MEMO
Aan

: leden raadscommissie BFE

Van

: College

Datum

: 22 mei 2020

Onderwerp

: Projecten vanuit vrijval ZZL-middelen

Aanleiding
Donderdag 14 mei besprak u in een themabijeenkomst de mogelijkheden om extra
projecten te formuleren vanuit het programma ZZL.
Aan de orde kwamen onder andere de criteria (dus hoe prioriteren we interessante
projecten) en het proces vanaf nu. In dit memo komen beide onderwerpen aan bod.
Criteria
Het ZZL-Programma biedt een helder kader voor projecten. De meest relevante zijn
opgenomen in het memo dat u ter voorbereiding op de themabijeenkomst ontving. Het
gaat om deze kaders:
Een aanvraag om subsidie wordt uitsluitend in behandeling genomen indien:
 De startdatum van het project tussen 1 juni 2011 en 31 december 2020 ligt.
 Het project uiterlijk op 31 december 2022 is afgerond.
 Het project binnen de kaders valt van de in het ZZL gedefinieerde maatregelen.
 De minimaal benodigde subsidie 250.000 euro is, tenzij het project de uitwerking
van een haalbaarheidsonderzoek en/of businesscase betreft.
 De maximale subsidie aan het project is 67% van de subsidiabele kosten. Een
belangrijk criterium bij de beoordeling van de projecten is de vraag of er
voldoende “Value for Money” is.
 Voor projecten ingediend door overheden is een subsidie mogelijk van 100%
zonder maximum van het subsidiebedrag. Voorwaarde hierbij is dat het moet
gaan om economische projecten in de maatregelen 1 of 2 van het programma,
met een majeure>200 fte werkgelegenheidseffect.
 De activiteiten in het project nieuw zijn of een verantwoorde uitbreiding vormen
van al lopende en/of reguliere activiteiten.
 De financieel economische haalbaarheid en de maatschappelijke haalbaarheid van
het project is afdoende onderbouwd.
 Zonder subsidie in het kader van het ZZL het project niet of slechts met
aanzienlijke vertraging gerealiseerd kan worden.
De projecten moeten aansluiten bij één of meer van de twaalf programmalijnen die het
rijk heeft beschreven voor het Ruimtelijk Economisch Pakket (zie kader). Om tot een
werkbare uitvoering te komen die inhoudelijk aansluit bij de specifieke situatie in
Flevoland, worden deze programmalijnen geclusterd in drie maatregelen. Zij vormen de
basis waarop de middelen besteed kunnen worden:
Maatregel 1
Maatregel 2
Maatregel 3

Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap
Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het
MKB en het vestigingsklimaat
Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel

Maatregelen
Flevoland

Maatregel 1

ZZL-programma

Noordelijk

Versterken van innovatief
potentieel en
ondernemerschap

Programmalijnen Ruimtelijk Economisch Pakket
ZZL





Maatregel 2

Maatregel 3

Verbeteren van het
arbeidspotentieel, de
diversiteit van het MKB en
het vestigingsklimaat









Versterken en uitbreiden van 
het toeristisch potentieel

Agribusiness en visserij
(prioriteit: hoog)
Maakindustrie(metaal,
scheepsbouw, composieten)
(prioriteit: hoog)
(duurzame)Energie
(prioriteit: hoog)
Sensortechnologie (prioriteit: hoog)
Life sciences (prioriteit: laag)
Chemie (prioriteit: geen)
Watertechnologie (prioriteit: geen)
Arbeidspotentieel, vestigingslocaties
(prioriteit: hoog)
MKB Algemeen (prioriteit: laag)
Woon/leefklimaat (prioriteit: geen)
Toerisme (prioriteit: hoog)

De belangrijkste criteria zijn ook verwerkt in het format dat u kunt gebruiken om uw
projectidee in te dienen.
Extra criteria mogelijk
Mochten er straks meerdere projecten zijn die aan de ZZL-criteria voldoen, geef ik graag
in overweging mee om daar een ‘eigen set’ criteria aan toe te voegen, op basis van het
Sociaal Economisch Beleid dat u op 19 december 2019 heeft vastgesteld. Dat maakt het
mogelijk om de projecten te scoren en daarmee een rangorde aan te geven.
In het Sociaal Economisch Beleid zijn de acht raderen van groei benoemd, die samen
bijdragen aan een goed draaiend economisch systeem:
o human capital
o leef- en woonklimaat
o fysieke infrastructuur
o kennisinfrastructuur
o cluster
o ondernemerschap
o financiering
o governance
Vertaald naar criteria:
 Het project levert een bijdrage aan een gezondere arbeidsmarkt;
 Het project draagt bij aan een prettige omgeving voor ondernemers en
werknemers om te wonen/werken en recreëren;
 Het project draagt bij aan de bereikbaarheid van Noordoostpolder;
 Het project draagt bij aan de uitwisseling van kennis en onderwijsinstellingen;
 Het project helpt ondernemers in hun professionalisering;
 Het project biedt financiële ondersteuning die nu niet voorhanden is;
 Het project draagt bij aan een betere structuur voor uitwisseling tussen
ondernemers, onderwijs en overheid;
 Het project draagt bij aan verdere samenwerking binnen sectoren of juist crosssectoraal.

Overige aandachtspunten
Het is niet nodig om een compleet uitgewerkte ZZL-aanvraag te maken. Projecten die u
als commissie interessant genoeg vindt, worden ambtelijk verder uitgewerkt door de
betreffende vakafdeling. Het invullen van het format is voldoende om de projecten
inhoudelijk te kunnen bespreken.
De nog beschikbare ruimte in het ZZL-programma voor Noordoostpolder is € 1.002.547.
Er is geen gemeentelijke cofinanciering meer nodig. De ZZL-bijdrage is over het
algemeen een aanvulling op een projectbudget. Vaak is er dus ook financiering vanuit
andere bronnen beschikbaar. U kunt dus een project indienen dat totaal meer dan 1
miljoen euro kost, als er ook andere financiering beschikbaar is.
Het proces: een tussenstap
De beoogde planning
Tot 1 juni mogelijkheid om projecten
in te dienen

Definitieve afweging voor project of
projecten maken in het college

De bijgestelde planning
Idem
Commissiebijeenkomst om alle mogelijke
projecten toe te lichten en te scoren, zodat een
shortlist ontstaat
Shortlist toetsen in de Stuurgroep ZZL

Deze alvast voorleggen in de
eerstvolgende Stuurgroep ZZL

De kansrijke projecten op de shortlist uitwerken
en over het pakket een voorstel in college en
raad

De projecten verwerken in formele
subsidie-aanvragen per project.

Idem

Collegebesluit per aanvraag of voor
het totale pakket
uiterlijk 29 september

Collegebesluit per project

Raadsbehandeling
uiterlijk commissie 26 oktober
uiterlijk raad 9 november

Idem

Besluitvorming in Stuurgroep en
Gedeputeerde Staten.
uiterlijk stuurgroep 17 december

Idem

Uitvoering en verantwoording per
project.
realisatie vóór 31 december 2022

Idem

De exacte data volgen, in overleg met de griffie en de agendacommissie.

