodat 

duidelijk is wat voor projecten in aanmerking komen voor subsidie. 

 

 

 


