
 
 

 
 

 

Provinciale Statenverkiezingen 2019 
Een sterke regionale economie is basis voor werkgelegenheid en welzijn. Geef ondernemers 

daarom ruimte. Politieke partijen kunnen daaraan bijdragen door in de 

verkiezingsprogramma’s standpunten op te nemen, die een vitale provincie en regio 

stimuleren. 

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in de provincie Flevoland vragen aandacht 

voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid. 

 punten voor een sterke economie in Flevoland      

Sterker maken wat sterk is  

Inzetten op pijlers van werkgelegenheid en 

Bruto Regionaal Product, zoals Agri & Food, 

maakindustrie en logistiek  

Samen met overheden, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen nieuwe bedrijven werven voor 

vestiging in Flevoland en werken aan goed 

vestigingsklimaat. Een sterke en slagvaardige 

ontwikkelingsmaatschappij kan hierbij helpen. 

We vinden het van belang dat de 

netwerkstructuur in de Flevoland wordt 

versterkt. Het programma Winn4all is een goede 

stap in de richting. Daarnaast is het van belang 

om sterke verbinding te zoeken met MRA en 

Kennispoort Regio Zwolle.  

Ontwikkel een realistisch, vraaggestuurd 

programma voor nieuwe 

bedrijventerreinen en kantoor- en 

winkellocaties

De provincie pakt een actieve regisseursrol 

voor regionale samenwerking, bewaakt en 

stimuleert de realisatie van op te knappen of 

met leegstand bedreigde terreinen/locaties. In 

specifieke gevallen, na regiobrede afstemming 

en duidelijke vraag, moeten er mogelijkheden 

blijven voor nieuwe ontwikkelingen. Zet 

daarnaast in op het voldoende aanbieden van 

complementaire bedrijventerreinen, maak een 

provinciaal plan om de leegstand in 

binnensteden aan te pakken en realiseer de 

buitendijkse haven bij Urk. 

Pak de economische kansen van Lelystad Airport en de Floriade 

De uitbreiding van Lelystad Airport en de Floriade 2022 geven voor de provincie 

Flevoland economische kansen. Geef Flevolandse ondernemers kansen om mee te doen, 

bijvoorbeeld met aanbestedingen. Pak daarom samen met het bedrijfsleven en het 

onderwijs de handschoen op om tot een gezamenlijke economische agenda te komen.

 

Zorg voor een aantrekkelijk woonklimaat 

Flevoland is een prachtige provincie om in te 

wonen. We zien dat Flevoland steeds meer in 

trek is en daarom is het van belang dat onze 

steden kunnen groeien. Zorg samen met de 

gemeenten ervoor dat de steden kunnen 

groeien en dat er een mooi woonklimaat 

ontstaat. We hechten er waarde aan dat onze 

werknemers een goede huisvesting hebben, ook 

werknemers die uit andere landen komen. 

 

Houd in aanbestedingsbeleid rekening 

met MKB                                         

De provincie is een belangrijke opdrachtgever voor 

ondernemers. Wij verwachten van de provincie een 

inkoop- en aanbestedingsbeleid dat nadrukkelijk rekening 

houdt met het regionale mkb. Zij verdienen een eerlijke 

kans om mee te dingen naar opdrachten. Hiervoor is 

kennis van de regionale bedrijvigheid een vereiste en een 

beleid dat erop gericht is onderhandse aanbestedingen 

met redelijke eisen mogelijk te maken, zoals verwoord in 

de Gids Proportionaliteit. Bij deze inzet past ook een rol 

van de provincie als launching customer.
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Geef industriële activiteiten 

voldoende ruimte  

Het georganiseerde bedrijfsleven verwacht van 

de provincie dat zij erop toezien dat industriële 

bedrijven voldoende ruimte hebben om zich te 

vestigen en uit te breiden (met name categorie 

3 en 4 bedrijven). Binnen het dossier Natura 

2000 zal de provincie het bestaand gebruik van 

ondernemers moeten bestendigen en de 

lastendruk van het bedrijfsleven op het gebied 

van vergunningen moeten minimaliseren. 

Pak de regisseursrol bij vraag 

en aanbod arbeidsmarkt 

Wij vragen regie van de provincie om te 

komen tot een betere mix van vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt. Daarvoor is 

gerichte dialoog nodig met opleidingsinstituten 

en bedrijfsleven zodat onderwijsvernieuwing 

(vorm en inhoud) vraaggestuurd kan 

plaatsvinden. Stimuleer voldoende aanbod van 

gekwalificeerde, technisch opgeleide mensen. 

De provincie dient zich in te spannen voor 

behoud van bedrijvigheid, waarin ook plaats is 

voor praktisch personeel. Vergeet naast de 

verschillende projecten die voornamelijk 

gericht zijn op onder- en bovenkant van de 

arbeidsmarkt niet de backbone van deze 

markt: het middenkader.  

Koppel duurzaamheid aan innovatie en kostenbesparingen 

Het bedrijfsleven onderneemt zelf veel activiteiten gericht op een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. 

Samen met de provincie, gemeenten, andere overheden en maatschappelijke partners willen we werken 

aan de energietransitie van Flevoland. Belangrijk voorwaarde is dat de plannen aansluiten op de wensen 

van de markt en dat er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld.  

Zet voldoende middelen in voor 

verbetering van de bereikbaarheid  

Goede bereikbaarheid per weg, water en spoor 

is essentieel voor een goed draaiende 

economie. Zet daarom voldoende middelen in 

voor verbetering van de bereikbaarheid (auto 

en OV) en benutting van multimodale 

knooppunten voor goederenvervoer. Nodig zijn 

verbreding van de N50, A6 en betere 

bereikbaarheid richting Nijkerk en Harderwijk 

en beter openbaar vervoer van en naar 

Noordoostpolder. Lobby daarnaast bij de 

Rijksoverheid voor een betere ontsluiting per 

weg en spoor richting Amsterdam en Utrecht. 

Verder vinden we het van belang dat de sluizen 

bij Kornwerderzand worden verdiept en 

verbreed. Ook de digitale bereikbaarheid in 

Flevoland moet beter. 

Zorg voor klantgerichte 

dienstverlening en  

minder regels  

De kwaliteit van het openbaar bestuur is een 

belangrijke vestigingsfactor voor het 

bedrijfsleven. Een goed en effectief draaiend 

openbaar bestuur komt het ondernemerschap ten 

goede. Ondernemers zijn gebaat bij effectieve en 

efficiënte dienstverlening. Duidelijke vaststelling 

van taken en eindverantwoordelijkheden zijn een 

vereiste en dragen bij aan een sterke 

economische regio die er in Europa toe doet. 

Concreet kan de provincie ondernemers 

ondersteunen door zich klantgericht op te stellen 

en zich te committeren aan duidelijke 

servicenormen. Afspraken over doorlooptijden van 

vergunningen moeten altijd hard zijn. Een 

bedrijfscontactfunctionaris begeleidt ondernemers 

in complexere vergunningsaanvragen langs de 

verschillende loketten. Zorgvuldig werkende 

ondernemers worden niet belast met overbodige 

controles van vergunningen. Stijging van lokale- 

en provinciale lasten moet voorkomen worden. 

Betaal facturen van ondernemers op tijd.  
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Dit tienpuntenplan is opgesteld door VNO-NCW Flevoland en MKB-Nederland Midden. 

    

 

Contactpersonen: 

Hans Bakker, h.bakker@ mkb.nl 

Herald Immink, immink@vno-ncwmidden.nl 




