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KplusV, verschil zien verschil maken

Het programma

• Ter compensatie voor niet doorgaan van de ZZL heeft Rijk besloten compensatie aan te bieden.

• Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk hebben samen het ZZL-
programma opgesteld. 

• Dit programma is gefinancierd aan de hand van bijdragen van Rijk, Provincie en beide gemeenten.

Doel van het programma 

Doel van het programma is de "Ruimtelijk-economische versterking en economische transitie van de 
gemeenten Noordoostpolder en Urk".

De tussentijdse evaluatie

Programma is gestart in 2012. Het programma loopt tot2020. In het convenant is afgesproken dat 
halverwege 2016 de tussenresultaten geëvalueerd zullen worden.

KplusV heeft dit onderzoek in opdracht van de provincie uitgevoerd.

Tijdens deze presentatie zet ik de hoofdlijnen van het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen 
uiteen. Daarbij ga ik achtereenvolgens in op:

• Doel- en vraagstelling

• Aanpak

• Conclusies

• Aanbevelingen

Inleiding



Tweeledige doelstelling:

• Het onderzoek moet inzicht geven in de resultaten, zoals behaald in de eerste 

tranche van het ZZL-NF-programma;

• Het onderzoek heeft tot doel lessen te leren voor de komende periode van de 

uitvoering van het ZZL-programma tot 2020.

Uitgewerkt in 10 onderzoeksvragen, gericht op:

• Doelstellingen van het programma

• Selectie van projecten en sturing op het programma

• Uitvoering van projecten

• Bijdrage van projecten aan programmadoelen

• Vooruitblik naar tweede helft van het programma en suggesties voor 

verbeteringen

Doel- en vraagstelling van het onderzoek



• Gebruik gemaakt van een combinatie van documentenstudie en 

interviews.

• Gekeken naar de 7 projecten die beschikt waren op het moment van 

onderzoek.

• Gesprekken gevoerd met betrokken bestuurders en ambtenaren van 

provincie en gemeenten

• Ook gesprekken gevoerd met projectleiders van de beschikte 

projecten 

• De individuele projecten bestudeerd, maar de analyse heeft zich 

vooral gericht op programmaniveau. De gegevens over de projecten 

zijn ook als zodanig gebruikt.

Aanpak



Het onderzoek heeft geleid tot 8 conclusies

• De beschikte projecten tonen goede voortgang

– In enkele gevallen een kleine achterstand in uitvoering opgelopen, maar die wordt over 
het algemeen komend jaar ingehaald.

• De projecten sluiten goed aan bij de programmadoelstellingen

– Alle beschikte projecten sluiten goed aan

• De verdeling van ZZL-gelden over de programmamaatregelen is redelijk goed

– Relatief veel projecten onder maatregel 1 (Versterken innovatief potentieel en 
ondernemerschap), ook voor de andere twee maatregelen echter projecten beschikt 
(maatregel 2: verbeteren arbeidspotentieel, diversiteit MKB en vestigingsklimaat; 
maatregel 3: Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel)

• Het programma ligt financieel en inhoudelijk grotendeels op schema

– Nu ca. 1/3 deel beschikt. Daarvan groot deel reeds daadwerkelijk uitgegeven. 

– In enkele gevallen is gestelde deadline van 48 maanden te krap.

Conclusies
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• De projecten leveren een nog beperkte, maar goede bijdrage aan de programmaresultaten

– Tegen de economische trend in hebben de projecten voor nieuwe werkgelegenheid gezorgd.

– Daarnaast sectoren agribusiness, visserij en hightech materialen versterkt

– Projecten verkeren echter nog in vroeg stadium

• Er is zicht op realisatie van de doelen van het investeringsprogramma in 2020. Drie 
kanttekeningen:

– Aantal projecten nog in een pril stadium, deze resultaten moeten nog worden behaald

– Nog niet alle programmamiddelen gealloceerd. Er moeten dus nog goede projecten worden 
beschikt.

– Bij clustervorming risico’s m.b.t. continuïteit als de aanjaagfunctie vervalt.

• De programmamaatregelen en –doelstellingen zijn nog steeds adequaat, maar er wordt 
beperkt gestuurd op synergie tussen projecten

– Gemeenten en provincie hebben in het begin ook verschillende beelden gehad bij invulling van 
het programma.

– Eenduidige visie op programma gecompliceerd doordat de twee gemeenten een verschillende 
economische structuur kennen.

• De programma-inrichting en verantwoording is te complex

– Besluitvormingsprocedure bureaucratisch; te veel verschillende schijven.

– Ook verantwoordingssystematiek te complex en regels te strikt gehanteerd. 

Conclusies (vervolg)
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Drie aanbevelingen met ieder een aantal sub-punten

• Sta opnieuw stil bij de gezamenlijke visie op economische structuurversterking in 

Noordelijk Flevoland

o Ga als partners (opnieuw) met elkaar in gesprek over visie op het programma

o Zorg voor heldere definities van belangrijke begrippen, zoals majeur en innovatief

o Overweeg de selectie-eisen aan te passen

• Zorg voor een goede centrale sturing op programmaniveau

o Kijk vooral ook naar de samenhang tussen projecten

o Stuur ook op aansluiting bij andere investeringsprogramma’s (bijv. Europese 

programma’s)

• Vereenvoudig de programma-inrichting en controlesystematiek

o Vereenvoudig besluitvorming, bijv. door adviescommissie op te heffen

o Maak mogelijk dat projecten na 31 dec. 2020 afgerond kunnen worden

o Maak mogelijk dat projecten langer dan 48 maanden kunnen duren

o Geef vooraf meer duidelijkheid over verantwoordingsprocedures en subsidiabele 

kosten

o Maak met de gemeenten afspraken over terugkoppeling over de voortgang van 

projecten.

Aanbevelingen
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