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Emmeloord, 18 mei 2017.
Onderwerp
Programma ZZL tot en met 2022
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1
Instemmen met aanpassingen in Programma ZuiderZeeLijngelden 2012-2022
2
Kennisnemen van de aanpassingen in het convenant Zuiderzeelijngelden
Noordelijk Flevoland, herziene versie 2017 en Toetsingskader bij het programma.
Doelstelling
Uitvoering van het ZZL-programma, met als resultaat economische structuurversterking
in Noordelijk Flevoland.
Inleiding
In 2012 is gestart met het ZuiderZeelijn-programma, als alternatief voor het uitblijven
van de Zuiderzeelijn. Het programma wordt gevoed uit rijksgeld en cofinanciering vanuit
provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder.
Het voorstel tot aanpassingen in het programma sluit aan bij de evaluatie van het ZZLprogramma.
Argumenten
1.1
De evaluatie en de ontwikkelingen in het project Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland leiden tot een aantal aanpassingen in het programma en het
bijbehorende convenant en toetsingskader.
Vorig jaar is het programma geëvalueerd, door K+V. De evaluatie is besproken
in de raadscommissie van mei 2016. In de afgelopen maanden is bovendien meer
duidelijkheid gekomen over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Op
20 maart bent u in een besloten overleg geïnformeerd over de Maritieme Servicehaven.
Voor dit project ligt nu een ZZL-aanvraag voor in de Stuurgroep ZZL, die de huidige
bovengrens van 2,5 miljoen overschrijdt.
Zowel de evaluatie van het programma als de aanvraag voor de MSNF maken
aanpassingen in de huidige afspraken nodig. Deze afspraken zijn op hoofdlijnen
vastgelegd in het programma, en meer uitgewerkt in het toetsingskader en convenant
tussen de drie overheidsorganisaties. De tekstuele aanpassingen zijn gearceerd in de
bijlagen.
De belangrijkste veranderingen zijn:
•
de focus in het programma komt te liggen op majeure projecten die de komende
jaren daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
•
projecten aangevraagd door overheidsinstanties zijn 100% financierbaar uit ZZL.
De vastgelegde verdeling tussen overheidsgeld en privaat geld wordt op
totaalprogrammaniveau beoordeeld, niet meer op projectniveau.
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•
•
•

De bovengrens van 2,5 miljoen wordt losgelaten, mits projecten aan bepaalde
voorwaarden voldoen (met name werkgelegenheidseffecten)
Het aanvraag- en verantwoordingsproces wordt versimpeld
De termijn waarbinnen projecten gerealiseerd moeten zijn wordt met twee jaar
verlengd: verantwoording moet uiterlijk 31 december 2022 plaatsvinden, in plaats
van 31 december 2020. De uiterste datum waarop een project van start moet
gaan wordt 31 december 2020.

1.2

De aanpassingen in het programma zijn nodig om de beschikbare gelden
maximaal te benutten
De afgelopen jaren is het lastig gebleken projecten te vinden die passen in de (strenge)
richtlijnen van het programma. Ook de verantwoordingsstructuur bleek in de praktijk te
ingewikkeld. Om te zorgen dat het beschikbare geld (nu nog 14 miljoen) daadwerkelijk
wordt besteed voor 2022, is het nodig grotere projecten te kiezen.
Er zijn majeure projecten in beeld, die bij realisatie een bijdrage zullen leveren aan de
economie in Noordelijk Flevoland. Een openbare bespreking van die projecten is op dit
moment niet mogelijk, in een besloten bijeenkomst kunt u, op verzoek, nader
geïnformeerd worden.
1.3
Het vaststellen van het aangepaste programma is een bevoegdheid van de raad.
Ook de gemeenteraad van Urk en Provinciale Staten zullen de aanpassingen in beide
documenten vaststellen.
2.1

De aanpassingen in het programma leiden tot aanpassingen in het convenant en
toetsingskader.
Deze documenten zijn gericht op uitvoering, dus hoeven niet te worden vastgesteld door
de raad.

Kanttekeningen
1.1
De aanpassingen in het programma komen niet overeen met de motie van de raad
om het programma toegankelijker te maken voor kleinere aanvragen.
Immers: het programma legt nu meer de nadruk op majeure ontwikkelingen, met
grotere effecten. Om toch een instrumentarium te hebben dat voorziet in de
financieringsvraag van het MKB, wordt in overleg met Rabobank en Provincie Flevoland
een alternatief ontwikkeld, in de vorm van het Pioniersfonds. Dit past bij het nieuwe
economische programma van de provincie, waarin de vraag van de ondernemer centraal
staat.
Planning/Uitvoering
Na vaststelling van de documenten in de respectievelijke gemeenteraden van
Noordoostpolder en Urk worden de documenten vastgesteld in Provinciale Staten.
De concrete uitvoer van projecten kan daarna doorgang vinden. Per projectaanvraag
wordt door de betreffende gemeente een cofinancieringsbesluit genomen. Dit is tot een
bedrag van €50.000 een bevoegdheid van de beide colleges c.q. Gedeputeerde Staten.
Bij cofinancieringsbedragen boven €50.000 is in onze gemeente de afspraak dat u als
raad een besluit neemt.
Bijlagen
1.
Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland 2012-2022 (verseon
486830)
2.
Convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland, herziene versie 2017
(verseon 486832)
3.
Toetsingskader bij Programma ZuiderZeeLijngelden (verseon 486834)
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Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants
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 18 mei 2017, no. 486752-1;
B E S L U I T:
1
2

In te stemmen met aanpassingen in Programma ZuiderZeeLijngelden 2012-2022
Kennis te nemen van de aanpassingen in het convenant Zuiderzeelijngelden
Noordelijk Flevoland, herziene versie 2017 en Toetsingskader bij het programma.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 6 juni 2017.
De griffier,
de voorzitter,

