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VOORWOORD
Van sociaal-economisch beleid naar een
dynamische agenda
In het coalitieakkoord 2018-2022 schreven we dat we
een veranderende rol zien voor de gemeente. Waarbij we
vooral werken vanuit de vraag van de samenleving. Bij het
herijken van het Sociaal Economisch Beleid van de gemeente
hebben we dat voornemen omgezet in daden. Dit door de vraag
van de ondernemers op te halen in zogenaamde expertarena’s.
Dit leverde zeven mooie gesprekken op, vol inzichten. Waarbij ook
duidelijk werd dat veel ondernemers met plezier en enthousiasme
meedenken, maar niet afhankelijk zijn van de gemeente om hun
onderneming succesvol te laten zijn. Wel zien ze kansen en bedreigingen op zich
afkomen. De (gemeentelijke) overheid kan een rol spelen bij het verzilveren van die
kansen of om bedreigingen het hoofd te bieden.
Uit de expertarena’s kwamen vijf heldere uitdagingen naar voren:
• Hoe zorgen we dat Noordoostpolder wordt gezien als een aantrekkelijke plaats om te
wonen, werken en recreëren?
• Hoe spelen we in op veranderingen op de arbeidsmarkt?
• Hoe zorgen we dat onze werknemers op een goede manier huisvesting vinden?
• Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van Noordoostpolder voor onze bedrijfsactiviteiten,
bezoekers en onze (potentiële) medewerkers?
• Hoe kunnen we door samenwerking het economisch klimaat verbeteren?
Nu is het tijd om samen op zoek te gaan naar passende reactie op deze uitdagingen.
Als gemeente bieden we geen pasklare oplossingen, maar bieden we onze expertise en
organisatiekracht aan, aan ondernemers, onderwijs en instellingen. Om samen tot
de beste oplossingen te komen, en die om te zetten in gerichte activiteiten. Daarbij
hebben we oog voor onze eigen ambities op het gebied van duurzaamheid en
het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt.
Dat vergt van de gemeente een andere houding. Niet wij bepalen de
route, we gaan samen met ondernemers en andere partijen op pad.
Om Noordoostpolder sociaal en economisch gezond te houden,
met een goed ondernemersklimaat, een prettige leefomgeving,
ruimte voor innovatie en bovenal: veel werkgelegenheid
voor onze inwoners. Als overheid spannen wij ons in om
het raderwerk dat de economie laat draaien soepel
te laten lopen. Dat betekent voor de gemeente
soms een stapje terug nemen, of juist een tandje
bijzetten. Ik ga graag samen de uitdaging aan
om ons raderwerk in beweging te houden!
Hans Wijnants
wethouder Economische Zaken
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1. HET ECONOMISCH LANDSCHAP VAN
		NOORDOOSTPOLDER
Noordoostpolder heeft een sterke economische structuur. Als gemeente willen we ruimte bieden aan groei,
ondernemerschap en innovatie. Daarbij is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van groot
belang. Ruim 70% van de werknemers van bedrijven in Noordoostpolder woont ook in Noordoostpolder.
Het aantal banen per 100 personen van de beroepsbevolking (iedereen van 15-75 jaar die werkt of wil
werken) in Noordoostpolder is 106. Landelijk ligt dat aantal op 94. Noordoostpolder is daarmee te typeren
als een werkgemeente. In absolute aantallen: eind 2018 waren er 26.098 banen bij bedrijven binnen de
gemeentegrenzen.
De gemeente kent relatief veel arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa. Dit hangt voor een deel
samen met de seizoensgebonden werkgelegenheid in de landbouw, maar arbeidsmigranten werken ook in
andere sectoren.
In het huidige economisch tij krijgen bedrijven in Noordoostpolder ook te maken met krapte op de
arbeidsmarkt. In oktober 2018 hadden bedrijven in Noordoostpolder samen 737 openstaande vacatures
(bron: UWV), voor het overgrote deel in de techniek, bouw en logistiek.
Tegenover deze cijfers staan ongeveer 1400 mensen met een WW- of bijstandsuitkering.
Bron: Vestigingenregister Flevoland, www.lisa.nl, uwv en CBS.

Eigen bedrijfsleven van groot belang
Noordoostpolder heeft een sterke, eigen markt. Dat blijkt onder andere uit de aard van de nieuwe
bedrijfsvestigingen. Meer dan 90% van alle, zich nieuw vestigende bedrijven hebben hun herkomst in
Noordoostpolder.
Ook de uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond is de laatste jaren vooral te danken aan uitbreiding en/of
verplaatsing van al bestaande bedrijven. De positieve dynamiek in Noordoostpolder is al met al heel
autonoom, de concurrentie met andere gemeenten is beperkt.
Bron: Visie op Werklocaties Noordelijk Flevoland, Gemeente Urk en Gemeente Noordoostpolder, 2017
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Belang van accountmanagement en samenwerking
De afgelopen beleidsperiode is sterk ingezet op accountmanagement: het zoveel
mogelijk persoonlijk ondersteunen van het bestaande bedrijfsleven bij hun ambities.
Daarnaast is geïnvesteerd in het bouwen van clusters en andere vormen van
samenwerking en ontmoeting. Van het Agrofoodcluster tot de Startersavond:
samenwerking helpt individuele ondernemers om hun ambities waar te maken.
Deze focus van de gemeente wordt door ondernemers gewaarderd. In de peiling van
MKB-Nederland onder ondernemers kwam Noordoostpolder voor de tweede keer op rij
achtereen als meest MKB-vriendelijke gemeente van Flevoland naar voren.
In 2018 was Noordoostpolder bovendien de meest MKB-vriendelijke gemeente
van de 21 gemeenten in de Regio Zwolle. Landelijk staat Noordoostpolder op de
tweede plaats van alle gemeenten, en op het gebied van Communicatie en Beleid
zelfs op de eerste plaats. De lat ligt dus hoog!
Nieuwe bedrijven worden aangetrokken door de bestaande ondernemers. Clusters als
het Agrofoodcluster, Stichting Nieuwland en CompoWorld spelen een belangrijke rol in
de acquisitie van bedrijven die passen bij Noordoostpolder. Ook de kennisinstellingen zijn
een belangrijk vliegwiel voor innovatieve bedrijven. Zo speelt het NLR een belangrijke rol in de
ontwikkeling van het MITC (Mobiliteits- en Infrastructuur Test Centrum) en de bedrijvigheid dat een
dergelijk testcentrum kan aantrekken op het gebied van mobiliteit en infrastructuur.
Als gemeente leggen we de rode loper uit voor geïnteresseerde ondernemers, door persoonlijke begeleiding
bij het vinden van de juiste locatie en het hele proces tot vestiging.

Noordoostpolder in haar omgeving
Ondanks de sterke lokale binding van bedrijven in Noordoostpolder, is Noordoostpolder geen eiland. Veel
van de bedrijven in Noordoostpolder zijn nationaal en zelfs internationaal georiënteerd. Dat geldt ook voor
onze inwoners: zij werken buiten de gemeente, gebruiken voorzieningen in andere plaatsen of volgen buiten
Noordoostpolder een vervolgopleiding.
In 2018 voerde Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir een netwerkanalyse uit voor provincie Flevoland.
Daarin is met behulp van microdata in beeld gebracht hoe de bewegingen van inwoners van Flevoland in
haar omgeving eruit zien. Inwoners van Noordoostpolder richten zich nadrukkelijk op het zogenaamde Daily
Urban System van Zwolle. Dat betekent dat veel mensen werken in de regio, er naar school gaan of gebruik
maken van voorzieningen.
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Ontwikkeling woonwerkpendel van mensen met een middenopleiding (MBO, havo, vwo),
gemiddeld in de periode 2012-2015

Verplaatsingen voor verzorging en recreatie tussen postcodegebieden binnen,
vanuit en naar Flevoland
Daggemiddelde 2010-2016

Leeswijzer netwerkkaarten
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Verplaatsingen voor onderwijs tussen gemeenten binnen, vanuit en naar Flevoland,
en gemeentelijke saldi van in- en uitgaande verplaatsingen
Daggemiddelde 2010-2016

Leeswijzer netwerkkaarten
Bron: Prof dr P.P. Tordoir, dr A. Poorthuis, Netwerkanalyse Flevoland, november 2018, in opdracht van Provincie Flevoland

Samen resultaten boeken
Een aantal actuele opgaven reikt tot ver buiten de
gemeentegrens. Denk aan een goede aansluiting van hoger
onderwijs op de lokale arbeidsmarkt, onze bereikbaarheid
via de weg en het openbaar vervoer, circulaire economie,
energietransitie en de spreiding van toeristen over
Nederland. Daarom werken we als gemeente actief
samen, met onze buurgemeenten Urk en Dronten,
binnen Flevoland én binnen de Regio Zwolle.
De ligging van Noordoostpolder, op het
scharnierpunt tussen de sterke regio’s MRA
(Metropool Regio Amsterdam) en Regio
Zwolle biedt kansen voor succesvolle
samenwerking.

7

Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 Raderen in beweging

8

2. RADEREN IN BEWEGING
Acht raderen voor groei
Het economisch klimaat in Noordoostpolder is, ook door de sterke internationale oriëntatie van bedrijven,
sterk afhankelijk van factoren die buiten de invloed van een gemeentelijke overheid liggen. Demografische
ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, handelsconflicten: deze ontwikkelingen hebben hun weerslag
op de economie in Noordoostpolder.
Dat betekent niet dat we als gemeente geen invloed hebben op het economisch klimaat, of dat gemeentelijk
economisch beleid geen effect zou hebben. Het Planbureau voor de Leefomgeving schetst in een recente
beleidsstudie1 acht raderen die zorgen voor economische groei:
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Raspe, O., M. van den Berge & T. de Graaff (2017), Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. Wat kan beleid doen?,
Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
1
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In succesvolle regio’s richt het beleid zich op factoren die belangrijk zijn voor groei en innovatie, en op
het creëren van aantrekkelijke plekken om te wonen, werken en recreëren. Het helpt om beleid te richten
op een aantal robuuste factoren die (positief of negatief) samenhangen met economische groei (van
werkgelegenheid én productiviteit).
Factoren als human capital (een goed gekwalificeerde beroepsbevolking), een attractief woon-werkklimaat
en voorzieningenniveau (een hoge kwaliteit van onderwijs, en veel culturele en culinaire voorzieningen), en
een goede bereikbaarheid (fysiek en digitaal) stimuleren economische groei.
Bovendien spelen in economisch succesvolle gebieden de overheden een actieve rol: zij faciliteren
groeiprocessen en investeren daarin. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke strategie te formuleren en allianties
te sluiten tussen publieke en private partijen, en met hogere overheden (Rijk en provincies). Kern daarbij is
te innoveren en diversifiëren vanuit de bestaande structuren. Succesvol economisch beleid combineert dus
huidige sterkten, maar richt zich ook op de transformatie naar nieuwe activiteiten en technologieën.

Inzichten van de ondernemers
Om het Sociaal Economisch Beleid van de gemeente te actualiseren, zijn in november en december 2018
zeven expertarena’s georganiseerd: Dienstverlening & ICT, Agro & Food, Toerisme & Recreatie, Maakindustrie,
Logistiek, Onderzoek & Innovatie en Zorg & Welzijn.
Voor iedere arena zijn ondernemers uitgenodigd om plaats te nemen in de zogenaamde binnenring. In ring
daaromheen sloten vertegenwoordigers van onder andere belangenverenigingen, onderwijs, politiek en de
gemeentelijke organisatie aan bij het gesprek.
In januari en februari 2019 is per sector een workshop georganiseerd, om aan de slag te gaan met
alle verzamelde inzichten, en er een rode draad uit te halen. Er zijn vijf duidelijke thema’s, die in ieder
ondernemersgesprek aan de orde kwamen: imago/profilering, arbeidsmarkt, huisvesting, bereikbaarheid en
samenwerking. Die thema’s zijn vertaald in de volgende uitdagingen:
• Hoe zorgen we dat Noordoostpolder wordt gezien als een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en
recreëren?
• Hoe spelen we in op de veranderingen op de arbeidsmarkt?
• Hoe zorgen we dat onze werknemers op een goede manier huisvesting vinden?
• Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van Noordoostpolder voor onze bedrijfsactiviteiten, bezoekers en
onze (potentiele) medewerkers?
• Hoe kunnen we door samenwerking het economisch klimaat verbeteren?
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Verbinding van de uitdagingen en raderen
De uitdagingen die ondernemers in Noordoostpolder zien, zijn direct te verbinden aan de raderen voor groei.
Dat geldt ook voor de specifieke opgaven die de gemeentelijke overheid vanuit haar verantwoordelijkheid
aanvullend heeft geformuleerd: het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en de duurzaamheid op alle
terreinen, zoals verwoord in de de Duurzaamheidsvisie 2030, met als speerpunten Energie (Noordoostpolder
Energieneutraal in 2030) en het stimuleren van een circulaire economie.
Schematisch ziet die verbinding er als volgt uit:

Clusters
Leef- en
woonklimaat

Samenwerking

Onder
nemerschap

Huisvesting
Positionering
Energieneutraal

Inclusieve
arbeidsmarkt

Governance

Human
Capital

Arbeidsmarkt

Financiering

Bereikbaarheid

Kennis
Infrastructuur

Fysieke
Infrastructuur

Inclusieve arbeidsmarkt
Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een maatschappelijke opgave.
Als gemeente kennen we een mooie structuur, met de WerkCorporatie, Concern
voor Werk die een bredere doelgroep gaat bedienen, en natuurlijk Buitengewone
Werkgevers, die werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Die structuur koesteren we, en bouwen we verder uit. In de Sociaal Economische
Agenda zijn activiteiten opgenomen die verder bijdragen aan een inclusieve
arbeidsmarkt in Noordoostpolder.

Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 Raderen in beweging

11

Duurzaam Ondernemen in Noordoostpolder
In veel sectoren speelt duurzaam ondernemen (waaronder de energietransitie en circulaire economie)
al een rol. Maar die rol is nog niet groot genoeg. Het Klimaatakkoord vergt grote stappen, van overheid maar
ook van ondernemers. In Noordoostpolder is een heldere doelstelling geformuleerd: Noordoostpolder is
Energieneutraal in 2030. In het Netwerk Energie Neutraal Noordoostpolder werkt een aantal ondernemers
al aan concrete acties. De ervaringen van deze groep voorlopers moet gedeeld worden met andere
ondernemers.
In de expertarena’s blijkt dat duurzaam ondernemen en meer specifiek het streven naar een circulaire
economie, nog niet bij alle ondernemers concreet wordt ingevuld. Dat heeft verschillende redenen, zoals
kennis, tijd en geld. Het thema Duurzaamheid, in al haar facetten, is voor de (gemeenteljke) overheid een
belangrijk speerpunt.
In het kader van het Sociaal Economisch Beleid gaan we daarom concrete activiteiten formuleren die
bijdragen aan Duurzaam Ondernemen. Eerste stap daarin is het agenderen van het thema in de zes
sectortafels. We onderzoeken als gemeente wat er verder nodig is aan inspanningen en investeringen om het
thema ‘Duurzaam Ondernemen’ breder te laten leven bij ondernemers.
Governance en Financiering
In de raderen ‘Governance’ en ‘Financiering’ speelt de overheid een grote rol. Door het samenspel tussen
ondernemers, onderwijs, omgeving en overheid goed te organiseren, ontstaat samenhang tussen de effecten.
Bovendien fungeert de gemeente als poort naar bepaalde financieringsmogelijkheden, zoals provinciale
regelingen, Europese fondsen en het Ontwikkelfonds Human Capital van de Regio Zwolle.
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Strategie: samen de raderen in beweging houden
Het sociaal-economisch handelen van de gemeente moet gericht moeten zijn op effect in één van de
raderen, maar vooral op het in samenhang versterken van het economisch klimaat. Voor sommige raderen
geldt dat het beleid op andere terreinen wordt opgesteld en uitgevoerd, maar dat daarbij het economische
effect sterker naar voren kan worden gebracht.
De samenhang met andere beleidsvelden:
Fysieke infrastructuur

Verkeer- en Vervoersbeleid

Kennisinfrastructuur
		

Onderwijs
Voorzien in vastgoed

Human Capital
		

Participatiebeleid
Krachtig Noordoostpolder

Leef- en Woonklimaat
		
		
		

Structuur- en Omgevingsvisie
Woonvisie
Duurzaamheidsvisie
Gebiedspromotie

Deze samenhang wordt ambtelijk bewaakt. De nieuwe sectortafels bieden de kans om nieuwe
beleidsvoornemens of uitvoeringszaken (denk aan de lobby voor de Lelylijn en het inventariseren van
specifieke onderdelen van de woonvisie) te toetsen bij betrokken ondernemers.
Het economische beleid uit de periode 2014-2018 heeft ingezet op het versterken van de sterke sectoren,
clustervorming en accountmanagement. Dit is een prima basis voor het versterken van het raderwerk. Daar
voegen we de komende jaren samen met ondernemers activiteiten aan toe die bijdragen aan positionering,
bereikbaarheid, huisvesting, human capital, duurzaam ondernemen en een inclusieve arbeidsmarkt.
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3. NAAR EEN DYNAMISCHE UITVOERING:
		 DE SOCIAAL ECONOMISCHE AGENDA
De strategie om in samenhang de raderen in beweging te houden, leidt tot focus voor het sociaal
economisch handelen van de gemeente Noordoostpolder. Dat handelen vindt plaats in de vorm van
activiteiten. Daarbij werken we sectoroverschrijdend waar dat kan, en sectorspecifiek waar dat nodig is.
De activiteiten worden uitgewerkt in een dynamische agenda. Een dynamische agenda betekent ook dat we
de activiteiten en effecten regelmatig tegen het licht houden om te bepalen of we op de goede koers zitten.
Benieuwd naar de Sociaal Economische Agenda?
 volg deze link

Governance
Om daadwerkelijk samen doelen te bereiken, is een
heldere overlegstructuur onmisbaar. Door ontmoeting
ontstaan ideeën, en komen kennis en ervaringen van
belanghebbenden bij elkaar.
We willen voorkomen dat er vooral overlegd wordt, maar
weinig bereikt. Daarom sluiten we aan bij bestaande
overleggen, waar nodig in aangepaste vorm. En zitten we aan tafel met de direct betrokken partijen.
Regiegroep REO
Het huidige Commissie Economische Ontwikkeling (CEO) wordt uitgebouwd tot een regiegroep, die de
samenhang tussen de verschillende thema’s en sectoren bespreekt en ook deelt met de achterban:
de Regiegroep Economische Ontwikkeling. Het REO komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. Van
de REO maken deel uit: de ondernemersverenigingen, LTO, een vertegenwoordiger van het
onderwijs, een vertegenwoordiger per sector, de wethouder Economische Zaken en ambtelijke
ondersteuning vanuit de gemeente.
Zes sectoroverleggen
Daarnaast wordt er per relevante sector een overleg opgestart, of worden de
huidige overlegstructuren tegen het licht gehouden en nieuw leven ingeblazen.
In de sectoroverleggen worden concrete afspraken gemaakt en acties
teruggekoppeld. De gemeente treedt op als organisator of deelnemer.
Voor zakelijke dienstverlening geldt dat er geen sprake is van echt
samenhangende sectoren. In de praktijk moet blijken of er toch reden is om
voor ondernemers in deze sector een overleg te organiseren.
Voor de uitvoering van de Sociaal Economische Agenda ontstaan zes
sectoroverleggen:
• Agro en Food
• Maakindustrie
• Toerisme en Recreatie
• Zorg en Welzijn
• Logistiek
• Onderzoek en Innovatie
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Op de agenda van deze zes sectortafels staan iedere bijeenkomst de thema’s Positionering, Samenwerking,
Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid en Huisvesting, Duurzaam Ondernemen en Inclusieve Arbeidsmarkt.
Vanuit deze sectortafels wordt ook de verbinding gelegd naar andere relevante overleggen, bijvoorbeeld
bij de provincie en binnen Regio Zwolle. Hierdoor wordt kennis breed gedeeld, en ontstaat aansluiting
bij projecten en kansen die regionale samenwerking bieden. Concrete opgave voor de sectortafels is het
formuleren van projecten voor de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle.

REO

Agro
en
food

Maakindustrie

Toerisme
en
recreatie

Zorg
en
welzijn

Logistiek

Onderzoek
en
innovatie

doorgeleiden naar relevante partners

Op deze manier ontstaat een samenhangende structuur, die zowel strategisch als praktisch vorm geeft aan de
sociaal economische agenda voor de komende jaren.

Financiering
De uitvoering van de Sociaal Economische Agenda vergt vooral personele inzet.
Daarnaast is werkbudget nodig voor het opstarten en verkennen van activiteiten.
Organisatie van de uitvoering
De personele inzet voor het organiseren van de overlegstructuur komt vanuit gemeente Noordoostpolder.
Uiteraard vraagt deelname ook tijd en inzet van de ondernemers en onderwijsinstellingen. Gezien het
gedeelde belang, staat daar geen vergoeding tegenover. Dat heeft als voordeel dat het over de goede dingen
moet gaan, anders haken deelnemers af.
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Financiering van de uitvoering
Procesgeld en werkbudget
In de beleidsperiode 2014-2018 is € 300.000 gereserveerd voor het instellen van een Pioniersfonds MKB.
De raad wordt voorgesteld om dit budget in de periode 2020-2024 in te zetten als enerzijds werkbudget en
anderzijds procesgeld
Werkbudget voor sectortafels: jaarlijks € 5.000
Iedere sectortafel mag jaarlijks € 5000 besteden aan bijvoorbeeld een spreker, werkbezoeken of vergaderkosten. Daarmee is in principe de helft van het geld bestemd: € 150.000 (6 tafels x € 5.000 x 5 jaar).
Het budget blijft in beheer bij de gemeente, en valt daarmee onder de normale afspraken voor inkoop.
Procesgeld voor onderzoeken en aanjagen
Het resterende bedrag (gemiddeld € 30.000 per jaar) kan worden ingezet als procesgeld, om bijvoorbeeld
verkenningen uit te voeren of kleinere, innovatieve initiatieven te ondersteunen. Ook voor dit procesgeld
gelden de eisen die de gemeente stelt aan inkoop en aanbesteding.
De afwegingen voor inzet van het procesgeld zijn:
- de inzet moet bijdragen aan een innovatie en/of samenwerking met andere partijen. Daarnaast moet
er oog zijn voor duurzaam ondernemen en inclusiviteit.
- per project kan maximaal € 15.000 worden bijgedragen.

Smart farming en maakindustrie
Vanuit het coalitieakkoord is verder voor de uitvoering van de Sociaal Economische Agenda al beschikbaar:
Agrarisch onderzoeksbudget Smart Farming		
€ 50.000 voor 3 jaar (2019, 2020, 2021)
Clustervorming Maakindustrie 				
€ 75.000 voor 3 jaar (2019, 2020, 2021)
Extra aandacht voor Human Capital
Daarnaast is in 2019 instemming van de raad gevraagd voor een gemeentelijke bijdrage aan de
Human Capital Agenda van de Regio Zwolle, voor de periode 2019-2023.
Dit omdat uitdagingen van ondernemers en onderwijsinstellingen in Noordoostpolder
niet uniek zijn voor ons gebied, maar ook regionaal leven. Krapte op de arbeidsmarkt,
het voorbereiden van het personeel op de veranderingen in het werk door bijvoorbeeld
automatisering en robotisering en het zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van het huidige
economisch tij krijgen een plaats in de regionale Human Capital Agenda, met als kernthema’s
beschikbaarheid, wendbaarheid (met weerbaarheid) en inclusiviteit.
Door deelname van de gemeente aan deze regionale agenda, kunnen ondernemers, onderwijsinstellingen
en clusters aanhaken op de projecten en aanvragen doen uit het Ontwikkelfonds.
Investeringsvraag: met cofinanciering
Daar waar activiteiten leiden tot een investering die niet passen in bovenstaande budgetten, krijgt de
gemeenteraad een voorstel voorgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat uitgaven altijd op basis van cofinanciering
zijn. Dat past bij de gezamenlijke aanpak van de uitdagingen.
Het thema Duurzaam Ondernemen (inclusief het streven naar een circulaire economie) moet nog worden
verkend. Een eventueel investeringsvoorstel aan de raad volgt in de loop van deze beleidsperiode. Het
principe van cofinanciering geldt niet voor de uitvoering van gemeentelijke taken, zoals het ondersteunen
van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, het opknappen van de openbare ruimte op bedrijventerreinen en
het zorgdragen voor een recreatieve basisinfrastructuur.

Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 Raderen in beweging
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4. AAN DE SLAG:
		 EEN SECTORALE AANPAK VAN DE RADEREN
De uitvoering van de Sociaal Economische Agenda vindt grotendeels plaats per sector, waarbij de Regiegroep
Economische Ontwikkeling stuurt op de samenhang en de belangen van sectoren die geen eigen sectortafel
hebben.

Schets per sector: 2019 en 2030
In de expertarena’s en vervolggesprekken is een schets gemaakt van de huidige situatie per sector en waar
mogelijk een toekomstbeeld voor 2030.
In de sectortafels zal dit beeld verder ingevuld worden, zodat samen heldere doelen kunnen worden
geformuleerd, die bijdragen aan de daadwerkelijke realisatie van het toekomstbeeld. De sectorbeelden die
hier beschreven worden, zijn een momentopname. Iedere sectorbeschrijving begint met een algemeen beeld
en geeft vervolgens de inzichten vanuit de expertarena’s per rader. Het sectorbeeld eindigt met een korte
vooruitblik op 2030.

Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 Raderen in beweging

Agro
en
food

17

Noordoostpolder is ontstaan op de tekentafel, als graanschuur voor Nederland.
Ook anno 2019 is de agrarische sector van groot belang voor de economie van
Noordoostpolder. Vanuit ons gebied met open teelt, glastuinbouw en bollenteelt,
vinden producten hun weg over de hele wereld. Als pootgoed, halffabricaat of
eindproduct. In deze sector werken veel arbeidsmigranten, vooral vanuit Midden- en
Oost-Europa.

De werkgelegenheid in de sector verschuift steeds meer van productie naar kenniswerk. Vooral in de
glastuinbouw is dat effect al zichtbaar. Smart farming en robotisering versterken dat effect.
Kennis wordt steeds meer hét product, naast de aardappelen en de uien zelf. Het in 2014 opgerichte
Agrofoodcluster speelt een belangrijke rol in de kennisuitwisseling en het innovatieve vermogen van de
agrarische sector. Binnen deze koepel worden kennis en contacten uitgewisseld tussen bedrijfsleven,
onderwijs en overheid.
Noordoostpolder wil graag de proeftuin zijn voor innovatie in de landbouw. Bijvoorbeeld door experimenten
met drones mogelijk te maken. De bodemverdichting en vernatting in het zuidwesten van Noordoostpolder
zijn aanleiding om na te denken over andere manieren van bedrijfsvoering.

Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

Met het Agrofoodcluster ligt er een sterke basis voor samenwerking in de open
teelt. Stichting Nieuwland is bezig met een heroriëntatie op de rol die zij heeft
richting de aangesloten glastuinders.

Ondernemerschap

Als gebied (met Dronten) kunnen we een voorlopersrol vervullen,
bijvoorbeeld in combinatie met Wageningen Universiteit en/of Nyenrode (gericht
op Ondernemerschap).
Lastig is de diversiteit in schaal (van 24 tot 250 hectare) en bedrijfstak.
Ondernemers zijn ook zelf aan zet, het hangt niet af van de belangenorganisaties
en gemeente.

Human Capital

Vooral de glastuinbouw zoekt medewerkers op alle niveaus.
Niet veel jongeren kiezen voor een agrarische opleiding, andere sectoren worden
interessanter gevonden.
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Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Kennis infrastructuur

We moeten meer laten zien van de sector, vergelijkbaar met Kom in de Kas.
Kan ook individueel: buren betrekken bij je bedrijf.
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Samen met het onderwijs specifieke opleidingsprofielen benoemen. Het MBOonderwijs is sterk, wij zijn dé plaats in Nederland voor bijvoorbeeld Plantkunde.
Zoek nog actiever de verbinding met HBO in Dronten.
Fysieke infrastructuur

De agrariërs hebben verkeerstechnische vraagstukken. Landbouwgrond
ligt verspreid in de polder en omgeving (bewuste keuze), dus zijn er meer
vervoersbewegingen over de openbare weg. Tegelijkertijd worden de wegen
steeds minder geschikt, door bijvoorbeeld drempels en rotondes.
Maar wel: afvoer van 2,4 miljoen ton product, waarvan 90% bestemd voor export.
Ook het personeel komt steeds meer van buiten Noordoostpolder.

Financiering

Voor agrarische ondernemers zijn er financieringsmogelijkheden vanuit
provinciale regelingen en Kennispoort Regio Zwolle. Maar die mogelijkheden zijn
niet voldoende bekend bij de ondernemers.

Governance

De agrarische sector is sterk versnipperd: bollenteelt, open teelt, glastuinbouw en
veeteelt hebben onderling weinig contact.
Jonge boeren voelen zich niet gehoord in de huidige structuren, de betrokkenheid
en daarmee belangenbehartiging laat te wensen over.

Leef- en woonklimaat

De profilering van de sector kan breder dan nu met de pieper: bijvoorbeeld de
high tech-kant.
Werk positief samen met Dronten, bijvoorbeeld rond de Tulpenroute. Samen de
kansen pakken.
Het buitengebied van Noordoostpolder verandert: enerzijds grotere bedrijven,
anderszijds meer bewoning door particulieren.
Behoefte aan scholierenhuisvesting voor Aeres MBO, i.v.m. sluiten opleiding
Zeeland. Ook stagiaires goed onderbrengen, daar zijn nu geen mogelijkheden
voor.

Toekomstperspectief
In 2030 is de agrarische sector nog steeds van zeer groot belang voor de economie
van Noordoostpolder. Vanuit heel Nederland komen jongeren in onze regio een
beroepsopleiding volgen. Stages op alle niveaus zijn zeer in trek, omdat hier altijd
de nieuwste technieken worden gebruikt: van autonoom vliegende drones tot
zelfrijdende onkruidwieders en melkrobots.
Glastuinbouw, veeteelt en bollenteelt kennen eenzelfde sterke structuur als het
Agrofoodcluster. Binnen de clusters werken ondernemers samen aan innovatie.
Duurzaamheid is de drijfveer voor veel innovaties.
Internationaal staat Noordoostpolder bekend als World Potato City: het kenniscentrum op het
gebied van open teelt. Vanuit de hele wereld bezoeken mensen ons gebied om kennis op te doen.
 Sociaal Economische Agenda
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Maakindustrie
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In Noordoostpolder zijn veel sterke productie-, machinebouw- en metaalbedrijven
gevestigd. Het gaat om onder andere hightech machinebouwers die vaak zijn ontstaan
uit de vroegere landbouwmechanisatiebedrijven. De machines worden onder andere
voor de agrofood-sector geproduceerd en de korte fysieke lijnen met dit cluster maken
dat metaal- en machinebouw zich graag in Noordoostpolder vestigen.

Overigens ontwikkelt de metaal en machinebouw zich steeds verder door, ook buiten
de agrofoodsector. Daarmee neemt de sector in belang toe, als werkgever en als aanjager van innovatie.
Automatisering en robotisering hebben nu al een grote invloed op deze sector. De arbeid verschuift van
handwerk naar programmeurs. Dit effect wordt steeds duidelijker.

Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

Behoefte aan samenwerking in een cluster is groot. Samenwerking biedt
meerwaarde voor het aantrekken en opleiden van personeel, promotie van de
sector, procesinnovatie en het delen van kennis.

Ondernemerschap

Het ondernemersklimaat is goed, maar meer trots mag.
Aandacht voor jonge ondernemers, kijken hoe je die vanuit de sector kunt helpen.

Human Capital

De sector is sterk internationaal georiënteerd. Dat aspect is interessant voor
arbeidskrachten.
We kunnen ons aanbod aan potentiële arbeidskrachten beter in beeld brengen.
Zelf actief studenten benaderen.
De sector biedt ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kennis infrastructuur

Sluit als gemeente aan bij de aanvraag sterk techniekonderwijs

Fysieke infrastructuur

Steeds meer nieuw personeel komt van buiten Noordoostpolder.
Mensen willen binnen 45 minuten op de werkplek zijn.
Kijken of er mogelijkheden zijn om de reistijd te verkleinen, bijvoorbeeld door
combinaties van OV en leenfietsen.
De Lelylijn zou een enorme kans zijn.

Financiering

Op te pakken door overheid en bedrijfsleven

Governance
Leef- en woonklimaat

Het woon-werk klimaat kan dynamischer.
Zet Emmeloord beter op de kaart voor onze potentiële
arbeidskrachten, het is hier prettig wonen. Eigenaarschap ligt bij
de ondernemers, maar we hebben handvatten nodig om het
verhaal aan de man te brengen.
Projectleiders, afstudeerders en onderzoekers zijn lastig
(tijdelijk) te huisvesten.
We moeten een aantrekkelijk (en betaalbaar) aanbod creëren
voor jonge mensen.
Duurzaamheidsmaatregelen zijn duur. Behoefte aan kennisdeling.
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Toekomstperspectief
In 2030 zijn de metaalbedrijven uit Noordoostpolder en omgeving verenigd in een cluster.
Ook aanverwante bedrijven zijn lid van dit cluster, zoals mechanisatiebedrijven en
maakbedrijven die werken met composiet en andere hightech materialen.
Vanuit het westen van het land komen nieuwe bedrijven zich vestigen in de regio.
Zij worden aangetrokken door de goede samenwerking in het cluster. Bovendien vinden
ze hier een aantrekkelijk werkklimaat en goede huisvestingsmogelijkheden voor hun
(tijdelijk) personeel.
Iedere leerling uit Noordoostpolder is met zijn of haar klas op bezoek geweest bij
een maakbedrijf. Ook hebben ze in de klas gewerkt met 3D-printers en robots.
 Sociaal Economische Agenda
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Onderzoek
en
Ontwikkeling

Onderzoek en Ontwikkeling is geen echte sector, veel bedrijven doen op hun eigen
terrein aan onderzoek en ontwikkeling.
De aanleiding om deze ‘sector’ een plaats te geven in de Sociaal Economische
Agenda is de bijzondere clustering van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in
Noordoostpolder. Deze bedrijven bevinden zich vooral rond het Koninklijk Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en de Duits Nederlandse Windtunnels

(DNW) bij Marknesse.
Deze organisaties houden zich bezig met technologische innovaties op het gebied van ruimtevaart,
luchtvaart, composiet, robots en remote sensing. In 2015 openden Fokker en het NLR een fabriek
voor de vervaardiging van composiet vliegtuigonderdelen. Andere hightechbedrijven die
composieten ontwikkelen, kunnen hier terecht om deze materialen te testen en de productie
te automatiseren.
Het hightech cluster heeft aantrekkingskracht op nieuwe bedrijven én nieuw personeel.
Specialisten komen ‘ondanks’ de niet optimale bereikbaarheid en huisvesting naar Noordoostpolder,
door de inhoudelijke uitdaging die de kennisinstellingen kunnen bieden.
Overheid, de kennisinstellingen en ondernemers zetten zich samen in om bij het NLR een Nationaal
Testcentrum voor Mobiliteit en Infrastructuur (MITC) te vestigen, met de Rijksdienst voor Wegverkeer als
belangrijke drager.
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Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

Door de kansen van een MITC ontstaat een goede samenwerking.
Ook rond drones in combinatie met smart farming is energie om samen te werken.
CompoWorld heeft een belangrijke rol gehad in de aandacht voor de kansen die
composiet biedt.
Geen behoefte aan een formeel cluster, samenwerking op projecten.

Ondernemerschap

Is groot, de gemeente is niet nodig om kansen te grijpen.

Human Capital

Bij HBO en WO-studenten de mogelijkheden voor interessant werk in
Noordoostpolder beter onder de aandacht brengen. Toppositie op het gebied
Agro en Food biedt kansen.
Voor echt specifieke opdrachten/projecten (bijv. bij NLR) zijn altijd mensen te
vinden.

Kennis infrastructuur

Ligt er, verbinding met onderwijs in de regio kan nog beter.
Het is een gemis dat er geen technische universiteit in de omgeving is.

Fysieke infrastructuur

Personeel in deze sector komt vaak van ver. Goede bereikbaarheid van hightechcluster per openbaar vervoer is belangrijk.

Financiering

(Rijks)overheid speelt een rol bij investeringen in onderzoeksprogramma’s.

Governance
Leef- en woonklimaat

Sector ervaart probleem om tijdelijke en betaalbare woonruimte te vinden.
Personeel en stagiairs/onderzoekers komen van ver.

Toekomstperspectief
In 2030 is het testcentrum van de Rijksdienst voor Wegverkeer gevestigd in Noordoostpolder.
Rond dit testcentrum is steeds meer bedrijvigheid, waardoor een echt Nationaal
Testcentrum voor Mobiliteit en Infrastructuur is ontstaan. In dit onafhankelijke centrum
worden vervoersconcepten ontwikkeld en getest, voordat ze in de openbare ruimte
worden toegepast.
Andere sectoren denken mee over innovaties, en passen die toe in hun eigen
producten. Zo zijn er autonoom vliegende drones die ziekte in planten
opsporen en wordt lichtgewicht constructiemateriaal in de bouw
toegepast.
Het cluster trekt studenten en onderzoekers vanuit de hele wereld.
Zij wonen op een inspirerende woon/werk-campus, of zijn dankzij
goed openbaar vervoer vanuit Lelystad en Zwolle snel op hun
werkplek.
 Sociaal Economische Agenda
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(Zakelijke)
Dienstverlening
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De dienstensector, waar we in het kader van dit beleid ook de bouwsector
onder scharen, is van oudsher gevoelig voor conjunctuur. De dienstensector
in Noordoostpolder profiteert van sterke, stabiele sectoren, met name van de
maakbedrijven en agrofood.

De zakelijke dienstverlening is sterk aan verandering onderhevig. MBO-banen
verdwijnen, veel dienstverlening vindt tegenwoordig online plaats. Er ontstaan nieuwe
functies, vooral op HBO en WO-niveau. De uitzendbranche groeit sterk. Ook het aantal banen in de bouw
stijgt weer. Vooral voor ICT-bedrijven en -functies geldt dat goed personeel steeds lastiger te vinden is. Voor
ondernemers in deze sector speelt de aantrekkelijkheid van het gebied een grote rol.
In Emmeloord, maar zeker in de dorpen, staat de detailhandel onder druk.
Winkelen gaat steeds meer om beleving en service.

Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 Raderen in beweging
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Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

De sector is te divers om gezamenlijke initiatieven te identificeren, behalve voor
het centrum van Emmeloord. De Stichting Centrum Management Emmeloord is
belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het stadshart.
Ook op bedrijventerreinen (bijvoorbeeld in dorpen) zouden de ondernemers
beter samen kunnen werken.

Ondernemerschap

Help de individuele ondernemer om het verhaal van Noordoostpolder goed neer
te zetten.
De detailhandel in de dorpen staat onder druk.

Human Capital

ICT: Steeds meer moeite om hoog gekwalificeerd personeel te vinden.
Deze mensen zoeken een creatieve omgeving.
Aanpak heeft grote prioriteit, want goed personeel is een belangrijke voorwaarde
voor groei.
We kunnen creatiever omgaan met personeelswerving

Kennis infrastructuur

De ondernemers willen graag het onderwijs meer betrekken, zodat de aansluiting
goed verloopt.
Ook in de uitwisseling van informatie kunnen we meer trots uitstralen.

Fysieke infrastructuur

Bereikbaarheid per OV wordt steeds belangrijker. Steeds minder jongeren
hebben een auto en/of rijbewijs. Vormen van collectief vervoer onderzoeken,
Noordoostpolder kan proeftuin zijn voor innovatief vervoer.

Financiering

Durf te investeren in gebiedspromotie.

Governance

Dit is geen samenhangend cluster, te divers.
Zorg voor een goede structuur voor gebiedspromotie, waar ondernemers uit deze
sector in mee kunnen doen.

Leef- en woonklimaat

Een levendig centrum is van groot belang voor Noordoostpolder.
Noordoostpolder is niet alleen World Potato City. Benadruk meer de moderne
kant van ons gebied.
Be good and tell it, is ook een taak voor de individuele ondernemer en inwoner.
Begin bij de basisschool.
Behoefte aan betaalbare en tijdelijke huisvesting voor personeel en stagiaires.
Vraag in kaart brengen.
Meer diversiteit bieden in woonvormen. Kijk hierbij ook naar de dorpen
De markt ontwikkelt ook zelf, niet overal is de overheid bij nodig.

Toekomstperspectief
In 2030 wordt Noordoostpolder gezien als een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en
recreëren. Niet alleen mensen die hier geboren en getogen zijn, zijn trots op het gebied, ook
nieuwe inwoners. ’s Avonds is het gezellig in Emmeloord, met restaurants en terrassen rond
het horecaplein op De Deel. Ook door het winkelaanbod, evenementen, sportaanbod
én interessante banen is Noordoostpolder een prettig alternatief voor duurdere steden
in de omgeving. Bedrijven hebben dan ook geen moeite om nieuwe medewerkers te
werven. Voor deze sector ontstaat geen sectortafel. Wel zijn er activiteiten, die bijdragen
aan het toekomstperspectief van de (zakelijke) dienstverlening.
 Sociaal Economische Agenda
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Logistiek
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Naast logistieke bedrijven in de non-food sector is er in Noordoostpolder sprake van
veel agro-logistieke bedrijven. Opdrachtgevers vragen steeds meer flexibiliteit en
snelheid, terwijl het vervoer over de weg duurder wordt. Files zijn in Noordoostpolder
nog geen groot probleem, maar de verkeersdruk op de N50 en A6 neemt snel toe.

Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

Logistieke bedrijven zien zichzelf niet echt als sector, maar meer een uitvloeisel
van andere sectoren met een transportbehoefte.
Bedrijven kennen elkaar maar deels. Ontmoeting blijkt nieuwe ideeën op
te leveren. Cluster is niet nodig, maar wel organiseren van gezamenlijke
bijeenkomsten. Gemeente kan hierin optreden als verbinder: logistieke partijen in
kaart brengen, zodat mensen elkaar weten te vinden. Ook ontwikkelingen als Port
of Zwolle en Flevokust zijn interessant om kennis over te delen.

Ondernemerschap

De ondernemers zijn nu sterk op zichzelf gericht.

Human Capital

Er zijn banen op HBO+ niveau, die nu niet kunnen worden vervuld. Zit op het
snijvlak logistiek en ICT.
Ook is er tekort aan praktisch geschoold personeel en chauffeurs.

Kennis infrastructuur

De bedrijven willen meedenken over opleidingen in de regio, logistieke kennis kan
beter op alle niveaus.

Fysieke infrastructuur

Sector wordt goed betrokken bij verkeerstechnische aanpassingen
(bijv. rotondes). Dit graag vasthouden.
Dit zou ook voor provinciale en rijkswegen moeten gelden. Goed voorbeeld zijn
de af- en opritten van de A6. Die zijn nu al een veiligheidsrisico.

Financiering
Governance
Leef- en woonklimaat

Aantrekkelijkheid van de regio vergroot de aantrekkelijkheid voor personeel.
Ondernemers kunnen daar zelf meer aan bijdragen: trots.
Goede huisvesting voor eigen personeel en arbeidsmigranten, want door
flexibilisering is snelle inzet nodig. Reisafstand is daarmee steeds meer een issue.
Duurzaamheid wordt ook in de logistieke sector een belangrijk thema. De uitstoot
van vrachtwagens en de afnemende efficiency van transport over de weg zijn
onderwerpen die verandering van de sector vragen.

Toekomstperspectief
In 2030 is Noordoostpolder nog steeds filevrij. Er rijden steeds meer grotere vrachtwagens,
ook richting de havens in Kampen en Lelystad. Op het MITC worden systemen met
zelfrijdende vrachtwagens getest.
Ondernemers hebben onderling afspraken gemaakt, waardoor de beladingsgraad
van vrachtwagens die binnen de regio rijden zo’n 50% is.
 Sociaal Economische Agenda
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Organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn bieden veel
werkgelegenheid in Noordoostpolder. Eind 2018 boodt de sector
Zorg
12% van de werkgelegenheid. De zorgsector heeft te maken
en
met dreigende personeelstekorten en grote technologische
Welzijn
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ontwikkelingen die zorg op afstand
mogelijk maken. De financiële afhankelijkheid van de overheid
en zorgverzekeraars staat ondernemerschap en innovatie in
de weg. De financiering is gekoppeld aan het aantal cliënten. Daarmee ontstaat een
gevoel van concurrentie met andere zorgaanbieders.

Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

De gemeente speelt een cruciale rol in ketensamenwerking en
kwaliteitsverbetering.
Lokale ondernemers willen meer contact met de grotere zorginstellingen.
Samenwerken op lokaal niveau biedt kansen: kleinschalig en vertrouwde partners.

Ondernemerschap

Lastig door de financiele afhankelijkheid.

Human Capital

Je moet als gebied aantrekkelijk blijven voor HBO/universitair niveau.
Ook werk voor de partners is van belang om mensen over te halen.
Verwachting is dat er in 2021 1400 vacatures in Flevoland zijn op MBO-niveau 3
en 4. (bron: Zowel Werk)

Kennis infrastructuur

Veilig platform voor innovatie bieden (sociaal/bestuurlijk/technologisch)
E-health en domotica verhogen de bereikbaarheid van de zorg.
Onderzoek de kansen voor een gezamenlijk Health Innovation Lab.

Fysieke infrastructuur

Om personeel aan te kunnen trekken zijn betere verbindingen nodig met
openbaar vervoer.

Financiering

Grote zorgaanbieders zijn afhankelijk van de overheid, zorgverzekeraars, vaak
gebaseerd op aantallen cliënten.

Governance
Leef- en woonklimaat

Beter neerzetten van Noordoostpolder als aantrekkelijk vestigingsgebied helpt
om personeel te trekken.
Kans: profileren als gebied waar zorginnovatie plaatsvindt.
De kracht van de polder zijn de mensen die er wonen.

Toekomstperspectief
In 2030 heeft de zorgsector in Noordoostpolder nauwelijks vacatures. Dat komt door de slimme toepassing
van nieuwe technologie, afgestemd op de vraag van de zorgbehoevenden. In de dorpen wonen mensen
langer zelfstandig, door goede zorg op maat en de betrokkenheid van mensen in het dorp.
Kleinere en grote zorgaanbieders werken in de vorm van pilots samen aan innovaties in de zorg, in een health
innovation lab. Professionals die nodig zijn vestigen zich door het prettige woon- en werkklimaat, en omdat er
ook voor hun partner werk te vinden is in de omgeving.
 Sociaal Economische Agenda
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Toerisme en Recreatie is een sector die van groeiend belang is voor Noordoostpolder.
Dit zien we door het ontstaan van nieuw toeristisch aanbod en aan het groeiende
Toerisme
aantal overnachtingen. Naast een aantal grotere recreatieve ondernemingen kent het
en
gebied vanwege de schaalvergroting in de landbouw ook veel tweede tak bedrijven.
Recreatie
Er wordt in Nederland richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale
toeristen verwacht, en 27% groei van binnenlands toerisme. Dit biedt kansen voor
de verdere ontwikkeling van de toeristische sector in Noordoostpolder. Nationaal
wordt ingezet op spreiding van bezoekers door het land. Ook daarin liggen kansen waarbij het van belang
is bezoekers te trekken op basis van ons eigen unieke verhaal/kenmerken en onze eigen kracht. Toerisme is
belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en een vitaal buitengebied. Bijvoorbeeld omdat voorzieningen
langer kunnen blijven bestaan als ook gasten van buiten Noordoostpolder er gebruik van maken.

Rader voor groei

Kansen/bedreigingen zoals genoemd in de expertarena

Clusters

Vorming van een cluster is interessant. Vooral regie is van belang.

Ondernemerschap

Individuele ondernemers zijn druk met het hier en nu.
Er is een groot verschil tussen kleine en grote recreatieondernemers.

Human Capital

Opleidingsaanbod voor deze sector ontbreekt in de gemeente.
Er is maar een beperkt aanbod van (seizoensgebonden) arbeidskrachten en
stagiaires, terwijl er wel vraag is.
Grote vraag naar scholieren en studenten in het seizoen. Zij zijn afhankelijk van OV.
Complicatie is atypische werktijden, dus niet tijdens de spitsuren van het vervoer.

Kennis infrastructuur

Potentie van de sector wordt niet volledig benut door gebrek aan samenwerking.

Fysieke infrastructuur

Fietsroutes fijnmaziger ontsluiten en meer beleving (themaroutes).
Bestaande OV-verbindingen zijn niet bekend/makkelijk toegankelijk, bijvoorbeeld
voor buitenlandse toeristen.
Idee: toerismeshuttle

Financiering
Governance

De bestaande structuren lijken niet te voldoen om samenwerking op gang te
krijgen en het gebied verder te ontwikkelen op toeristisch/recreatief gebied.

Leef- en woonklimaat

Het verhaal van Flevoland is onbekend. Specifieker maken voor Noordoostpolder,
ondernemers moeten het laden met voorbeelden.
Focuspunten zoeken waar het verhaal aan op te hangen is en werken aan
productontwikkeling. Kortom: aan de slag met het verhaal!
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Toekomstperspectief
In 2030 zijn Toerisme en Recreatie van groot belang voor de economie van Noordoostpolder. Meer toeristen
bezoeken Noordoostpolder. Zij verblijven hier langer en besteden meer geld. Toeristische ondernemers
bieden samen meerdaagse arrangementen aan. Ontdekken van Noordoostpolder en de omgeving gaat
eenvoudig, omdat er themaroutes zijn, goede parkeervoorzieningen en het unieke verhaal op veel plekken
zichtbaar is en/of verteld wordt. Verder is er veel te beleven op het gebied van erfgoed en future food.
Internationaal staat Noordoostpolder bekend om haar tulpen en het verhaal van de strijd tegen het water:
Nieuw Land op de Zeebodem. Ondernemers haken aan op de Bloemenlijn en Waterlandlijn van het NBTC.
 Sociaal Economische Agenda
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TEN SLOTTE:
MET ENTHOUSIASME SAMEN AAN DE SLAG!
Het werken met sectortafels, samen doelen formuleren en vooral: het raderwerk in beweging houden: het is
een nieuwe manier van werken voor alle partijen. Gaandeweg ontdekken we welke aanpak werkt en welke
aanpak juist niet. De voortgang is te volgen via de online sociaal economische agenda.

Betrokkenheid van de gemeenteraad

De verantwoording over de uitvoering van de dynamische agenda vindt plaats in de reguliere cyclus van
voorjaars- en najaarsrapportage, de jaarrekening en (meerjaren)begroting.
Daarnaast wordt met ingang van 2020 ieder jaar een Economische Markt georganiseerd, waar de sectortafels
zich presenteren aan de gemeenteraad en andere belangstellenden.
Zo gaan we samen aan de slag, voor een economisch gezond Noordoostpolder!
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LEESWIJZER NETWERKKAARTEN
De GIS-kaarten op pagina 6 en 7 geven veel informatie maar zijn daardoor ook ingewikkeld en verlangen
uitleg en enige oefening van de lezer. De netwerkkaarten gelden voor de gehele provincie. Ze tonen
verplaatsingen of verhuizingen tussen alle gemeenten. De netwerkkaarten geven informatie over zowel de
omvang en richting van stromen tussen gemeenten als de saldi van ingaande en uitgaande stromen per
gemeente.

Voorbeeld en toelichting netwerkkaarten
Netwerkkaarten geven stromen vanuit en naar alle gemeenten in Flevoland, binnen de provincie en tussen de
provincie en gemeenten buiten de provincie. Onderstaande kaart is een voorbeeld, in dit geval van dagelijkse
pendelstromen van werkers op mavo-, havo- en mbo-niveau:
De lijnen in deze kaart staan voor de pendelstromen
tussen gemeenten, waarbij alleen stromen met meer
dan 50 verplaatsingen per dag zijn aangegeven.
Daardoor blijft het kaartbeeld overzichtelijk en lopen de
kaarten niet vol met lijnen. Lijndikte en kleurintensiteit
geven, in vier klassen, de omvang van iedere stroom
weer. De betreffende klassegrenzen staan in de
bovenste helft van de kaartlegenda.
Naast de omvang van stromen zijn per lijn ook
stroomrichtingen aangegeven. Daartoe heeft iedere
lijn een rood deel en een blauw deel. Het blauwe deel
van een lijn haakt aan op de plaats met een per saldo
netto inkomende stroom, gerekend voor het koppel van
door de lijn verbonden plaatsen. Het rode deel haakt
aan op de plaats met een per saldo uitgaande stroom
in het koppel. De verhouding in lengte tussen het rode
en het blauwe lijndeel reflecteert de verhouding tussen
de twee stroomrichtingen tussen een plaatsenkoppel X en Y. Stel dat het rode deel haakt aan X en het blauwe
deel aan Y en het rode deel langer dan het blauwe deel is, dan betekent dat dat er meer uitgaand verkeer is
van X naar Y dan inkomend verkeer van Y naar X. Y vormt vooral een bestemmingsgebied voor X. Bij gelijke
lengte van de rode en blauwe lijndelen zijn in- en uitgaande stromen tussen beide plaatsen in evenwicht.
Iedere gemeente op de kaart heeft ook een kleur. De kleur en intensiteit daarvan staan voor gemeentelijke
saldo van ingaande en uitgaande stromen: blauw (voor een inkomend ofwel positief saldo) of rood (een
negatief ofwel uitgaand saldo). Positieve en negatieve saldi zijn in vijf grootteklassen
geclassificeerd. De klassegrenzen staan in de benedenste helft van de kaartlegenda.
Nota bene bij de gemeentelijke saldi: de saldi van gemeenten binnen Flevoland
betreffen de in- en uitstroom naar en vanuit de gemeente.
De saldi van gemeenten buiten Flevoland, zoals Amsterdam, betreffen de instroom en
uitstroom vanuit en naar alle gemeenten in Flevoland als geheel, en dus niet de in- en
uitstroom vanuit en naar andere gemeenten buiten Flevoland.
Naar de netwerkkaarten

Bron: Prof dr P.P. Tordoir, dr A. Poorthuis, Netwerkanalyse Flevoland, november 2018,
in opdracht van Provincie Flevoland
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