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Emmeloord, 16 juli 2019
Onderwerp
Regio Deal Noordelijk Flevoland
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de Regio Deal Noordelijk Flevoland, met inbegrip van de gemeentelijke
cofinanciering van in totaal € 3 miljoen als onderdeel van de regiobijdrage van in totaal
€ 15 miljoen.
Doelstelling
Investeren in de brede welvaart in Noordelijk Flevoland.
Inleiding
Achtergrond
In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de Regio Envelop benoemd. Doel van deze
Regio Envelop is, samen met regionale overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties de regio’s te versterken, en daarmee de samenleving. De
regio Noordelijk Flevoland heeft een aanvraag voor een Regio Deal ingediend. Op 16
november 2018 heeft de ministerraad het 'aanbod Regio Deal Noordelijk Flevoland'
geselecteerd om dit samen met Rijk en regio uit te werken tot een Regio Deal.
Goed nieuws
Er is overeenstemming over de Regio Deal Noordelijk Flevoland. De Regio Deal bevat
afspraken over ambitie, doelen, beoogde resultaten, inzet en aanpak, financiële inzet,
governance, monitoring en communicatie tussen Rijkspartijen en regionale/lokale
overheden.
De Regio Deal Noordelijk Flevoland wordt formeel ondertekend door
Rijksbewindspersonen, Commissaris van de Koning en Burgemeesters.
Het aangaan van de Regio Deal door Rijk en regiopartners verdient een feestelijk
moment. Ergens na de zomer wordt hiervoor een datum geprikt. Hierbij zullen – naast
bewindspersonen - de portefeuillehouders van provincie en gemeenten, onderwijs,
bedrijfsleven en andere betrokken regiopartners aanwezig zijn en een podium hebben.
De noodzaak van de Regio Deal
Flevoland staat voor ruimte, ontwikkeling, maakbaarheid en innovatie. Partners in de
regio werken volop aan het verzilveren van de groeipotenties. De brede welvaart in
Noordelijk Flevoland houdt echter geen gelijke tred met de rest van de regio. Er is een
gerichte, integrale en regionale aanpak nodig om Noordelijk Flevoland toekomstbestendig
en minder kwetsbaar voor (economische) schommelingen te maken en de brede welvaart
voor burgers en bedrijven in de toekomst veilig te stellen.
Regio Deal omvat drie opgaven
Met de Regio Deal tillen we de samenwerking naar een nieuw niveau. De Regio Dealaanpak betreft een samenhangende impuls op het snijvlak van economie,
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verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en (fysieke en veilige) leefomgeving. De
aanpak bundelt de krachten van ondernemers, burgers, onderwijs- en kennisinstellingen,
maatschappelijke organisaties en overheden en zorgt voor samenhang tussen de inzet
van beleid, instrumenten en investeringen. Hierbij staan drie opgaven centraal:
1. het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk;
2. de verduurzaming van de IJsselmeervisserij;
3. smart mobility met realisatie van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)
in Marknesse.
Beleidsreferentie
 Perspectiefnota 2020-2023
 Coalitieakkoord 2018-2022, uitdaging 2: Werk maken van werk,
 Coalitieakkoord 2018-2022, uitdaging 3: De kracht van innovatie benutten
Argumenten
1.1 Er is overeenstemming tussen Rijk en regio over de uitwerking van de Regio Deal
Noordelijk Flevoland
De afgelopen maanden is er samen met regiopartners en de departementen
gewerkt aan het uitwerken van de inzet van Rijk en regio voor de Regio Deal. De
Regio Deal wordt door alle partners ter besluitvorming gebracht, zodat deze na het
zomerreces door alle partijen kan worden ondertekend.
De besluitvorming over de benodigde gemeentelijke cofinanciering vindt
waarschijnlijk na de ondertekening. Daarom tekent de burgemeester namens de
gemeente Noordoostpolder, onder voorbehoud van uw goedkeuring.
1.2

Met het inzetten van € 15 miljoen voldoet de regio aan de rijksvoorwaarde voor
50% cofinanciering.
Voorwaarde voor het Rijk voor het inzetten van middelen uit de zogenaamde Regio
Envelop (de financiële vertaling van de Regio Deals), is dat de regionale overheden
de bijdrage van het Rijk matchen met eenzelfde financiële inzet. Zie het onderdeel
‘financiële impact’ voor een toelichting op de beschikbaarheid van de middelen.

1.3

De regiobijdrage is deels gelabeld binnen de reserves
Over een deel van het gemeentelijke deel van in totaal € 3,0 miljoen van de
regionale inzet die gezamenlijk optelt tot € 15 miljoen, is voor een bedrag van
€ 0,5 miljoen ten behoeve van de pijler Maritiem Cluster Urk al besloten (in de
vorm van de gemeentelijke cofinanciering aan de Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland).
Voor het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum is tevens een
cofinancieringsbudget van € 0,5 miljoen gereserveerd. Wij vragen u nu dit
gereserveerde cofinancieringsbudget beschikbaar te stellen.
Tenslotte vragen wij u via dit voorstel de dan nog benodigde aanvullende middelen
ad € 2 miljoen beschikbaar te stellen (zie argument 2.3).

2.2

Dekking moet gevonden worden
Voorgesteld wordt om het resterende deel van de bijdrage aan de Regio Deal
Noordelijk Flevoland voor € 1 miljoen ten laste te brengen van de vrije ruimte
binnen de algemene reserve grondexploitaties en voor € 1 miljoen ten laste te
brengen van de onlangs gevormde reserve sociaal-economische ontwikkeling.
Bij positieve besluitvorming in de gemeenteraad wordt dit opgenomen en verwerkt
in de concept programmabegroting 2020-2023.
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Kanttekeningen
1.1
Ontwikkelingen kunnen vertragen of helemaal stagneren
In de Regio Deal wordt regionale cofinanciering ingezet op twee
gebiedsontwikkelingen (Maritiem Cluster Urk en Smart mobility).
Een goedgekeurde businesscase van het RDW moet leiden tot de verplaatsing en
ontwikkeling van het MITC. Dit staat onder druk. Het is in het belang van de regio
om te ondersteunen bij dit proces, zodat het voortvarend kan worden opgepakt.
Bij het vertraagd ontwikkelen van het MITC wordt deze cofinanciering mogelijk
niet binnen de termijn van de Regio Deal ingezet. Wanneer hier sprake van is,
maken betrokken partijen nadere afspraken.
De gemeentelijke bijdrage binnen de Regio Deal is gekoppeld aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van het MITC. Dat betekent dat de cofinanciering
vanuit Noordoostpolder niet beschikbaar wordt gesteld als het MITC niet doorgaat.
1.2

De Regio Deal is geen contract
Artikel 5 van de Regio Deal biedt nog ruimte voor heroverweging van de
afspraken.

Financiële consequenties
Het Rijk reserveert € 15 miljoen uit de Regio Envelop als Rijksbijdrage. De regio spant
zich gezamenlijk in om een bijdrage van € 15 miljoen te leveren, waardoor de financiële
impact voor de regio uiteindelijk € 30 miljoen zal zijn.
De financiële middelen voor de cofinanciering zijn beschikbaar vanuit de provinciale
reserves en vanuit cofinanciering door de gemeenten Noordoostpolder en Urk.
Zie de onderstaande tabel voor een specificatie van de totale financiële omvang
(bedragen x € 1 miljoen).
Pijler
1

2

3

Onderdeel

Maritiem Cluster Urk Fysiek

IJsselmeervisserij

Smart mobility

Totaal

Rijk

Provincie Gemeente Gemeente Totaal
Urk
NOP

0,0

5,8

0,7

0,5

7,0

Innovatie

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Talent

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

Subtotaal

7,5

5,8

0,7

0,5*

14,5

Herstructurering
IJsselmeervisserij
Subtotaal

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

5,5

0,0

2,5

8,0

2,5

5,5

0,0

2,5

10,5

15,0

11,3

0,7

3,0

30,0

Upgrade Duits
Nederlandse
Windtunnel
Talentontwikkeling
en vernieuwend
ondernemerschap
Subtotaal

*voor dit deel is al instemming van de gemeenteraad (d.d. 29 januari 2018)
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Planning/uitvoering
De Regio Deal is waarschijnlijk bij behandeling van dit voorstel in de raad al getekend.
Het Rijk verstuurt na de ondertekening een kamerbrief en stelt twee persberichten op
over het aangaan van de Regio Deal. Een overkoepelend persbericht over alle Regio
Deals en een regionaal persbericht over de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Het
regionale persbericht verstuurt de provincie naar haar regionale perscontacten.
Bijlagen
Tekst te ondertekenen Regio Deal
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : W. Haagsma
Steller
: mevrouw W.T.M. Hulleman; 06 48 13 46 15;
w.hulleman@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 2019, no. 19.0001326;
gelet op artikelen 189-192 Gemeentewet;
B E S L U I T:
In te stemmen met de Regio Deal Noordelijk Flevoland, met inbegrip van de gemeentelijke
cofinanciering van in totaal € 3 miljoen als onderdeel van de regiobijdrage van in totaal
€ 15 miljoen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 23 september 2019.
De griffier,
de voorzitter,

