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Voorwoord
Rabobank Noordoostpolder-Urk is als coöperatieve bank nauw betrokken bij haar
werkgebied. In bestuur en directie wordt dan ook regelmatig gesproken over de
ontwikkelingen binnen dit gebied. Een evenwichtige en gezonde ontwikkeling is van
belang voor een duurzaam leefbare samenleving in ons werkgebied. Maar ook voor de
groeimogelijkheden van ons bankbedrijf is die ontwikkeling van belang. De eisen die
aan een bank gesteld worden nemen namelijk hand over hand toe. Schaalvergroting is
daarom noodzakelijk. Moet er nagedacht worden over fusie of is er voldoende groeipotentieel in een zich sterk ontwikkelend werkgebied?
De betrokkenheid met ons werkgebied tonen we voortdurend. Maatschappelijke,
culturele en sportorganisaties kunnen rekenen op een royale Rabobank daar waar het
gaat om bijdragen aan hun activiteiten. In economische zin draagt de bank bij aan het
realiseren van de ambities van bedrijven en particulieren. We doen dit door het stimuleren van innovaties en samenwerkingsverbanden en het verstrekken van financieringen.
In de laatste twee edities van ‘Visie op provinciale dynamiek’ van de Rabobank kwam
onze regio slecht uit de bus. De waarden zijn vergelijkbaar met die van
Zuidwest-Friesland en de kop van Overijssel. Maar zowel de scores voor economische
kracht als economische groei bleven achter bij die van de andere gemeenten in onze
provincie. Zoals zovelen binnen ons werkgebied maken de beheerscolleges en de
directie van de bank zich dan ook zorgen over de achterblijvende economische ontwikkelingen. Voldoende reden om eens nader in te zoomen op de economie in ons gebied.
Waarom blijven we achter, wat zijn de knelpunten?
De Rabobank heeft in nauwe samenwerking met EIM de studie uitgevoerd. In dit rapport zijn de analyses, conclusies en aanbevelingen verwoord.
Wij hopen als beheerscolleges middels deze studie een bijdrage te leveren aan een
versnelling van de economische ontwikkeling van ons werkgebied, de gemeenten Urk
en Noordoostpolder.
Namens het bestuur
Gerard van Tilburg,
voorzitter
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1 Inleiding
Achtergrond
De huidige ligging van de Noordoostpolder en Urk heeft een bijzondere geschiedenis.
In juni 1918 werd de Wet tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging Zuiderzee door
de Staten-Generaal aangenomen. Daarop volgde de bouw van de Afsluitdijk en de
drooglegging van diverse delen van de Zuiderzee. In 1942 was de drooglegging van
de Noordoostpolder een feit. Daarmee was de Noordoostpolder als een van de eerste
regio’s drooggelegd. De Noordoostpolder en Urk maakten destijds deel uit van de provincie Overijssel. In 1986 werd de provincie Flevoland opgericht. De Noordoostpolder
en Urk horen sindsdien bij Flevoland.
In Flevoland neemt Urk een unieke positie in. Urk is namelijk de enige gemeente binnen
Flevoland met een lange geschiedenis. De historie van Urk gaat meer dan 1.000 jaar
terug. Samen met de ligging aan het water biedt dit mogelijkheden voor toeristen om
waterrecreatie te combineren met cultuurhistorie. Urk was een eiland in de Zuiderzee
en was geheel afhankelijk van de visserij op de Noordzee. Na de aanleg van de Afsluitdijk werd die verbinding steeds problematischer. Men koos voor een andere thuishaven
van de Urker vloot. De Urkers bleven op Urk wonen, waar ze al eeuwenlang een gesloten gemeenschap vormen. Na de drooglegging van de Noordoostpolder werd Urk een
deel van het vasteland.
Vandaag de dag zijn de Noordoostpolder en Urk centraal gelegen in het midden van
Nederland. Samen vormen de Noordoostpolder en Urk het noordelijke deel van Flevoland. Door de Ketelbrug wordt de regio verbonden met het zuidelijke deel van Flevoland. Ten westen bevindt zich het IJsselmeer. In het noorden grenst de Noordoostpolder
aan Friesland en in het oosten aan Overijssel. De Noordoostpolder en Urk zijn met recht
uniek te noemen. Alleen noteren de Noordoostpolder en Urk slechte scores op economische groei en economische kracht.

Doelstelling
Het doel van deze rapportage is tweeledig. Het eerste doel van dit rapport is om verder
inzicht te geven in de knelpunten in de economie die zorgen voor de slechte prestatie.
Het besef dat er iets moet gebeuren in de regio is er reeds bij ondernemers en beleidsmakers. Een goed inzicht in de knelpunten levert hiervoor een bevestiging.
Het tweede doel is om te zoeken naar oplossingen die kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio en die de slechte economische positie kunnen
verbeteren en ombuigen. Daarbij is het van groot belang een duidelijke richting aan te
geven. Weliswaar bestaat in de regio het besef dat er iets te doen staat, de oplossingsrichtingen variëren sterk. Hier is onvoldoende overeenstemming over.
Ten behoeve van het eerste doel is gebruik gemaakt van data-analyses, literatuuronderzoek en interviews. Op basis van cijfermateriaal zijn de Noordoostpolder en Urk
vergeleken met elkaar, met Flevoland, met de omliggende regio’s en met Nederland.
Deze kwantitatieve informatie geeft een goede indruk van het gebied. Om echter
een genuanceerd beeld te kunnen geven van een regio, is een studie van bestaande
onderzoeken, beleidsdocumenten en andere rapporten nodig. Om ook niet gedoRabobank Nieuwe wegen via gebaande paden
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cumenteerde kennis over de regio te benutten zijn interviews gehouden en is een
workshop georganiseerd. Tijdens de interviews en workshop is tevens gediscussieerd
over oplossingsrichtingen om aan het tweede doel invulling te geven. Nog belangrijker
was om tot overeenstemming in de oplossingsrichtingen te komen. Er is gediscussieerd
aan de hand van twee op voorhand gekozen thema’s: agrofood en toerisme en recreatie. Een overzicht van de geraadpleegde literatuur, gesprekspartners en aanwezigen bij
de workshop staat in bijlage 1.

Leeswijzer
In de eerste hoofdstukken beschrijven we de huidige situatie in de Noordoostpolder en
op Urk. Dit doen we aan de hand van vijf onderwerpen. Achtereenvolgens komen aan
bod de ruimtelijke kenmerken (hoofdstuk 2), sociale kenmerken (hoofdstuk 3), economische kenmerken (hoofdstuk 4), de bedrijvendynamiek (hoofdstuk 5) en voorzieningen (hoofdstuk 6). Bij ieder onderwerp worden de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen toegelicht. Op basis hiervan worden ook oplossingsrichtingen beschreven.
Hiermee kunnen de kansen worden benut en de bedreigingen worden beperkt. Daarna
geeft hoofdstuk 7 een overzicht van de SWOT1-analyse. Op basis van de uitkomsten van
de SWOT-analyse zijn twee thema’s gekozen. Deze komen aan bod in hoofdstuk 8 en
hoofdstuk 9. Tot slot staan de conclusies en aanbevelingen centraal in hoofdstuk 10.

1

 |

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.
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Ruimtelijke kenmerken
In dit hoofdstuk staan we stil bij de ruimtelijke kenmerken van de Noordoostpolder en
Urk. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de ruimtelijke structuur, de bereikbaarheid,
de bedrijventerreinen en het woningaanbod.

2.1 Ruimtelijke structuur
Flevoland en in het bijzonder de Noordoostpolder zijn in de jaren veertig ontworpen
met als belangrijke functie de vergroting van het areaal van landbouwgrond. De Noordoostpolder had vanaf de eerste opzet de bestemming landbouw meegekregen. Dat wil
zeggen dat het gebied voor het grootste deel opgedeeld werd in kavels ten behoeve
van de landbouwbedrijven. In het midden van het gebied kwam het meer stedelijke
woon- en dienstencentrum Emmeloord met daaromheen een ring van kleine dorpsgemeenschappen (groendorpen) die hun bestaansrecht ontleenden aan de landbouw
(zie figuur 1).
Figuur 1
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Landbouw sterk in
Noordoostpolder,
maar staat
onder druk

Het uiteindelijke ontwerp van de Noordoostpolder (inmiddels 60 jaar oud) heeft jarenlang een prima landschappelijke omgeving opgeleverd. Immers de Noordoostpolder
telt volop agrarische activiteiten. Momenteel wordt bijna 70% van de totale oppervlakte
in de Noordoostpolder gebruikt voor landbouw. Er is een grote diversiteit in agrarische
bedrijven. De traditionele gewassen zijn aardappelen (zowel pootgoed als consumptie),
uien en peen. Vaak worden zij aangevuld met suikerbieten en graan. Verder neemt de
bloembollensector een grote positie in. Vooral langs de randen van de polder, waar lichtere grondsoorten voorkomen, is de bloembollensector te vinden. Door de mechanisatie en de schaalvergroting in de landbouw komt de sterke gerichtheid op de landbouw
onder druk te staan, waardoor de economische basis van de dorpen voor een groot
deel wegvalt.
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Veranderende koers
agrarische
sector biedt
nieuwe kansen

Krachten gaan
bundelen

De polder is aan het veranderen en is niet meer eenzijdig gericht op landbouw. Het
aantal boerenbedrijven zal inkrimpen. In de Noordoostpolder houdt men er al rekening
mee dat veel boerderijen leeg komen te staan. De vertrekkende agrariërs zien graag
geld voor hun bedrijf. Het gros van de agrariërs wil daarom zijn grondbezit verkopen. De
koers blijft vooralsnog open; in de nabije toekomst zal de ruimte voor andere functies
moeten worden benut, zoals wonen, werken (andere sectoren), natuur en recreatie.
Meer bedrijvigheid op de boerenerven! Bovendien moet men niet vergeten dat de
landbouw in Flevoland nog heel lang een functie te vervullen heeft. De Noordoostpolder blijft sterk in de agrarische sector en die afkomst moet zeker niet verloochend
worden. Maar wellicht dat er verbanden te leggen zijn met de foodsector of Urk bijvoorbeeld. Als de krachten gebundeld worden, is er veel mogelijk. Er zijn (mogelijk) synergetische kansen met de Urker visindustrie, die immers ook in de voedselproductie actief
is, veel import en export kent en relatief veel waarde toevoegt aan haar producten.
Gezamenlijk beschikken de ondernemers uit Urk en Noordoostpolder over een schat
aan kennis en netwerk en een breed productassortiment.
Tijdens een van de eerste symposia van het Samenwerkingsverband Vitaal en Ondernemend Flevoland werd gesteld dat het buitengebied van de Noordoostpolder in alle
opzichten een monument is, en met monumenten moet men zuinig omgaan. Tijdens
de symposia pleitte men voor een voorzichtige en behoudende aanpak van het landschap. In het zuiden en westen van Flevoland zal de ontwikkeling hoogdynamisch
zijn (Randstedelijke ontwikkeling met primaire aders en slagaders), in het noorden en
oosten minder dynamisch met het slim benutten van landschapsconcepten via de ontwikkeling van de randmeren en het vestigen van landschapsgoederen op vrijgekomen
landbouwkavels. De teeltintensivering en het maken van nieuwe agrarische producten
zijn onontbeerlijk. Combinaties met ketengerichte agro-industrie geven hierbij de ontwikkelingsrichting aan. De agrarische bevolking denkt gemengd over het voortbestaan
van het landelijke gebied. Wel is de mening dat de integratie van natuur, recreatie en
bewoning een belangrijke functie moet gaan vervullen. De gevolgen van de ontwikkelingen zijn groot. Dit vraagt veel creativiteit en inzet van bewoners, ondernemers
en overheid om het platteland vitaal en leefbaar te houden. De omvang van de groei
wordt minder belangrijk geacht dan de leefbaarheid.

Visserijsector
sterk op Urk

Urk kent een heel andere ruimtelijke structuur dan de Noordoostpolder. Van oudsher
is Urk gewend aan het water om zich heen en de visserij neemt al vele jaren lang een
dominante positie in. De visserij en de visgebonden industrie zijn sterke punten van
Urk. In Nederland is Urk marktleider op het gebied van de visafslagen. In Flevoland vindt
bijna de gehele visindustrie op Urk plaats. Ook heeft Urk een groot marktaandeel in de
Nederlandse kottervloot, vermeerderd met de vlagschepen. Urk heeft dus zowel in de
visserij, de visafslag als de visverwerking een dominante positie en kan daardoor zorgen
voor meer regulering in de totale keten.

2.2 Bereikbaarheid
Weginfrastructuur in
Noordoostpolder
is redelijk
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In de Noordoostpolder en op Urk voldoet de geplande weginfrastructuur redelijk. De
Noordoostpolder is over de weg goed bereikbaar via de snelweg A6. Daarnaast is de
Noordoostpolder vanuit het zuidoosten bereikbaar via de provinciale weg N50. Op
de N50 zijn er de laatste jaren veel ongelukken gebeurd waarbij doden zijn gevallen.
Daarom zal de N50 verbreed worden tot een driestrooksweg (met wisselende inhaalstrook). De meningen over deze verbreding zijn verdeeld. De een vindt deze verbreding
voldoende, terwijl de ander liever een verbreding naar een vierbaansweg had gezien.
Er liggen nog wel plannen voor verbreding naar een vierbaansweg. Gezien de hoeveelheid producten die vanuit de Noordoostpolder en Urk vervoerd worden, is de N50 een
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groot knelpunt. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Zwolle zal de N333 een
belangrijkere verkeersader worden naar het oosten. Het oplossen van knelpunten c.q.
opwaardering van deze weg vraagt vroegtijdig aandacht. De regionale wegen zijn niet
voor al het verkeer geschikt. Het transport is snel te zwaar of de wegen zijn te smal.
Vanaf de A6 is het naar Urk nog ongeveer drie minuten rijden. Urk ligt dus relatief dicht
bij de snelweg, maar bij veel mensen is dit niet bekend. Daarnaast ligt Urk op ongeveer
13 km van de N50. Ook is Urk goed te bereiken over het water. Het unieke van Urk is
dat men de kortste afstand heeft tussen het water en de snelweg. Hoewel dit als een
potentieel sterk punt is aangemerkt, kan dit alleen met de juiste promotie tot een echte
versterking leiden. Urk is een van de belangrijkste havenplaatsen aan het IJsselmeer en
is bereikbaar voor vrachtschepen, jachten en vissersboten. Voor zowel de Noordoostpolder als Urk geldt dat men diverse grote steden, zoals Utrecht, Amsterdam, Zwolle,
Leeuwarden en Groningen binnen een uur kan bereiken mits er geen files zijn.
Sterke behoefte aan
verbetering openbaar
vervoer

Het openbaar vervoer geeft meer problemen dan het wegvervoer. Voor bepaalde groepen is het openbaar vervoer niet toereikend. Diverse buslijnen rijden via Emmeloord2.
Er vertrekt elk uur een bus naar Groningen (Qliner), Lelystad (Qliner) en Zwolle (Hanzeliner). De Noordoostpolder en Urk kennen geen railinfrastructuur. Almere en Lelystad zijn
wel aangesloten op het spoornet, maar daar geldt dat door de snelle bevolkingsgroei
zowel de rail- als de weginfrastructuur van Flevoland ontoereikend is geworden. De behoefte aan goed openbaar vervoer wordt steeds groter. Ten eerste is men tegenwoordig steeds meer afhankelijk van voorzieningen en instellingen die niet meer voldoende
in de dorpen aanwezig zijn, zoals ziekenhuizen of supermarkten. Ten tweede is de
verplaatsingsbehoefte vergroot, vooral het langeafstandsvervoer, bij een aantal groepen
zoals jonge mensen, ouderen en minder vermogenden. De Noordoostpolder en Urk
hadden een economische impuls kunnen krijgen bij de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Helaas voor de regio is de komst van deze spoorlijn sinds april 2006 van de baan. Als
het mogelijk zou zijn om op een lager schaalniveau een lijn aan te leggen - bijvoorbeeld
een intercity - van Lelystad via Emmeloord naar Heerenveen, dan zou dat voor de ontwikkeling van Flevoland als geheel en zeker voor de Noordoostpolder van groot belang
zijn. Tot dan is het zaak de kansen en mogelijkheden die de Hanzelijn brengt optimaal
te benutten.
Lelystad Airport is eigendom van Schiphol. Er zijn grote plannen om van Lelystad een belangrijke regionale luchthaven te maken. De bereikbaarheid van Noordoostpolder en Urk
is hiermee gemoeid. De start- en landingsbaan zou verlengd worden naar 2.100 meter,
zodat ook grotere vliegtuigen zouden kunnen landen en opstijgen. Het is de bedoeling
om charters in plaats van op Schiphol op Lelystad Airport te laten landen. Het zou dan
om 3,5 à 4 miljoen passagiers per jaar gaan. Dit brengt flink wat werkgelegenheid met
zich mee. Het is nog onduidelijk of Noordoostpolder en Urk hiervan kunnen profiteren.

2.3 Bedrijventerreinen
Aanwezigheid
technologisch hoogwaardig bedrijventerrein

De Noordoostpolder en Urk beschikken over diverse bedrijventerreinen. In bijlage II is
een korte beschrijving gegeven van deze bedrijventerreinen. Urk kent alleen gemengde
bedrijventerreinen. In de Noordoostpolder zijn er ook specialistische bedrijventerreinen.
Het meest opvallende voorbeeld is Geomatics Businesspark. Op dit bedrijventerrein zijn
technologisch hoogwaardige bedrijven geclusterd. De belangrijkste kantoorlocaties in
Lijn 42: Sneek – Emmeloord, lijn 71: Zwolle – Emmeloord, • lijn 75: Marknesse - Steenwijk, lijn
141: Zwolle - Urk, lijn 147: Harderwijk – Emmeloord, lijn 171: Zwolle – Emmeloord, lijn 315:
Groningen - Lelystad (Qliner) en lijn 341: Zwolle - Emmeloord (Hanzeliner).
2
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de regio zijn De Munt (Emmeloord) en de Zone Zwolsehoek (Urk), die volgens gegevens van het Ministerie van VROM/Provincie Flevoland ieder goed zijn voor 21.000 respectievelijk 1.200 vierkante meter. De komende vijf jaar wordt een uitbreiding verwacht
van de vloeroppervlakte van in totaal 11.000 vierkante meter.
De uitgifte van bedrijventerreinen op Urk kende een hoogtepunt in 2000 en vertoont
sindsdien een dalende trend (figuur 2). Ook in de Noordoostpolder is de uitgifte sterk
gedaald. Uiteraard speelt de laagconjunctuur daarbij een belangrijke rol, maar ook de
ingezakte kantorenmarkt heeft een negatieve impact gehad. In de Noordoostpolder is
sprake van een historisch laag niveau van de uitgifte, vergelijkbaar met het niveau van
eind jaren tachtig. In de jaren negentig werden jaarlijks juist veel bedrijventerreinen
uitgegeven. De grootste uitgiften in die periode betroffen bedrijventerreinen in Emmeloord (o.a. De Munt) en een aantal industrieterreinen, die in de in de omgeving gelegen
woonkernen zijn ontwikkeld. Overigens is in 2005 weer sprake van een lichte toename
van de uitgifte, in de Noordoostpolder is dat jaar 3 hectare uitgegeven, en op Urk 4,3
hectare.
Figuur 2 Uitgifte van bedrijventerreinen in de Noordoostpolder en Urk 1985 - 2005
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Veel ruimte in
Noordoostpolder voor
bedrijventerreinen,
op Urk is de reservecapaciteit klein

Er is in de Noordoostpolder nog volop ruimte om meer bedrijventerreinen te ontwikkelen. Bovendien zijn op de diverse bedrijventerreinen in de Noordoostpolder nog diverse
kavels te koop. Gemeenten houden een strategische voorraad aan om schommelingen
in de vraag naar bedrijventerreinen te kunnen opvangen. De terstond uitgeefbare oppervlakte voor bedrijventerreinen (ontsloten, bouwrijp gemaakte terreinen die direct
beschikbaar zijn voor uitgifte voor bedrijven) is in 2005 46 hectare. Nog eens 21 hectare
is niet-terstond uitgeefbaar. Op Urk is in totaal 29 hectare uitgeefbaar, waardoor de verhouding tussen de uitgifte van bedrijventerreinen en de uitgeefbare oppervlakte hoger
is dan in de Noordoostpolder. Dat betekent dat de reservecapaciteit van bedrijventerreinen op Urk kleiner is; op Urk is relatief minder ruimte om in de toekomst nieuwe
bedrijventerreinen te ontwikkelen.

Noordoostpolder niet
aantrekkelijk voor
gevestigde
bedrijven

De bedrijventerreinen moeten meer gepromoot worden en men moet letten op de
representativiteit. Als nieuwe noodzakelijke ontwikkeling wordt gezien het niet meer
kritiekloos verkopen van bedrijfskavels, maar het verkopen van bedrijfsconcepten
door productketens slim te koppelen en beter te thematiseren (geïntegreerde clusterbedrijvigheid). Dit is met name van belang omdat in de Noordoostpolder van de
gevestigde ondernemingen per saldo meer bedrijfsvestigingen de regio verlaten dan
dat er bedrijfsvestigingen van buiten Flevoland zich in de Noordoostpolder vestigen. In
2005 kwamen in totaal 35 vestigingen naar de Noordoostpolder, terwijl er 52 vertrok-
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ken naar aangrenzende regio’s zoals de omgeving Zwolle. Dit is tevens een signaal dat
de Noordoostpolder minder aantrekkelijk lijkt voor startende ondernemers. Op Urk zijn
immigratie en emigratie van bedrijven in evenwicht.
Subsidies en fiscale regelingen gaan voor de toekomstige ontwikkelingen mogelijk problemen opleveren, hetgeen ertoe kan leiden dat zich laagwaardige bedrijvigheid gaat
vestigen op plekken waar dat juist niet gewenst is. Als vaak knellend daarentegen kan
de afwikkeling van bestemmingsplannen in Flevoland worden beschouwd. Stroperige
en langdurige procedures kunnen investeringsbeslissingen negatief beïnvloeden.
Samenwerking
Noordoostpolder
en Urk van belang

Belangrijk is dat de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk de krachten
bundelen voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Alleen op deze
manier zullen zij voldoende tegenwicht aan de geschetste ontwikkelingen kunnen bieden. Beide gemeenten hebben baat bij het gezamenlijk optrekken aangezien een groot
deel van de pendel tussen beide gemeenten plaatsvindt. Bij het ontwikkelen van een
regionaal bedrijventerrein samen met de gemeente Noordoostpolder kan een deel van
de ruimteclaim door de Urkse bedrijvigheid naar dat nieuwe bedrijventerrein verplaatst
worden, waardoor de vrijkomende ruimte bestemd kan worden voor woningbouw.

2.4 Woningaanbod
De Noordoostpolder en Urk tellen respectievelijk 17.620 en 5.050 woningen in 2005.
De ontwikkeling van het woningaanbod in de Noordoostpolder en op Urk hangt sterk
samen met de relatief beperkte bevolkingsgroei in de regio. Veel jongeren trekken weg
vanwege het gebrek aan voorzieningen (met name het ontbreken van hoger onderwijs)
en komen niet meer terug om er te wonen. Ook het gebrek aan voldoende perspectief op de arbeidsmarkt speelt een rol. Hierdoor lijken de gemeenten niet aantrekkelijk
genoeg om mensen van buiten de provincie naar de Noordoostpolder te trekken. Het
aantal woningen dat in 2005 is opgeleverd blijft ver achter bij het gemiddelde van
Flevoland (tabel 1). Daarnaast worden er relatief minder plannen voor nieuwe woningbouw gerealiseerd, getuige het aantal verleende bouwvergunningen. Ook de jaarlijkse
groei van de woningvoorraad in de afgelopen tien jaar is achtergebleven bij de gemiddelde groei binnen de provincie.

Tabel 1 Kenmerken woningaanbod Noordoostpolder, Urk en Flevoland, 2005

Woningvoorraad
Gereedgekomen woningen per 1.000 woningen
Verleende bouwvergunningen per 1.000 woningen
Jaarlijkse groei (%) woningvoorraad 1995-2005

Noordoostpolder

Urk

Flevoland

17.620

5.050

139.840

5

2

13

13

16

19

1,5%

2,3%

3,3%

Bron: CBS

Ondanks de hierboven geschetste ontwikkelingen zijn er wel vergevorderde activiteiten
om het woningaanbod in de Noordoostpolder te vergroten. In de gemeente Emmeloord komen kavels beschikbaar in de nieuwe woonwijk Emmelhage. Deze woonwijk
kent een ruime opzet met veel water en groen. Het was de bedoeling om met deze
woonwijk veel mensen van buiten de regio te trekken. Helaas is dit tot op heden niet
gelukt. Uit recente cijfers van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat 4% van de
toekomstige bewoners van deze wijk van buiten de Noordoostpolder komt (Gemeente
Noordoostpolder, 2006). Dit komt voor een groot deel doordat Emmelhage heeft gewerkt met een wachtlijst met daarop 800 inwoners uit de Noordoostpolder. De wijk is
dus erg in trek bij de huidige bewoners van de Noordoostpolder. Zij krijgen voorrang
boven mensen van buiten. Wanneer gekeken wordt naar alle verkopen van woningen
Rabobank Nieuwe wegen via gebaande paden
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in Emmeloord, dan is 73% van de kopers afkomstig uit de Noordoostpolder. Nog eens
6% is afkomstig uit de rest van Flevoland. Dit betekent dat 21% van de kopers vanuit
andere regio’s naar Emmeloord komt3. Hiervan komt 32% uit het noorden, 36% uit het
oosten, 16% uit het westen en 16% uit het midden van Nederland. Meer aandacht
behoeft in het bijzonder het psychologische aspect van vestigen in/verhuizen naar
Flevoland en naar de Noordoostpolder in het bijzonder: verbetering van het imago is
ook in dat opzicht noodzakelijk.
Relatief veel ouderen
komen naar
Flevoland voor
rust en ruimte

Woningbehoefte
overtreft
woningvoorraad
in toekomst

Ook in de omliggende dorpen zijn er voldoende mogelijkheden voor woningbouw. Gezien de toenemende woningbehoefte is het ook noodzakelijk om de woningvoorraad
te vergroten. Het argument ‘de bevolkingsgroei in Nederland stabiliseert, dus dan laat
men elders in het land een lege plek achter’ gaat niet op. In verband met de gezinsverdunning moet dit gerelativeerd worden en dus moet de ruimtebehoefte zeker niet
naar beneden worden bijgesteld. In de jonge omgeving van Flevoland is sprake van een
dubbele vergrijzing. De eigen bevolking vergrijst. Maar ook steeds meer ouderen van
buiten de provincie zullen zich in Flevoland vestigen. Dit heeft consequenties voor de
woningbouw. Deze ouderen willen meer comfort, luxe en veiligheid.
In figuur 3 is te zien hoe de woningvoorraad en de woningbehoefte in Noordoostpolder en Urk zich tot 2020 ontwikkelen. Gelijk wordt duidelijk dat het woningaanbod niet
aan de vraag zal kunnen voldoen. De woningvoorraad in de Noordoostpolder zal de
komende 15 jaar naar verwachting flink toenemen met 43%. Op Urk is de verwachte
toename met 59% nog sterker. De koopvraag voor het oude dorp is erg groot, terwijl
er weinig doorstroming is. Beide ontwikkelingen hebben een prijsopdrijvend effect.
Het aandeel huurwoningen op Urk is 15% van het totale bestand, tegen een Flevolands gemiddelde van 40%. Omdat er onvoldoende locaties beschikbaar zijn, en omdat
geplande projecten vertraagd worden, kan Urk niet voorzien in de huisvesting om de
eigen bevolkingsgroei op te vangen.
Figuur 3 Woningvoorraad en woningbehoefte in Noordoostpolder en Urk 2005 - 2020
aantal woningen
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woningvoorraad
woningbehoefte
Bron: ABF Research, Primos

2.5 Concurrentie
De gemeenten Noordoostpolder en Urk ondervinden concurrentie van de economische ontwikkeling in andere gemeenten of regio’s.

3
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Concurrentie uit Amsterdam-Almere
Almere is een bijzonder aantrekkelijke woongemeente voor mensen die werken in Amsterdam.
Deze forensen hebben voorzieningen nodig en creëren daarmee werkgelegenheid in Almere. Ook is Almere aantrekkelijk voor bedrijven die in de knel komen in het Gooi en omstreken.
Concurrentie uit andere regio’s in Flevoland
In dezelfde prijsklasse van grond als de Noordoostpolder zitten Dronten en Lelystad. Alleen
hebben deze laatste twee gemeenten het voordeel dat zij straks over een spoorlijn beschikken en daardoor beter bereikbaar zijn. Zeewolde profiteert van de ligging dichtbij Almere.
Concurrentie uit Noord-Nederland
De provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn aangewezen als Doelstelling 2
gebied. Deze doelstelling streeft er voornamelijk naar steun te bieden aan de economische en sociale achterstand binnen de landelijke of stedelijke gebieden die met structurele moeilijkheden kampen. Van 2000 tot en met 2006 is in Kompas voor het Noorden
bijna € 2,27 miljard overheidsgeld voor Noord-Nederland vrijgemaakt. Voor de periode
2007-2013 gaat er € 152,4 miljoen naar Noord-Nederland. Flevoland kent al een aantal
jaren een bovengemiddelde economische groei. Flevoland is voor 2000-2006 aangewezen als Doelstelling 1 gebied met als algemene doelstelling om te streven naar een
voortgaande groei in Flevoland. Noordoostpolder en Urk kunnen hier niet genoeg van
profiteren. Gezien de economische groei in de Noordoostpolder en Urk zouden zij, net
als Noord-Nederland, tot het Doelstelling 2 gebied behoren. Bovendien voelt de Noordoostpolder de concurrentie uit Heerenveen. Heerenveen heeft een gunstige ligging. Er
is een kruispunt van autosnelwegen en een spoorverbinding. Thialf en SC Heerenveen
dragen bij aan het positieve imago van Heerenveen.
Concurrentie uit Kampen-Zwolle
De grondprijzen in Kampen en Zwolle zijn hoger dan in Noordoostpolder en Urk. Wel
kennen Kampen en Zwolle een spoorverbinding. Met de komst van de Hanzelijn wordt
de bereikbaarheid alleen nog maar beter. Zwolle kent een knooppunt van allerlei
autowegen. Door het opwaarderen van de N50 en N23 versterkt Kampen zijn positie
nog verder. Bovendien heeft Kampen als plus de natte industrieterreinen inclusief de
ophanden zijnde uitbreiding.
Concurrentie uit Steenwijkerland
Door de aanleg van de A32, Zwolle-Leeuwarden, is de positie van Steenwijk duidelijk
verbeterd. Verder heeft Steenwijkerland besloten zowel in Vollenhove als in Blokzijl de
komende tijd uit te breiden.

2.6 Imago
Negatief imago
Noordoostpolder en Urk

Noordoostpolder en
Urk weinig
gepromoot

Het imago van een regio is een van de belangrijkste punten in de positionering naar
buiten. Flevoland moet nog steeds opboksen tegen een negatief imago van saaie provincie waar weinig gebeurt. Het negatieve imago geldt voor de hele provincie, inclusief
de Noordoostpolder en Urk. Sommige partijen zijn van mening dat het imago van de
Noordoostpolder en Urk nog negatiever is dan dat van de rest van Flevoland. Flevolanders zelf vinden hun regio bekend en aantrekkelijk. Buiten Flevoland wordt de regio als
vlak, eentonig en vooral niet leuk ervaren. Flevoland heeft veel te bieden, maar dat is
(nog) niet bekend genoeg buiten Flevoland.
Van eind jaren negentig tot 2002 heeft de promotie van de Noordoostpolder en Urk
op een laag pitje gestaan. De economie groeide wel. De economische promotie staat
niet op zichzelf maar zou onderdeel moeten zijn van het totaalconcept om de NoordRabobank Nieuwe wegen via gebaande paden
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oostpolder qua imago te verbeteren (Gemeente Noordoostpolder, 2006). De gemeente
Noordoostpolder geeft aan dat zij kan rekenen op grote loyaliteit van het aanwezige
bedrijfsleven en de bereidheid om mee te werken aan het versterken van het imago.
Inmiddels heeft de gemeente een economische acquisiteur aangetrokken om het imago te versterken en bedrijven naar de regio te halen. Daarnaast profileert de gemeente
Noordoostpolder zich met de leus ‘Puur Energiek’. Het college van burgemeester en
wethouders in de Noordoostpolder wil de bijzondere waarden, zoals prachtige vergezichten, frisse lucht, groene ruimte, het historische Schokland en dorpen waarin het
fijn en veilig wonen is, van de Noordoostpolder graag meer zichtbaar maken. Daarom
is samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een zogenoemde
imagocampagne van start gegaan. Als gewenst beeld (imago) is begin 2005 gezamenlijk gekozen voor het imago ‘Puur Energiek’, met als bijbehorende slogan ‘Klopt uw beeld
van Noordoostpolder nog wel?’. Hiermee is het imagobeleid voor de komende jaren
vastgesteld. Het gewenste imago wordt op een geleidelijke manier aan de man gebracht (Gemeente Noordoostpolder, 2005). Voor de komende jaren heeft de gemeente
Noordoostpolder echter geen extra budget gereserveerd om ‘Puur Energiek’ met een
campagne verder uit te dragen en Noordoostpolder maatschappelijk te profileren (Gemeente Noordoostpolder, 2006).
Voor Urk is het imago vooral relevant voor het toerisme en het aantrekken van nieuwe
bedrijven. Het beeld dat de mensen van buiten hebben over Urk is wisselend. In
positieve zin staat Urk bekend om vrijgevigheid met kerst en zijn koren op Hemelvaartsdag. Daarnaast is Urk negatief in het nieuws gekomen vanwege de drank- en
drugsproblematiek. Dat Urk uniek is vanwege zijn platviscentrum van Nederland en zijn
bijzonder jonge bevolking is echter minder algemeen bekend. Urk wil meer van zich
laten horen in positieve zin. Zo zou er gezamenlijk op een consistente manier aan een
positief imago gewerkt moeten worden. Het Urker bedrijfsleven kan daarbij optreden
als ambassadeur van Urk. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting
Urk Promotie (Bedrijvenkring Urk, 2004).
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Sociale kenmerken
De bevolking van Noordoostpolder en Urk komt aan bod in dit hoofdstuk. Als eerste
kijken we naar de bevolkingsontwikkeling, om vervolgens de overstap te maken naar
de leeftijdsopbouw, de beroepsbevolking en het inkomen.

3.1 Bevolkingsontwikkeling
Ongeveer 17% van de inwoners van Flevoland woont in de gemeenten Noordoostpolder en Urk. De Noordoostpolder telt in 2006 45.740 inwoners, op Urk ligt het aantal
op 17.460. Kenmerkend voor de Noordoostpolder is de regie die in de beginjaren is
gevoerd. De kolonisten werden zorgvuldig geselecteerd met als doel om een in economisch, sociaal en cultureel opzicht welvarende regio te vormen. De samenleving werd
na de zorgvuldige selectie opgebouwd volgens een zo goed mogelijke afspiegeling
van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Daarnaast werd de bevolking
gehuisvest volgens doordachte nederzettingsstructuren. Het aantal inwoners in de gemeente Noordoostpolder is de laatste twintig jaar minder snel gegroeid dan dat in de
vier gemeenten in de Flevopolder (Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde). In Almere
is het aantal inwoners in twintig jaar qua inwoners bijna verviervoudigd. De Noordoostpolder is eerder drooggelegd dan de Flevopolder en zat qua inwoneraantal al dichter
bij de top.
Urk barst uit zijn
voegen

Voor Urk geldt dat de gemeenschap al eeuwen oud is, zeker in vergelijking met de rest
van Flevoland. Het is daarom ook opmerkelijk dat het aantal inwoners de afgelopen
twintig jaar gegroeid is met 50%. Zo langzamerhand barst Urk uit zijn voegen. Een eerdere grenswijziging heeft hiervoor geen oplossing geboden. Het is van belang dat hier
aandacht voor is. Verder valt de huishoudensamenstelling op Urk op. In de gemeente
bevinden zich relatief weinig alleenstaanden. Het zijn vooral jonge gezinnen met kinderen (62,8% van alle huishoudens); de gemiddelde huishoudensgrootte is 3,55 personen.
Het gezin wordt hier gezien als hoeksteen van de samenleving, de algemene individualiseringstrend laat zich in deze gemeente minder gelden. Urk onttrekt zich sowieso aan
de landelijke bevolkingstrends: ook de vergrijzingsproblematiek is hier minder een issue
dan elders. Dit heeft voor een deel te maken met de betrekkelijk gesloten gemeenschap en de intern gerichte blik die Urk kenmerkt.
De bevolkingsgroei in de beide gemeenten blijft inmiddels in sterke mate achter bij
het gemiddelde van de provincie. In de Noordoostpolder en op Urk is sprake van een
gemiddelde jaarlijkse groei in de afgelopen tien jaar van respectievelijk 1,2% en 1,7%,
terwijl de gemiddelde aanwas in Flevoland jaarlijks 3,2% bedraagt. De grootste groeiende gemeenten zijn Almere (5,0%), Zeewolde (3,8%) en Dronten (2,3%).

Inwoners
Noordoostpolder en
Urk trekken weg

Hoog aantal
geboorten op Urk

De belangrijkste oorzaak voor de achterblijvende bevolkingsgroei is dat beide gemeenten te kampen hebben met een negatief migratiesaldo. Er vestigen zich per saldo minder mensen in de gemeenten, dan dat er inwoners vertrekken. In de Noordoostpolder
vestigden zich in 2005 32 mensen op de 1.000 inwoners, terwijl er 38 vertrokken. Op Urk
was het negatieve migratiesaldo van vergelijkbare omvang (7 op de 1.000 inwoners). In
de andere gemeenten wordt de bevolkingsgroei juist versterkt door migratiepatronen.
De effecten van migratie springen in het oog, omdat de aanwas via geboorte en de
uitstroom via sterfte niet bovengemiddeld lager respectievelijk hoger liggen dan voor
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de gehele provincie. Urk kent zelfs juist een zeer hoog relatief aantal geboorten: 21 op
1.000 inwoners tegenover 14 op 1.000 inwoners in Flevoland. De Noordoostpolder zit
qua geboorte/sterftecijfers op het gemiddelde.
Verschillende
achtergronden voor
negatieve
migratiesaldo

Een relatief groot deel van de inwoners van de Noordoostpolder is dus geneigd om de
regio te verlaten. De situatie is wat dat betreft verslechterd. Dit negatieve migratiesaldo
doet zich pas sinds 2004 voor. Daarvoor was er sprake van een vestigingsoverschot.
Zo was in 1995 in de Noordoostpolder nog sprake van een positief migratiesaldo: 10
op 1.000 inwoners. Voor Urk geldt dat het migratiesaldo al jaren negatief is. Op Urk is
sprake van een kleine versterking van het negatieve migratiesaldo. Hoofdreden voor het
negatieve migratiesaldo op Urk is het gebrek aan woningen op Urk. Veel inwoners van
Urk zijn door het ruimtegebrek naar het nabijgelegen dorp Tollebeek in de gemeente
Noordoostpolder verhuisd. Ook de relatief hoge grondprijs van de woningen en de
wijze van bouwen op Urk spelen een rol. De gemiddelde koopprijs in de Noordoostpolder is lager. Daarnaast kunnen andere redenen een rol spelen. Een tekort aan voorzieningen (zorgfaciliteiten, winkelmogelijkheden, onderwijs, uitgaansmogelijkheden voor
de jeugd etc.), een gebrek aan werkgelegenheid in de regio, belemmeringen in de
verkeersinfrastructuur (mogelijkheid tot pendel buiten de gemeenten) en aantrekkelijkheid van de leefomgeving kunnen allemaal een rol spelen.

Bevolking
Noordoostpolder
en Urk groeit
komende jaren

De bevolkingsgroei in de Noordoostpolder is onder andere afhankelijk van de verdere
groei van de bevolking in de Flevopolder. Bij een sterke bevolkingsgroei in de Flevopolder zal zeker een deel van de bevolking overlopen naar de Noordoostpolder. De
groei van het aantal inwoners zal daarnaast afhankelijk zijn van de herinrichting van de
Noordoostpolder. Als de herinrichting de attractiviteit vergroot, zal dat extra inwoners
met zich meebrengen. De werkgelegenheidsgroei speelt daarbij een grote rol. In figuur
4 is de bevolkingsgroei voor de komende jaren weergegeven. De verwachting is dat in
de Noordoostpolder de bevolking de komende 15 jaar met 6.200 personen toeneemt.
Op Urk zal de bevolkingstoename uitkomen op 3.300 personen.

Zeer weinig
allochtonen op Urk

Opvallend is ook dat op Urk en in mindere mate in de Noordoostpolder zich relatief
weinig allochtonen4 vestigen. Op Urk is slechts 2,4% van niet-Nederlandse herkomst
(waarvan twee derde niet-westers). Het aandeel allochtonen is ook nauwelijks gegroeid op Urk. In de Noordoostpolder ligt het aandeel allochtonen op 10,8%. Dit heeft
als consequentie dat de nodige diversiteit in bijvoorbeeld vraag naar producten en
diensten en aanbod van arbeid en ondernemers ontbreekt. (Niet-westerse) allochtonen
kunnen voor een belangrijke impuls zorgen voor de regionale economie. Allochtone
gezinnen vestigen zich vooral in de grotere steden. In Almere is een grote concentratie
van allochtonen aanwezig. Daar is maar liefst meer dan een derde van de bevolking van
allochtone herkomst. Gemiddeld is een kwart van de Flevolandse inwoners allochtoon.

4
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Figuur 4 Bevolkingsmutatie Noordoostpolder en Urk (in personen) 2005-2019
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3.2 Leeftijdsopbouw
Jongeren sterk
oververtegenwoordigd op Urk,
in Noordoostpolder
sterke vergrijzing

Er zijn sterke verschillen in de leeftijdsopbouw naar gemeente. De Noordoostpolder kent
relatief veel ouderen ten opzichte van de gemiddelde verdeling in Flevoland. Het aandeel 65+ is met 13% in 2006 het hoogste van de provincie (figuur 5). Dit gaat vooral ten
koste van de potentiële beroepsbevolking (15 tot 65 jaar). Op Urk is de gemeenschap
juist relatief jong: bijna een derde van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ter vergelijking:
in Flevoland in zijn geheel is dit 23%. Ook op Urk ligt het aandeel van de potentiële
beroepsbevolking lager dan gemiddeld. De zogenoemde ‘groene druk’5 is enorm: bijna
81%. Dit geeft aan dat de bevolking tussen 20 en 65 jaar hard moet werken om de
opvoeding en het levensonderhoud van jongeren te kunnen bekostigen. Aan de andere
kant biedt de relatief jonge bevolking kansen voor bepaalde sectoren in het bedrijfsleven. Met name de handel (speelgoed, voeding etc.) en horeca/toerisme (uitstapjes voor
gezinnen) zouden hiervan kunnen profiteren. Ook de vraag naar vrijetijdsvoorzieningen
kan een impuls krijgen (sport- en spelverenigingen, muziekscholen e.d.).

Figuur 5 Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noordoostpolder en Urk, Flevoland en Nederland, 2006
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Bron: CBS

Veel jongeren
trekken weg

Jongeren zijn bovendien belangrijk voor de economie. Zij vormen een bron van arbeid,
maken gebruik van voorzieningen en zorgen voor dynamiek. Nadere bestudering van
de leeftijdsopbouw van de bevolking leert dat veel jongeren tussen de 20 en 30 jaar
wegtrekken uit de Noordoostpolder. Het aantal inwoners in deze leeftijdscategorieën
laat een duidelijke dip zien. Veel jongeren in de adolescentiefase kiezen ervoor om
de gemeente te verlaten en naar omliggende regio’s te verkassen, omdat er weinig
De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar en het aantal
personen in de ‘productieve’ leeftijdsgroep van 20-64 jaar.
5
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arbeidsperspectief in de gemeente te vinden is. Daarnaast blijven voorzieningen voor
jongeren uit, onderwijsmogelijkheden op HBO- en WO-niveau blijven achter en ook
nieuwe woningbouw ontbreekt. De woningvoorraad groeit weliswaar wel, maar niet
hard genoeg om de vele jongeren te kunnen opvangen.
In tabel 2 is de jaarlijkse groei van de bevolking naar leeftijd weergegeven tussen 1995
en 2006. De Noordoostpolder en met name Urk heeft een jonge bevolking. In de periode 1995-2006 groeide het aantal inwoners jaarlijks met gemiddeld 0,7% respectievelijk
0,6%. Het is vooral de groep tussen de 15 en 65 jaar, de potentiële beroepsbevolking,
die een sterke jaarlijkse groei laat zien. Deze groei ligt ruim boven het landelijke gemiddelde.
Tabel 2 Jaarlijkse groei van de bevolking naar leeftijd over de periode 1995-2006 (in%)
Noordoostpolder

Urk

Flevoland

Nederland

0,7

0,6

2,4

0,5

jonger dan 15 jaar
15 tot 65 jaar

1,5

2,3

3,5

0,4

65 jaar of ouder

0,9

2,4

3,0

1,2

totaal

1,2

1,7

3,2

0,5

Bron: CBS

3.3 Beroepsbevolking

Participatiegraad laag
onder vrouwen op Urk

De beroepsbevolking6 in Noordoostpolder omvat 19.700 personen (drie-jaarsgemiddelde 2003-2005, zie tabel 3). Daarmee is 72,4% van de bevolking in de leeftijd van 15
tot 65 jaar beschikbaar voor arbeid. Op Urk is de participatiegraad7 flink lager, drie op
de vijf inwoners van de potentiële beroepsbevolking zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit komt door de zeer lage participatiegraad onder vrouwen. Nog geen 40% van
de Urkse vrouwen wordt tot de beroepsbevolking gerekend, terwijl de participatiegraad
onder vrouwen in heel Flevoland 61,2% bedraagt. Hier valt nog een wereld te winnen.
Gezien het hoge aandeel jongeren op Urk is het aannemelijk dat een groot deel van de
vrouwen een dagtaak heeft aan de opvoeding en zorg voor kinderen. Goede kinderdagverblijfsvoorzieningen zijn dan essentieel om deze groep aan het werk te krijgen.
Het landelijke kabinetsbeleid is er in ieder geval op gericht om zowel de mogelijkheden
als de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Als men de arbeidsparticipatie onder vrouwen op Urk wil vergroten, lijkt een cultuuromslag nodig te zijn. Een deel van de
vrouwen zal er bewust voor kiezen om zelf hun kinderen fulltime op te voeden, terwijl
de man zorgt voor de inkomsten van het gezin. Wat dat betreft zijn de verhoudingen en
opvattingen binnen huishoudens op Urk vrij traditioneel.

Het deel van de bevolking in de leeftijd 15 tot 65 jaar (potentiële beroepsbevolking) dat zich
beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt.
6

Hier is de bruto participatiegraad gerapporteerd. Dit is het aandeel van de totale beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking 15-64 jaar. De netto participatiegraad geeft
het aandeel van de werkzame beroepsbevolking weer.
7
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Tabel 3 Kenmerken beroepsbevolking Noordoostpolder, Urk en Flevoland, driejaarsgemiddelden 2003-2005

beroepsbevolking (in personen)

Noordoostpolder

Urk

Flevoland

19.700

4.900

172.700

naar geslacht (%)					
man

58,9

65,3

56,9

vrouw

40,6

34,7

42,9

naar opleiding (%)					
lager onderwijs

26,9

57,1

27,2

middelbaar onderwijs

48,7

34,7

45,9

hoger onderwijs

23,9

9,2

26,4

72,4

59,7

70,9

bruto participatiegraad (%)

naar geslacht (%)					
man

83,4

81,7

80,4

vrouw

60,8

39,6

61,2

Bron: CBS

Beroepsbevolking
relatief laag
opgeleid op Urk

Ook naar opleidingsniveau verschilt het beeld op Urk sterk van het gemiddelde beeld
van de provincie. Het aandeel van lager opgeleiden is meer dan tweemaal zo hoog als
het gemiddelde van Flevoland. Voor een deel heeft dit te maken met het gebrek aan
onderwijsvoorzieningen: zo ontbreekt het aan aanbod van HBO- en WO-onderwijs
op Urk en in de Noordoostpolder. Ook het gebrek aan werkgelegenheid in sectoren
waar een hoog opleidingsniveau gevraagd wordt speelt een rol. Veel inwoners van Urk
werken in de industriële sectoren (met name visverwerking). Dit betreft vooral laaggeschoolde beroepen.
De beroepsbevolking neemt nauwelijks toe over een langere periode bezien. In de
periode 1996-2005 was de jaarlijkse groei van de beroepsbevolking in Noordoostpolder 0,3%, en op Urk nam de beroepsbevolking gemiddeld zelfs af (-0,2% per jaar). De
beroepsbevolking in Flevoland nam sterk toe met jaarlijks 3,8% per jaar, met name in de
grote steden Almere en Lelystad.
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3.4 Inkomen
Weinig uitkeringsgerechtigden in
Noordoostpolder en
Urk

Het gemiddelde huishoudinkomen7 op Urk is met 18.600 euro het laagste van de
provincie (cijfer 2003)8. Dit lage huishoudinkomen hangt samen met het feit dat Urk
vooral bevolkt is met gezinnen met een relatief hoog aantal kinderen, en waarin de man
vaak de enige kostwinner is (gegeven de lage arbeidsparticipatie onder vrouwen). Dit
betekent dat de man in zijn eentje meer moet gaan verdienen om de andere personen
in het huishouden op hetzelfde welvaartsniveau te brengen als een alleenstaande.
Daarnaast is de relatief jonge bevolking een verklaring voor het lagere inkomen. Deze
jongeren staan aan het begin van hun carrière en zijn gemiddeld genomen lager ingeschaald dan oudere werknemers (o.a. op basis van ervaring). Ook het gemiddeld lage
opleidingsniveau van de beroepsbevolking draagt bij aan een lager inkomen. Het gemiddelde gestandaardiseerde huishoudinkomen in de Noordoostpolder ligt op 19.700
euro en ligt daarmee tevens onder het gemiddelde van Flevoland (20.600 euro).
In de Noordoostpolder en op Urk is de spreiding in het inkomensniveau gering. Er zijn
relatief weinig hoge en relatief weinig lage inkomens in de regio Noordoostpolder en
Urk. Het percentage lage inkomens9 ligt in beide gemeenten rond 8,5%-9%. Ter vergelijking: in Flevoland als geheel is dit percentage 10%. Dit komt met name doordat
Noordoostpolder en Urk relatief weinig uitkeringstrekkers tellen.

Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te
maken wordt het inkomen gestandaardiseerd (CBS). Hiertoe wordt het besteedbare huishoudensinkomen gedeeld door een equivalentiefactor. In de equivalentiefactor komen de
schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschap-pelijke huishouding. Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij het eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen.
7

Ook inkomens uit de landbouw en visserij zijn meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde huishoudinkomen.
8

Het gaat hier om de definitie van laag inkomen, zoals gehanteerd door het Sociaal en
Cultureel Planbureau. De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle huishoudens
hetzelfde welvaartsniveau. De hoogte van de bijstandsuitkering voor een alleenstaande in
1979 is hierbij het vertrekpunt. In dat jaar was de koopkracht van de bijstand het hoogst.
Voor andere typen huishoudens is de lage-inkomensgrens vastgesteld door een opslagfactor
toe te passen, die is gebaseerd op de feitelijke extra kosten van huishoudens met een andere
omvang en samenstelling. Voor de jaren na 1979 is de lage-inkomensgrens gecorrigeerd voor
de prijsontwikkeling, waardoor zij geschikt is voor vergelijking in de tijd.
9
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4

Economische situatie
Op het economische aspect blijven Noordoostpolder en Urk achter. De economische
groei wordt bepaald door vele factoren. In dit hoofdstuk kijken we verder naar een
aantal van deze factoren: de werkgelegenheid, de werkloosheid, de investeringen, de
export. Vervolgens zoomen we in op de economische groei en de economische situatie
in Noordoostpolder en Urk in 2015.

4.1 Werkgelegenheid
Sterk
arbeidsmoraal

De Noordoostpolder en Urk tellen in 2005 27.140 banen. Daarmee is de regio goed voor
19% van de totale werkgelegenheid in Flevoland. De Noordoostpolder en Urk kenmerken zich door een sterke arbeidsmoraal: niet te veel praten, maar de handen uit de
mouwen steken. De wil om te werken is sterk aanwezig. Bedrijven vinden dit een prettig
gegeven van werknemers in de regio. Daarnaast kenmerken Urkers zich door hun handelsgeest.

Sterke banengroei op
Urk, Noordoostpolder kent krimp
van aantal banen

In de Noordoostpolder is het aantal banen per 1.000 inwoners gedaald sinds 2001
(figuur 6). Met name de laatste jaren zet de daling sterk door: tussen 2003 en 2005 is het
aantal banen per 1.000 inwoners met 7% afgenomen. Daarmee volgt de Noordoostpolder de provinciale en landelijke trend van de laagconjunctuur, maar de daling is veel
sterker. Voor een deel is de sterkere daling toe te schrijven aan de forse bezuinigingsoperatie van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de ene locatie zich in Emmeloord
bevindt (de andere is in Lelystad gevestigd). Onderdeel van de reorganisatie was de
omvorming van het ziekenhuis tot polikliniek, waardoor veel medische functies verdwenen. Opvallend is dat Urk zich in 2005 aan het algemene beeld onttrekt: daar groeide
het aantal banen per 1.000 inwoners met 2,3%. Daarnaast is het aantal banen in de
periode 1996-2005 veel harder gegroeid ten opzichte van dat in Flevoland als geheel.
Figuur 6 Ontwikkeling aantal banen per hoofd van de bevolking, Noordoostpolder
en Urk, afgezet tegen Flevoland en Nederland, 1996-2005
index (1996=100)
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Bron: LISA/CBS, bewerking EIM

Daling werkgelegenheid landbouw in
Noordoostpolder

In de polder werken veel inwoners nog in de traditionele sectoren. De agrarische sector
is zeer sterk vertegenwoordigd in de gemeente Noordoostpolder: 18% van het totale
aantal banen (zie figuur 7). Landelijk gezien werkt slechts 3% van de beroepsbevolking
in de landbouwsector. Naar sector bezien is in de Noordoostpolder sprake van een sterRabobank Nieuwe wegen via gebaande paden
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ke daling van de werkgelegenheid in de agrarische sector. Dit heeft enerzijds te maken
met de bekende landelijke trends, de verdienstelijking van de maatschappij, de concurrentie vanuit de lagelonenlanden waar veel goedkoper geproduceerd kan worden en
de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Daarnaast is sprake van schaalvergroting binnen de
landbouw, waarbij meer gebruik gemaakt wordt van kapitaal (machines, automatisering
etc.) dan van arbeid.
Visserijsector op Urk
kan inspelen op
veranderende
behoeften van
consument

Op Urk is nauwelijks sprake van werkgelegenheid in de landbouw, maar daar zijn zeer
veel banen (bijna 40%) in de industrie te vinden. Het gaat dan met name om werkgelegenheid in de visverwerkende bedrijven. De visserijsector als belangrijkste factor voor
de werkgelegenheid staat onder druk vanwege vangstbeperkende maatregelen. In de
industrie, die op Urk voor een groot deel draait op de visvangst, is sprake van een kleine
groei van het aantal banen (1,5% per jaar). De vraag is of de visserij op langere termijn
voldoende werkgelegenheid kan bieden voor de groeiende Urker bevolking. Door de
onzekere inkomenspositie gaan schippers en opvarenden op zoek naar ander werk. Het
is belangrijk om de sterke positie in de visserij te versterken maar ook nu al in te zetten
op andere bedrijvigheid die past bij het arbeidspotentieel en de ligging van Urk. In de
visverwerkende industrie is een ontwikkeling gaande van op productie gerichte activiteiten naar marketingachtige activiteiten. De productie van vis wordt omgebogen naar
het aanbieden van voedsel. Urk heeft deze kennis van voedsel, zowel op het gebied van
hygiëne, biologische aspecten als verkoop. Er wordt ingespeeld op de veranderende
behoeften van de consument, waardoor concepten als kant-en-klaarmaaltijden, gemak,
kwaliteit en comfort worden ingepast. Op deze wijze worden de werkgelegenheid en
het bedrijfsrisico gespreid.
Verder is op Urk de werkgelegenheid in de bouwnijverheid (7%) bovengemiddeld. De
relatief sterke groei van het aantal banen op Urk is vooral geconcentreerd in de sectoren bouwnijverheid, handel en reparatie, zakelijke dienstverlening en de collectieve
sector (overheid, onderwijs en gezondheidszorg). Het is niet gek dat meer bedrijven
op Urk zich richten op handel. Zij kopen vis en verkopen het meteen weer door. Niet
alleen Europa is een grote handelspartner, maar er is sprake van een wereldwijde
handel met landen als China en Vietnam. Er is bovendien niet alleen meer sprake van
handel in de traditionele platvis. Allerlei vreemde vissoorten worden op Urk verhandeld.
Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat er meer vraag zal komen naar personeel
met een MBO- of HBO-opleiding. De gemeente spant zich in om een verbreding van
het werkgelegenheidsaanbod te bewerkstelligen. Naast de groei van Urk als handels-,
verwerkings- en logistiek viscentrum ziet zij mogelijkheden voor meer dienstverlenende
bedrijven op Urk. Dit zien we terug in de werkgelegenheidscijfers.

Figuur 7 Sectorstructuur werkgelegenheid (aantal banen) Noordoostpolder en Urk, 2005
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Landbouw, bosbouw, visserij

7

Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur en overheid
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Eenzijdige sectorstructuur: gericht op de
traditionele sectoren

De concentratie van werkgelegenheid in de traditionele sectoren heeft tot gevolg dat
het aandeel werkenden in de tertiaire en quartaire sector in meer en mindere mate
onder de gemiddelden van Flevoland en Nederland ligt. In sectoren als de detailhandel en de horeca zal dit samenhangen met de beperkte bevolkingsgroei, waardoor de
vraag naar food- en non-food-producten achterblijft. In de Noordoostpolder en op Urk
werken relatief weinig mensen in de zakelijke dienstverlening. In deze sector ligt het
aandeel werkgelegenheid (13% respectievelijk 8%) ver achter bij het gemiddelde van
Flevoland (19%). In alle andere gemeenten ligt het aandeel hoger; Almere is koploper.
Daar werkt bijna een kwart van de werknemers in de zakelijke dienstverlening.
De creatie van werkgelegenheid in Noordoostpolder en Urk komt vooral van het zittende bedrijfsleven. Zorg voor behoud van de huidige werkgelegenheid! Koester het
bestaande bedrijfsleven! Het creëren van banen voor vrouwen in Flevoland zorgt ervoor
dat gezinnen in Flevoland blijven. Kijk daarbij vooral naar verzorgende en dienstverlenende sectoren op mbo-niveau. De Gemeente Noordoostpolder heeft zoals eerder al
aangegeven in 2006 een acquisiteur aangetrokken. De acquisiteur zal in de komende
jaren jonge nieuwe bedrijven naar de Noordoostpolder halen. Daarnaast zal met andere
activiteiten de groei van de werkgelegenheid worden gestimuleerd.

Per saldo uitgaande
pendel van
werknemers

In de Noordoostpolder geldt meer dan op Urk dat er onbalans is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: een deel van het aanwezige arbeidspotentieel wordt momenteel niet (in de regio) benut. Volgens de statistische afdeling van de provincie Flevoland
waren er op 1 april 2005 13.900 inwoners die wonen en werken in de Noordoostpolder.
De uitgaande pendel van inwoners die elders werken komt uit op 5.300 mensen. De inkomende pendel telt 3.900 mensen. De meeste werknemers van de inkomende pendel
zijn afkomstig uit Urk en Dronten.

4.2 Werkloosheid
Weinig werklozen…

De werkloosheid in de Noordoostpolder en op Urk is relatief laag ten opzichte van die
in de rest van Flevoland, en met name ten opzichte van de grotere steden Almere en
Lelystad. Uit cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) blijkt dat in 2005 het
aantal niet-werkende werkzoekenden10 (NWW’ers) in de Noordoostpolder en op Urk respectievelijk 1.730 en 250 personen telt. Dit komt neer op 8% respectievelijk 4% van de
totale beroepsbevolking. De werkloosheid op Urk is lager dan in omringende gemeentes. Het is alom bekend dat een Urker niet bang is om hard te werken en lang van huis
te zijn. Gelet op de hoge uitgaande pendel is een Urker ook bereid om te reizen voor
het werk. Volgens het CBS kregen in 2005 in totaal 800 mensen een WW-uitkering in de
Noordoostpolder. Op Urk bedroeg dit aantal 120.

…maar relatief hoge
werkloosheid
onder ouderen

In tabel 4 is de werkloosheid uitgesplitst naar de achtergrond van de niet-werkende
werkzoekende. Een aantal verschillen zijn waarneembaar. Zo zijn in de Noordoostpolder relatief meer niet-werkende werkzoekenden vrouw dan op Urk. Voor Urk hebben
we reeds gezien dat de participatiegraad onder vrouwen veel lager ligt. Gezinnen op
Urk houden zich meer vast aan tradities. De vrouw zorgt voor de kinderen en de man
verdient het geld. De grootste groep werklozen in Noordoostpolder en Urk is tussen de
40 en 50 jaar oud. Vooral voor de oudere generatie is het lastig om een baan te vinden.
Deze groep heeft voorheen vaak in de landbouw en de visserij gewerkt, maar door alle
veranderingen liggen daar de banen niet voor het oprapen. De jongere generaties zijn
Onder niet-werkende werkzoekenden vallen ook mensen die een baan van minder dan
twaalf uur per week zoeken of mensen die niet hoeven te solliciteren vanwege de zorg voor
kleine kinderen.
10
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qua werk vaak gericht op andere branches. De werkloosheidssituatie in Noordoostpolder en Urk is anders dan in de rest van Flevoland. Daar zijn de meeste werklozen tussen
de 23 en 40 jaar oud. De werkloosheid is voornamelijk te vinden onder mensen met een
elementair of lager beroep.
Aandeel moeilijk
bemiddelbare
werklozen
relatief laag

Het CWI beoordeelt iedere inschrijving op de volgende hoofdpunten: beroep, opleiding, werkervaring en persoonlijke kenmerken. Op basis van de totaalscore wordt
de werkzoekende ingedeeld in een fase. De fase geeft aan wat de kansen zijn op
de arbeidsmarkt. Een niet-werkende werkzoekende wordt ingedeeld in fase 1 als de
persoon vrijwel onmiddellijk aan een baan te helpen is. Als de werkloze in fase 2 of 3
terechtkomt, is de afstand tot de arbeidsmarkt groter. Er wordt een traject uitgestippeld
dat moet leiden tot een baan. De werklozen in fase 4 zijn door persoonlijke, sociale of
psychische belemmering het moeilijkst aan een baan te helpen. In vergelijking met de
hele provincie zijn in de Noordoostpolder en op Urk relatief veel werklozen te vinden in
fase 1. Dit betekent dat in Noordoostpolder en Urk in vergelijking met andere regio’s in
de provincie een relatief grotere groep werklozen snel aan een baan te helpen is.

Tabel 4 Aantal niet-werkende werkzoekenden naar achtergrond, 2005
Noordoostpolder

Urk

Flevoland

naar geslacht			
man

46%

56%

44%

vrouw

54%

44%

56%

			
naar leeftijd			
5%

4%

7%

23 tot 40 jaar

jonger dan 23 jaar

28%

15%

41%

40 tot 50 jaar

47%

71%

27%

50 tot 60 jaar

20%

10%

24%

			
naar beroep			
elementaire beroepen

30%

29%

24%

lagere beroepen

37%

42%

36%

middelbare beroepen

24%

20%

28%

hogere beroepen

7%

9%

10%

wetenschappelijke beroepen

2%

-

1%

			
naar fase

		
fase 1

25%

29%

7%

fase 2

14%

10%

24%

fase 3

34%

30%

43%

fase 4

28%

32%

26%

Bron: CWI

Als gevolg van de economische groeivertraging is de werkloosheid in zowel de Noordoostpolder als Urk met 1%-punt toegenomen tussen 2000 en 2005. Deze groei is echter
lager dan voor de provincie als geheel, waar de werkloosheid met 3%-punt groeide.
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4.3 Investeringen
Investeringsniveau
relatief laag

Er is in de regio Noordoostpolder/Urk in 2003 voor ongeveer 309 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa. De investeringsquote, de verhouding van de totale investeringen
in vaste activa in het regionale BBP11, is met 22% significant lager dan voor Flevoland als
geheel (48%). Zie figuur 8. In Almere is het investeringsniveau zelfs zeer hoog te noemen. Daar wordt van elke 1.000 euro toegevoegde waarde 710 euro weer geïnvesteerd
in het bedrijfsleven. Recentere informatie uit de ERBO-enquête geeft eenzelfde beeld
weer: het aandeel bedrijven in de Noordoostpolder dat aangeeft investeringen te hebben gedaan in 2005 is lager dan voor andere gemeenten in Flevoland. Daarnaast zijn
er in de regio relatief minder bedrijven die een toename van de investeringen hebben
gerealiseerd.
Figuur 8 De investeringsquote, 2003
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In de regio wordt relatief veel geïnvesteerd in de bedrijfstakken waar de Noordoostpolder/Urk van oudsher sterk in is: de landbouwsector en de industrie. Ook in de zakelijke
dienstverlening wordt flink geïnvesteerd (bijna de helft van het totaal), maar ten opzichte van de verstedelijkte gebieden in Flevoland is het aandeel investeringen significant
lager.
Bezien naar type activa wordt vooral geïnvesteerd in onroerende goederen (woningbouw en bedrijfsgebouwen). Gegeven de investeringen in de kapitaalintensieve
agrarische en industriële bedrijfstakken, wordt logischerwijs relatief veel geïnvesteerd in
machines en installaties12.

Het bruto binnenlands product (BBP) gewaardeerd tegen marktprijzen, is de waarde van de
in Nederland voortgebrachte goederen en diensten. Het BBP is ook de som van de in Nederland gevormde toegevoegde waarde en het totaal van de binnenlandse inkomens. Het BBP
is de maatstaf voor inkomen, productie en bestedingen die aansluit bij gegevens over de
arbeidsmarkt, de overheidsfinanciën, enzovoorts in Nederland. Lonen maken een groot deel
uit van het BBP. Dit deel van het BBP kan niet gebruikt worden voor investeringen.
11

De investeringen in vervoermiddelen hadden in 2003 een bijzonder groot aandeel in de
totale investeringen. Voor 2001 en 2002 lagen deze percentages op respectievelijk 28% en
29%. Het aandeel van investeringen in vervoermiddelen ligt daarmee structureel hoger dan
het landelijke gemiddelde.
12
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Tabel 5 Investeringen naar bedrijfstak, 2003
Noordoostpolder/ Urk

Flevoland

Nederland

23%

3%

4%

6%

2%

9%

Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie
Bouwnijverheid

1%

1%

1%

Handel, horeca en reparatie

6%

5%

7%

Vervoer, opslag en communicatie

4%

2%

9%

49%

77%

47%

8%

8%

17%

Financiële en zakelijke dienstverlening
Overheid
Zorg en overige dienstverlening
Totaal

4%

3%

7%

100%

100%

100%

Bron: CBS

Tabel 6 Investeringen naar type, 2003
Noordoostpolder/ Urk

Flevoland

Nederland

Woningen

43%

32%

33%

Bedrijfsgebouwen

20%

12%

19%

GWW-werken

3%

3%

13%

Vervoermiddelen13

5%

41%

12%

Machines en installaties

13%

5%

15%

Overige investeringen in vaste activa

13%

7%

6%

In cultuur gebrachte activa

3%

1%

0%

Overdrachtskosten grond

1%

1%

1%

100%

100%

100%

Totaal
Bron: CBS

4.4 Export
Weinig bedrijven
gericht op export

De op export gerichte bedrijven in de Noordoostpolder en op Urk zijn vooral te vinden in
de traditionele sectoren. Het zijn met name de grotere bedrijven in de agrarische sector
(met name pootaardappelen en bloembollen) en de visverwerkende industrie. De vishandel kan zich uitbreiden naar nieuwe internationale markten zoals de Aziatische landen
China, Vietnam, Japan, maar ook Suriname. Het exportaandeel in de omzet bedraagt in
2005 in de Noordoostpolder 29% en op Urk 18%, en ligt daarmee boven het gemiddelde
van Flevoland (Kamer van Koophandel, ERBO-enquête). Het aandeel bedrijven met export
ligt echter lager dan het gemiddelde. Het kleine aantal bedrijven in de regio dat goederen
exporteert richt zich dus relatief meer op de internationale markt dan elders in de provincie.

Het aantal buitenlandse vestigingen is gering: in Noordoostpolder zijn er maar 14 en op
Urk zijn er slechts 3 in 2005 (Provincie Flevoland, 2006).

4.5 Economische groei
Economische kracht
onvoldoende

De economische groei en economische kracht in de Noordoostpolder en op Urk blijven
achter bij die in de overige gemeenten in Flevoland. In ‘Visie op provinciale dynamiek’
heeft Rabobank Nederland de economische prestaties van de gemeenten in Flevoland
in kaart gebracht. De rapportcijfers van een aantal deelindicatoren zijn opgeteld om de
economische groei en kracht van de gemeenten te bepalen. Daarbij wordt het landelijke
De investeringen in vervoermiddelen hadden in 2003 een bijzonder groot aandeel in de totale investeringen. Voor 2001 en 2002 lagen deze percentages op respectievelijk 28% en 29%. Het aandeel
van investeringen in vervoermiddelen ligt daarmee structureel hoger dan het landelijke gemiddelde.
13
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Relatief weinig
aandacht voor
Noordoostpolder en
Urk binnen
provincie

gemiddelde elk jaar op een 6 gezet, waardoor de cijfers niet worden beïnvloed door de
conjunctuur. De resultaten zijn te vinden in figuur 9 en figuur 10. In de figuren is ook een
vergelijking met omliggende gebieden, te weten Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland
en Noord-Overijssel, meegenomen. Kijkend naar de economische groei, springt meteen
in het oog dat Noordoostpolder flink achterloopt. In 2005 werd in de Noordoostpolder
de economische groei met een 5,0 gewaardeerd. Op Urk kwam dit cijfer uit op 6,4. Dit
was net boven het provinciale gemiddelde van 6,3. Wat betreft de economische kracht
springen de Noordoostpolder en Urk er in negatieve zin uit. Voor beide gemeenten geldt
dat de economische kracht in 2005 een onvoldoende scoorde. De omliggende regio’s
doen het iets beter. Maar ook zij weten niet boven de zes uit te komen als score voor de
economische kracht. Flevoland krijgt een 6,5 voor de economische kracht.
Figuur 9 Rapportcijfer economische groei, 2003-2005
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Figuur 10 Rapportcijfer economische kracht, 2003-2005
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Almere wordt gezien als een belangrijke motor voor de economie in Flevoland. Hier
wordt relatief veel geld ingepompt. In de ‘Tien dukdalven van Flevoland’ is dukdalf 2
getiteld ‘Toekomst door groei’. Hierin wordt ingegaan op Almere, Lelystad, Luchthaven
Lelystad en het zuidwestelijk deel van Flevoland. Geen woord wordt gerept over de
Noordoostpolder en Urk. De hoge groei van Almere zal effecten hebben op de rest van
Flevoland, omdat er tevens een overloop tot stand komt naar het achterland. De vraag
blijft wel of de Noordoostpolder en Urk een vergelijkbare economische impuls willen
krijgen als Almere. Dat betekent dat de infrastructuur en de voorzieningen op een hoog
niveau moeten liggen. Anderzijds is het ook zo dat men zowel in de gemeente Noordoostpolder als de gemeente Urk intern gericht is.
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Over het algemeen blijft de economische ontwikkeling (uitgedrukt in de toegevoegde
waarde) in de regio Noordoostpolder en Urk in de periode 2002-2005 achter bij de
rest van Flevoland (zie figuur 11). De economische prestaties van het bedrijfsleven in
de regio zijn minder goed, gezien het negatieve groeicijfer voor 2002 en 2003, en de beperkte groei in 2004. In 2005 is het verschil minder groot. Ook de omliggende regio’s in
Friesland en Overijssel toonden een negatief groeicijfer in 2002. In deze regio’s was het
dieptepunt al eerder voorbij. In 2003 en 2004 was sprake van een groei. Bovendien was
deze groei flink hoger. In 2005 is juist de groei in de Noordoostpolder en op Urk hoger.
Zij lijken bezig te zijn met een inhaalslag.
Figuur 11 Economische groei, 2002-2005
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* Voorlopig cijfer

Naar bedrijfssector is er wel een aantal verschillen (zie tabel 7). Opvallend is dat de traditionele sectoren die qua werkgelegenheid sterk vertegenwoordigd zijn, in de Noordoostpolder de landbouw en op Urk de (visverwerkende) industrie, niet beter scoren dan
Flevoland op de volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde. Een uitzondering
vormt de ontwikkeling in de landbouw in 2004.

Tabel 7 Regionale economische groei, 2003 - 2004 (in%)
2003
Noordoostpolder en Urk

2004*
Flevoland

Flevoland

Landbouw, bosbouw en visserij

3,4

5,1

8,0

6,1

Industrie, openbare nutsbedrijven

-9,5

-0,2

-0,7

6,1

Bouwnijverheid

0,7

-5,1

-9,4

-7,6

Handel, reparatie consumentenart.

4,3

6,8

2,8

10,0

-14,7

-9,6

10,3

-5,4

Vervoer, opslag en communicatie

0,4

2,4

-4,4

2,0

Financiële instellingen

-0,1

4,8

-3,2

6,2

Verhuur, zakelijke dienstverlening

-2,9

20,5

-5,6

3,9

Overheid, defensie, sociale verz.

6,7

7,1

-1,4

2,7

Horeca

Gesubsidieerd onderwijs

2,6

0,6

2,4

-0,1

Gezondheids- en welzijnszorg

-3,6

-8,2

2,2

6,8

Milieu, cultuur en ov. diensten

1,8

-4,5

-2,1

1,3

Totaal bedrijfsactiviteiten

-0,7

6,3

0,6

4,1

Bron: CBS, Nationale Rekeningen			
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* Voorlopig cijfer. Cijfers voor 2005 zijn nog niet beschikbaar.		

Groei voor landbouw,
maar er zijn
wel een aantal
problemen

De landbouw en visserij in de Noordoostpolder en op Urk noteren een flinke economische groei. Het LEI geeft aan dat de landbouw in Nederland toekomst heeft. De sector
blijft van grote maatschappelijke betekenis als leverancier van een aantrekkelijk landschap en van voedsel en bloemen. Ondanks de gezonde economische groei heeft de
landbouw in de Noordoostpolder te kampen met een sterke teruggang van het aantal
bedrijven, conform het landelijke beeld. De agrarische sector staat onder druk en het
rendement is laag. De problemen zijn hier groter dan elders, gegeven het relatieve
belang van de landbouw in de regionale economie. De sector probeert deze problemen het hoofd te bieden door schaalvergroting, en wellicht andere bestemmingen te
zoeken voor de ruimte (wonen, werken, natuur en recreatie). Vele ondernemers proberen voordelen te behalen door verder te integreren in de keten. Zij doen dit door de
opslag en verwerking van producten. De handel is meestal buiten de Noordoostpolder
gevestigd. Uitzonderingen zijn uien en pootgoed.

Herpositionering
visserij als gevolg van
bedreigingen

De drijvende economische kracht op Urk was in het verleden de visvangst zelf. De visserij op Urk kent bedreigingen uit allerlei hoeken. Vandaag de dag zijn de energieprijzen
erg hoog. Voor een viskotter bestaat twee derde van de kosten uit brandstofkosten.
Door de hoge energieprijzen is het moeilijk voor de vissers om het hoofd boven water
te houden. Vooral voor de jongere generatie Urker mannen is de opbrengst van de
visvangst niet meer interessant.

Wetgeving
bedreigt visserij

Bovendien is Urk de afgelopen jaren geconfronteerd met vangstbeperkingen. Het is
ieder jaar spannend hoeveel de vangst mag bedragen. De onzekerheid maakt het lastig
voor de visserij, de visverwerkende industrie en de groothandel om langetermijnplannen te maken. Door de quotering van de Europese Commissie wordt het rendement
voor deze sectoren steeds lager. Deze sectoren worden gedwongen om minder afhankelijk te worden van de visserij.

Verwerking en
handel in vis
maakt Urk sterk

De belangrijkste economische kracht is de verwerking van en de handel in vis geworden. Allerlei vissoorten worden geïmporteerd en op Urk verwerkt. De internationale
handel neemt een steeds grotere vlucht. De belangrijkste vissoort is de schol. De
exportpositie van de schol is sterk. Echter, een steeds kleiner deel van de Urker gemeenschap profiteert hiervan. 30% van alle in Nederland verhandelde vis gaat via de Visafslag
Urk. In het buitenland wordt in toenemende mate vis uit Urk als kwaliteitsmerk gezien.
De opgebouwde positie in binnen- en buitenland kan Urk verder uitbouwen. Wel zal
daarvoor samenwerking en verdergaande expertise nodig zijn. De toepassing van de
buitendijkse haven kan opnieuw leiden tot een bedrijfseconomische invulling van de
Urker ligging aan het water middels niet-visserijgerelateerde industrie.
Door de matige bevolkingsgroei blijft de economische groei achter in de handel en
horeca. Deze sectoren kampen met een lagere vraag naar hun producten. De financiële
sector in de Noordoostpolder en op Urk presteert wat betreft de economische groei in
vergelijking met Flevoland ronduit slecht (mede doordat het aantal vestigingen sneller
daalt dan elders), evenals de zakelijke en overige dienstverlening. Dit heeft voor een
groot deel te maken met de sterke ondervertegenwoordiging van werkgelegenheid in
deze sectoren, ten opzichte van de grotere gemeenten in Flevoland.

Bijna helft van
bedrijven
onvoldoende
rendement

Recentere gegevens uit de ERBO-enqûete 2005 van de Kamer van Koophandel laten
zien dat er in de Noordoostpolder en op Urk relatief minder bedrijven waren die winst
noteerden, dan wel aangaven voldoende rendement te behalen. Het percentage bedrijven dat aangaf voldoende rendement te behalen lag in de Noordoostpolder en op Urk
rond 51%-55%, terwijl dit aandeel in gemeenten als Dronten en Lelystad rond 62%-64%
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lag. Ook zijn er maar weinig bedrijven die een toename van het bedrijfsresultaat in 2005
zagen (minder dan een kwart).
Ontwikkelen eigen
economische
groeikracht

De gemeente Noordoostpolder concludeert in haar aanpak dat het voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder belangrijk is de eigen economische groeikracht te ontwikkelen en bedrijvigheid uit de overloopgebieden aan te trekken. Randvoorwaarde is wel
dat de bedrijventerreinen goed bereikbaar en goed ogend zijn!

4.6 De economische situatie in 2015
Met welke trendmatige ontwikkelingen krijgt de regionale economie in de Noordoostpolder in de nabije toekomst te maken, en hoe zal het bedrijfsleven daarop inspelen?
Lokale ontwikkelingen zijn daarbij uiteraard van belang, maar gegeven de open economie van Nederland zijn er ook impulsen van landelijke en ook Europese ontwikkelingen.
In 2004-2005 hebben een aantal gerenommeerde onderzoeksinstellingen gezamenlijk
een viertal scenario’s voor de periode 2005-2040 uitgewerkt. In deze scenario’s zijn
intern consistente beelden verwerkt op verschillende terreinen (bijvoorbeeld bevolkingsontwikkeling, economie en arbeidsmarkt). Een beschrijving van de scenario’s is te
vinden in bijlage III. Er wordt hier volstaan met de presentatie van de voorziene ontwikkelingen volgens het meest waarschijnlijke scenario volgens de huidige inzichten:
Strong Europe.
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Internationale
samenwerking
neemt toe

Het scenario Strong Europe wordt gekenmerkt door een grote bereidheid tot internationale samenwerking. Er vindt een succesvolle hervorming plaats van Europese instituties,
en lidstaten zijn bereid een deel van hun soevereiniteit op te geven. De Lissabon-agenda, waarbij is afgesproken dat Europa in 2010 de meest innovatieve en concurrerende
regio van de wereld moet zijn, is een belangrijke leidraad. Daar staat tegenover dat door
de toenemende globalisering bij de overheden het besef doordringt dat zij steeds minder greep houden op de binnenlandse ontwikkelingen. Er is een toenemend nationaal
bewustzijn zichtbaar, o.a. tot uiting komend in de uitkomsten van EU-referenda, waarin
tegen ‘Europa’ werd gestemd (zoals in Frankrijk en Nederland). Via het sociaal-economische beleid en het stelsel van collectieve voorzieningen proberen zij hun invloed te
behouden. Mede daardoor blijven ingrijpende hervormingen in de publieke sector uit.
Het sociaal-economische beleid is gericht op solidariteit en gelijke inkomensverdeling.
De trend van vergrijzing dwingt regeringen tot enige hervormingen in sociale zekerheidsstelsels en arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt flexibeler, ook doordat drempels
in het vrije verkeer van arbeid worden weggenomen, waardoor de arbeidsmigratie zal
toenemen. Daarbij wordt weinig geselecteerd op opleidingsniveau en arbeidsmarktperspectieven. Een deel van de immigranten zal daarom een beroep moeten doen op
de sociale zekerheid. De hervormingen op de arbeidsmarkt en instroom uit migratie
stimuleren de arbeidsparticipatie.

Noordoostpolder
profiteert weinig van
internationalisering

De toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpolder kunnen afwijken ten opzichte
van die in de provincie en Nederland als gevolg van verschillen in sectorstructuur, leeftijdsopbouw en regionaal beleid. Uit figuur 12 blijkt dat de productie in de gemeente
Noordoostpolder achterblijft bij die in de provincie, volgens de uitgangspunten van het
hierboven geschetste scenario. De verwachte economische groei (uitgedrukt in mutatie
van de toegevoegde waarde) over de periode 2002-2015 bedraagt 23%, wat neerkomt
op jaarlijks 0,9%. In Flevoland bedraagt de totale stijging 27%. De lagere productiegroei
heeft vooral te maken met de sterke oriëntatie van de regio op de agrarische sector, en
ondervertegenwoordiging van zowel vestigingen als werkgelegenheid in snelgroeiende sectoren zoals de zakelijke dienstverlening en de collectieve sector. Hoewel de
groeiende internationalisering kansen biedt voor de landbouw (toename van export),
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Urk meer profijt van
internationalisering
door sterke concurrentiepositie visserij

zal de groei in verhouding tot andere sectoren relatief geringer zijn. Daarnaast speelt
mee dat een groot deel van het bedrijfsleven in de regio vooral gericht is op de lokale
markt, waardoor relatief weinig van groeiende internationale markten kan worden geprofiteerd. Urk kan de verwachte gemiddelde productiegroei in de provincie bijhouden
(26% over de periode 2002-2015) door de sterke internationale concurrentiepositie van
de visverwerkende industrie. Deze op Urk sterk vertegenwoordigde bedrijfstak heeft
meer potentie om zich internationaal te ontwikkelen dan de landbouw in de Noordoostpolder.

Figuur 12 Prognose van de toegevoegde waarde en het aantal banen in Noordoostpolder, Urk en Flevoland in 2015 (indexcijfer) volgens het scenario Strong Europe
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Verbreding
werkgelegenheid
Noordoostpolder
nodig

Op Urk is in tegenstelling tot de Noordoostpolder de afgelopen jaren tevens sprake
van zowel uitbreiding als verbreding van de werkgelegenheid naar andere sectoren.
Sectoren als bouwnijverheid, handel en reparatie, zakelijke dienstverlening en ook de
collectieve sector kenden een sterke groei van het aantal banen in de afgelopen jaren.
De groei van het aantal banen op Urk kan gelijke tred houden met de gemiddelde
groei binnen de provincie (8% over de periode 2005-2015). In 2015 zijn er dan ongeveer
6.950 banen beschikbaar. Dit biedt kansen voor de gemeente, gezien het aanwezige
arbeidspotentieel (veel jongeren en vrouwen die niet werken). In de Noordoostpolder
daarentegen is zelfs sprake van een verwachte afname van het aantal banen (-3% tussen 2005 en 2015). Het scenario Strong Europe voorziet vooral in werkgelegenheidsgroei in de (internationale) handel, zakelijke dienstverlening en delen van de collectieve
sector (zorg, onderwijs). Deze sectoren zijn in de Noordoostpolder alle ondervertegenwoordigd. Dit onderstreept de noodzaak om, zoals op Urk gebeurt, verbreding van de
werkgelegenheid te bewerkstelligen, en de afhankelijkheid van de agrarische sector te
verminderen.
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5

Bedrijvendynamiek
De mate van bedrijvendynamiek in de Noordoostpolder en op Urk is van belang
voor de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio. Banencreatie vindt plaats door
de oprichting van nieuwe bedrijven en de groei van bestaande bedrijven. Verlies van
werkgelegenheid ontstaat door opheffing van bedrijven en door krimp van bestaande
bedrijven. Daarom is het van belang om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van
het aantal bedrijven, de bijhorende sectorstructuur, en hoe het aantal oprichtingen en
het aantal opheffingen zich tot elkaar verhouden.

5.1 Aantal vestigingen en sectorstructuur
Bestaande bedrijven
behouden en
koesteren

Alles begint bij de bedrijven die al in Flevoland gevestigd zijn. Deze basis moet worden
behouden, gekoesterd en uitgebouwd. Flevoland heeft een belang bij de ontwikkeling
van het vestigingsklimaat in de regio Noordoostpolder en Urk. Een op de vijf bedrijven
in Flevoland is in de regio Noordoostpolder en Urk gevestigd (cijfers 2005, zie tabel 8).
Bijna 3.500 vestigingen zijn actief in de Noordoostpolder, op Urk zijn ruim 800 vestigingen te vinden. Het grootste deel van de bedrijfsvestigingen is geconcentreerd in en
rondom Almere. De cijfers geven indicaties dat het vestigingsklimaat in de Noordoostpolder is verslechterd. Het aantal bedrijfsvestigingen groeit in Noordoostpolder en Urk
veel minder hard dan in Flevoland als geheel. Gemiddeld groeit het aantal vestigingen
over de periode 1996-2005 in de Noordoostpolder en op Urk met respectievelijk 1,2%
en 2,4%, en deze gemeenten vormen daarmee de achterhoede binnen de provincie.
Als gevolg van deze ontwikkeling neemt het aandeel bedrijvigheid in deze gemeenten
in het totaal van Flevoland gestaag af. Almere is koploper, gevolgd door Zeewolde en
Lelystad.

Tabel 8 Aantal vestigingen in Flevoland naar gemeente, 1996-2005
1996
aantal

2005
%

aantal

jaarlijkse mutatie
%

1996-2005 (%)

Almere

4.982

33,9

9.238

42,5

7,1

Dronten

1.971

13,4

2.531

11,6

2,8

Lelystad

2.915

19,8

4.160

19,1

4,0

Noordoostpolder

3.110

21,2

3.467

15,9

1,2

Urk
Zeewolde
Flevoland

655

4,5

811

3,7

2,4

1.071

7,3

1.549

7,1

4,2

14.704

100

21.756

100

4,4

Bron: LISA

De regio Noordoostpolder/Urk kent een sterk afwijkende sectorstructuur ten opzichte
van de rest van Flevoland (zie tabel 9). In de Noordoostpolder drijft het grootste deel
van de bedrijvigheid op de agrarische sectoren. De landbouw is in Flevoland sowieso
sterk vertegenwoordigd ten opzichte van het landelijke beeld. In de overige sectoren
ligt het aandeel vestigingen op het gemiddelde of lager dan voor heel Flevoland. Op
Urk is het beeld iets gemengder. Op Urk zijn de volgende sectoren oververtegenwoordigd ten opzichte van de provincie: landbouw en visserij, industrie (visverwerking),
handel en reparatie en vervoer, opslag en communicatie.
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Tabel 9 Aandeel vestigingen (in %) in Noordoostpolder, Urk en Flevoland naar sector, 1996-2005
1996
Noordoostpolder
Landbouw, jacht, bosbouw, visserij

2005
Urk Flevoland

42

Urk Flevoland

25

Industrie

5

13

7

6

11

6

Bouwnijverheid

5

6

7

6

12

9

17

28

26

18

27

24

Handel en reparatie

24

Noordoostpolder

53

20

15

Horeca

3

5

4

3

3

3

Vervoer, opslag en communicatie

2

7

3

3

6

4

Financiële instellingen

2

2

2

1

2

2

Zakelijke dienstverlening

5

6

15

10

10

21

Openbaar bestuur, onderwijs

2

3

3

2

2

5

Gezondheids- en welzijnszorg

3

4

4

4

3

5

Cultuur, recreatie en ov. diensten

3

4

5

5

5

7

Bron: LISA/CBS, bewerking EIM

Zwakke positie
zakelijke
dienstverlening

Belang landbouw en
visserij neemt af,
bouw sterk
gegroeid op Urk

	
	
	
	

In een aantal belangrijke sectoren blijven Noordoostpolder en Urk ver achter qua
aandeel vestigingen. In de zakelijke dienstverlening, die vooral geconcentreerd is in de
omgeving van Almere en Lelystad, ligt het aandeel tot 10%-punt lager dan gemiddeld.
Dit geldt ook voor de overige dienstverlening (o.a. op het gebied van milieu, cultuur,
recreatie), zij het in veel mindere mate.
In de Noordoostpolder nam het aandeel van bedrijven in de agrarische sector rap af
tussen 1996 en 2005 (ruim 10%-punt). De sectoren industrie, bouwnijverheid, handel,
zakelijke en overige dienstverlening en zorg nemen in belang weliswaar toe, maar
de groei in het aantal vestigingen blijft achter bij de gemiddelde ontwikkeling in de
provincie. Dit geldt min of meer ook voor Urk. Een opvallende uitzondering echter is
de bouwnijverheid. In die sector groeide het aandeel vestigingen van 6% in 1996 naar
12% in 2005. In 1996 lag het aandeel nog op het provinciale gemiddelde, maar nu is het
aandeel boven het gemiddelde uitgestegen.
De acquisitiestrategie van de gemeente Noordoostpolder (2006) is geformuleerd als
het op de kaart zetten van de Noordoostpolder als aantrekkelijke vestigingslocatie voor
ondernemers. Dit geldt zowel voor de vestiging van bedrijven van buiten de Noordoostpolder, als voor groei van het bestaande bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is
het creëren van groei van de werkgelegenheid in de Noordoostpolder. De gemeente
Noordoostpolder heeft een overzicht gemaakt van sectoren en deelsectoren die voor
de gemeente van belang kunnen zijn. De mogelijke doelgroepen voor verbreding van
het cluster (in willekeurige volgorde) zijn: geomatica, zakelijke dienstverlening, food/
agribusiness, horecatoelevering, glastuinbouw, logistieke dienstverlening, groothandel,
maakindustrie/metaalproductie, recreatie en toerisme. De gemeente geeft aan dat op
basis van macro-economische factoren en de ontwikkelingen in de Noordoostpolder
de volgende sectoren niet kansrijk zijn om vanuit de acquisitiestrategie op in te gaan
zetten: landbouw en industrie. De gemeente ziet de volgende sectoren als kansrijk:
- logistieke dienstverlening
- groothandel (inclusief horeca toelevering)
- zakelijke dienstverlening (met aandacht voor Geomatica en watermanagement)
- recreatie en toerisme.
Met name in de bovengenoemde sectoren zijn kansen te ontdekken, vanuit macroperspectief en gegeven de huidige ontwikkelingen in de Noordoostpolder. De grote
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Ruimte in Noordoostpolder aantrekkelijk
voor gevestigde
bedrijven

Kansen voor kleinchalige zakelijke
dienstverlening

Kansen voor
middensegment
toerisme

beschikbare ruimte in de polder zou een grote aantrekkingskracht moeten kunnen
uitoefenen op reeds gevestigde bedrijven, die in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad moeite hebben om activiteiten uit te breiden. In de logistieke dienstverlening en
groothandel is de Noordoostpolder een goed alternatief voor bedrijven uit het westen,
die onvoldoende ruimte hebben en te kampen hebben met een te hoge grondprijs.
Ook in de glastuinbouw is inmiddels een verschuiving van vestigingen aan de gang van
de regio Delft-Westland naar Flevoland. Binnen de zakelijke dienstverlening geldt dat
grote kantoorgebruikers niet zo snel de Noordoostpolder in hun afweging meenemen.
Wel zijn er kansen voor (kleinschaliger) ICT-bedrijven, backoffices en shared service
centers (grote backoffice kantoren met een administratief karakter). De sector kan een
positieve impuls krijgen door de ontwikkeling van het Geomatics Business Park en focus
op waterbeheer. Voor de recreatie en toerisme sector geldt dat er grote verschillen bestaan tussen kleinschalige en grootschalige aanbieders. Het middensegment ontbreekt.
Echter deze is onontbeerlijk voor een gezonde opbouw van de bedrijfstak. De meeste
toeristische attracties hebben een regionaal karakter. In de Corridor ligt volgens de
gemeente ruimte voor een toeristische trekker gericht op jongeren en/of gezinnen en
een grote attractie kan het toeristische assortiment versterken.

5.2 Oprichtingen
Aantal oprichtingen
overtreft landelijk
gemiddelde

Naast de gevestigde bedrijven zijn het nieuw opgerichte bedrijven (= som van aantal
starters en nieuwe dochterbedrijven), die zorgen voor werkgelegenheidscreatie. Dit
betreft zowel directe groei van het aantal werkenden (een startende ondernemer is per
definitie aan het werk) als indirecte werkgelegenheidseffecten (startende ondernemers
kunnen in potentie werknemers aannemen). Bovendien hebben bedrijven behoefte
aan toeleveranciers van goederen en diensten, wat nog meer werkgelegenheid kan
creëren. In 2005 werden in de Noordoostpolder en op Urk 226 respectievelijk 80 nieuwe
bedrijven gestart. Nog eens 102 respectievelijk 45 nieuwe dochterbedrijven werden
opgericht. Uit figuur 13 blijkt dat de oprichtingsquote14 in deze gemeenten onder het
gemiddelde van Flevoland ligt, maar boven het landelijke gemiddelde. Het aantal starters en opgerichte dochterbedrijven als percentage van het totaal aantal bedrijven ligt
rond 8 à 9%. Het zijn vooral lokale starters die in deze regio een eigen bedrijf beginnen.

Figuur 13 Oprichtingsquote voor Noordoostpolder, Urk, Flevoland en Nederland uitgesplitst naar
starters en nieuwe dochters, 2005
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Bron: Kamer van Koophandel

De oprichtingsquote is de verhouding tussen het aantal oprichtingen en het totaal aantal
vestigingen. De startersquote en de nieuwe dochtersquote zijn op eenzelfde wijze gedefinieerd. De som van de startersquote en de nieuwe dochterquote is de oprichtingsquote.
14
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Ondernemers in
Noordoostpolder
gemiddeld
succesvoller

Aantal faciliteiten
voor starters
ontbreekt

Hoewel de Noordoostpolder en Urk dus achterblijven ten opzichte van de rest van
Flevoland qua aantallen oprichtingen, doet de regio het ten opzichte van het landelijke
beeld niet slecht. Ook minder bekend is dat de inwoners van Noordoostpolder ook
zeer succesvolle ondernemers zijn. Uit de statistieken van de Kamer van Koophandel
blijkt dat de startende ondernemers in de Noordoostpolder aanzienlijk succesvoller zijn
dan gemiddeld in Nederland. Noordoostpolder kent een aantal voorbeelden van zeer
geslaagde ondernemers. Deze ondernemerskwaliteiten zullen in de gemeente moeten
worden gekoesterd en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de economie. Daarnaast ontbreekt voor starters een aantal faciliteiten.
Zo ontbreekt het met name aan bedrijfsruimte voor kleinere bedrijven, waarin ze gezamenlijk gebruik kunnen maken van faciliteiten die niet aanwezig zijn op Urk. Dit blijkt
ook uit de grootteklasseverdeling van bedrijven. In de Noordoostpolder ligt het aandeel
kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) 1 à 2%-punt lager dan voor Flevoland en Nederland. Het zijn met name de middelgrote bedrijven die in de Noordoostpolder zorgen voor werkgelegenheid.
Er zijn wel initiatieven om het vestigingsklimaat voor startende ondernemers aantrekkelijker te maken. Zo zetten de gemeenten in op de stimulering van ondernemerschap. De nieuwsbrief ‘Ondernemer Centraal’ is een kwartaaluitgave van de gemeente
Noordoostpolder. Daarnaast heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt voor de
periode mei 2006 - mei 2008. Zij wil de duurzame economische groei gaan faciliteren
door stimulering van de lokale economie, en bedrijven van buiten werven door middel
van gerichte acquisitie en promotie. Daarnaast is goede informatievoorziening aan startende ondernemers in sommige gevallen onontbeerlijk om de onderneming tot een
succes te maken. Iedere twee weken heeft de Kamer van Koophandel Flevoland een
spreekuur voor startende ondernemers. Zij kunnen hier terecht met allerlei vragen over
het opstarten van een eigen bedrijf, zoals met welke instanties men te maken krijgt,
verzekeringen, vergunningen, ondernemingsplan etc. In mei 2007 wordt in Flevoland
een groot evenement voor ondernemers georganiseerd. De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) organiseert het evenement waarop ondernemers kunnen speeddaten met internationale technologische en innovatieve bedrijven.

Basisvoorwaarden
voor nieuwe
bedrijvigheid zijn
in orde

Als het gaat om het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid zijn de basisvestigingsvoorwaarden goed: de beschikbare ruimte (elders in dit hoofdstuk al gememoreerd), de
gunstige grond- en huurprijzen voor bedrijfsruimten en de centrale ligging. Alleen
ontbreekt het aan de nodige diversiteit aan producten en diensten, gezien de eenzijdige sectorstructuur in de Noordoostpolder en op Urk, die nog sterk gericht zijn op
de traditionele sectoren. Om de vraag naar nieuwe producten te stimuleren is het wel
van belang dat de bevolkingsgroei in de regio op peil blijft of aangewakkerd wordt, en
dat winkelpubliek en zakelijke partners naar de regio worden gelokt. Ook allochtone
startende ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan de diversiteit.

5.3 Opheffingen
De lagere mate van bedrijvendynamiek in de regio Noordoostpolder en Urk ten opzichte van Flevoland uit zich ook in een lagere opheffingsquote. In de Noordoostpolder
werd in 2005 5,3% van alle bedrijven ontmanteld, op Urk 5,9%. In totaal ging het om
respectievelijk 139 en 59 geregistreerde opheffingen. De relatief lagere opheffingsquote heeft voor een deel te maken met een gebrek aan concurrentie, met name in
de sectoren waar veel kleine bedrijven opereren, zoals de zakelijke dienstverlening. De
meeste bedrijven zijn georiënteerd op de lokale markt. Een deel van de opheffingen
betreft faillissementen. Volgens het CBS zijn er in 2005 in Flevoland 317 faillissementen
uitgesproken.
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Opheffingen vooral
in landbouw;
leegloop platteland

De opheffingen vinden vooral plaats in de agrarische sector. De agrarische sector
staat (ook) onder grote druk, mede als gevolg van Europese ontwikkelingen (afbouw
subsidies, aanscherping regelgeving). Ook de toenemende concurrentie op de wereldmarkt heeft grote invloed op de inkomensontwikkeling. Schaalvergroting en verdere
professionalisering zijn voor de agrarische ondernemer noodzakelijk om de concurrentie op de wereldmarkt het hoofd te bieden. Waar dat niet mogelijk is, zal de agrarische
ondernemer als aanvullende inkomstenbron zijn activiteiten moeten verbreden. Veel
agrarische bedrijven sluiten al of niet gedwongen hun deuren, agrarische gronden en
gebouwen komen vrij. Meer concreet: in Flevoland beëindigen de komende jaren naar
verwachting circa 350 agrariërs al dan niet noodgedwongen hun bedrijf. Deze ontwikkelingen hebben negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de agrarische sector
en het inwonertal van de dorpen. Het economisch draagvlak voor een groot aantal
voorzieningen komt onder druk te staan, wat kan leiden tot een verdere leegloop van
het platteland. ‘Dat de agrarische sector gerenoveerd moet worden, was voor iedereen
duidelijk. De enige reddingsmogelijkheid die men zag, was schaalvergroting, een oriëntatie op het Flevolandse stedelijk gebied en omschakeling naar tuinbouw’, aldus het
Samenwerkingsverband Vitaal en Ondernemend Flevoland. Landbouw is en blijft een
economische drager op het platteland en zal ook in de toekomst ruimte moeten krijgen
om zich te kunnen ontwikkelen. Het is van belang om binnen de agrarische sector oog
te hebben voor de opvolging van bedrijven.
Figuur 14 Opheffingsquote Noordoostpolder, Urk, Flevoland en Nederland, 2005
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Urk
Flevoland
Nederland
0%

2%

4%

6%

8%

10%

Bron: Kamer van Koophandel

5.4 Immigratie en emigratie van bedrijven
Weinig bestaande
bedrijven trekken
naar Noordoostpolder en Urk

Behalve door de oprichting van bedrijven kunnen er ook bedrijven bijkomen door immigratie. Het merendeel van de nieuwe vestigingen is afkomstig uit de eigen regio. Veel
van de bedrijfsvestigingen die zich in 2005 in Flevoland hebben gevestigd waren afkomstig uit Amsterdam (31%). Uit de regio Gooi- en Eemland (o.a. Amersfoort en Hilversum)
kwam een op de vijf bedrijfsvestigingen. Almere is de favoriete vestigingsplaats. In 2005
telde de immigratie in Noordoostpolder 35 bedrijven en op Urk 9 bedrijven (zie tabel 10).
Dit is 7% van de totale immigratie van bedrijven in Flevoland in 2005. De Noordoostpolder en Urk trekken in vergelijking met andere regio’s in Flevoland relatief weinig bestaande bedrijven naar zich toe. De bestaande bedrijven die zich in de Noordoostpolder
vestigen zijn voornamelijk afkomstig uit Noord-Nederland en de regio Zwolle.
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Tabel 10 Aantal geïmmigreerde bedrijfsvestigingen naar herkomstgebied en bestemmingsgemeente, 2005
van       Noord-NL

Regio Gelderland,
Zwolle

Veluwe

naar

Gooi- en

A’ dam

Eemland

Twente

Noordoostpolder
Urk
Flevoland

Utrecht,

West-

Zuid-

Riv. land

NL

NL

Totaal

				

11

11

2

1

2

3

4

1

35

1

0

3

2

0

1

2

0

9

50

27

68

123

203

64

84

26

645

Bron: Kamer van Koophandel Flevoland en Provincie Flevoland

Niet alleen verdwijnen bedrijven door opheffing, maar ook door emigratie. Opmerkelijk is dat wanneer gekeken wordt naar de emigrerende bedrijfs-vestigingen, dezelfde
regio’s terugkomen als bij de immigrerende bedrijfs-vestigingen: Amsterdam (25%) en
Gooi- en Eemland (20%). De meeste vestigingen vertrekken uit Almere (57%). Maar op
een tweede plaats staat de Noordoostpolder met 18%. Uit tabel 2 blijkt dat in 2005 uit
de Noordoostpolder 52 bedrijven en uit Urk 8 bedrijven zijn vertrokken. Bedrijven uit de
Noordoostpolder trekken het vaakst weg naar Noord-Nederland en Zwolle. Op enige
afstand volgt de regio Gelderland, Veluwe en Twente. Uit Urk zijn de meeste bedrijven
vertrokken naar de regio Gelderland, Veluwe en Twente.

Tabel 11 Aantal geëmigreerde bedrijfsvestigingen naar herkomstgebied en bestemmingsgemeente, 2005
naar       Noord-NL

Regio Gelderland,
Zwolle

Veluwe

van

Gooi- en
Eemland

Twente

Noordoostpolder
Urk
Flevoland

12
0
63

14
0
37

A’ dam

9
5
81

Utrecht,

West-

Zuid-

Riv. land

NL

NL

Totaal

				

2
1
120

1
0
156

3
1
41

6
1
89

5
0
42

52
8
629

Bron: Kamer van Koophandel Flevoland en Provincie Flevoland

Per saldo vertrekken
gevestigde
bedrijven

Het verschil tussen de immigratie en de emigratie van bedrijven wordt het migratiesaldo
genoemd. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de Noordoostpolder een
negatief migratiesaldo kent. Hieruit blijkt dat er iets aan de hand is met het vestigingsklimaat
in de Noordoostpolder. Dit moet ook als een signaal worden opgevat dat het vestigingsklimaat nog flink kan verbeteren. Op Urk liggen de immigratie en de emigratie rond hetzelfde
niveau. Noordoostpolder en Urk kenmerken zich door het hoge percentage bedrijfsvestigingen dat binnen de eigen gemeente verhuisde van respectievelijk 65% en 80%.

5.5 Nettogroei
Sterke nettogroei in
Noordoostpolder
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De nettogroei van het aantal bedrijven is het saldo van het aantal oprichtingen (starters
en nieuwe dochterbedrijven), het aantal opheffingen en het migratiesaldo. In figuur 15
zijn alle elementen die de nettogroei bepalen weergegeven. In de Noordoostpolder
is het aantal bedrijven in 2005 met 2,8% toegenomen. Hiermee is de nettogroei in de
Noordoostpolder hoger dan in Flevoland en Nederland. Vooral de relatief lage opheffingsquote heeft een gunstig effect op de nettogroei. Op Urk daarentegen is wel sprake
van een nettogroei van het aantal bedrijven, maar de nettogroei is lager dan in geheel
Flevoland en is gelijk aan het landelijke cijfer.
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Figuur 15 Nettogroei van het aantal bedrijven in Noordoostpolder, Urk, Flevoland
en Nederland (in %), 2005
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Voorzieningen
Voor een gezond economisch klimaat is een combinatie nodig van vele factoren zoals
werk op het juiste niveau, maar nadrukkelijk ook de daarbij passende woonsoorten en
voorzieningen. Dit laatste element is tot nu toe onbesproken gelaten. In dit hoofdstuk
staan de voorzieningen in Noordoostpolder en Urk centraal. Er wordt gekeken naar het
onderwijs, sociale voorzieningen, winkelstructuur en toerisme en recreatie.

6.1 Onderwijs
Hoger onderwijs
afdoende
aanwezig in
Flevoland

Al een aantal malen is het onderwijs naar voren geschoven. Op Urk en Emmeloord,
maar ook in de groendorpen zijn scholen voor het lager onderwijs. Voor het middelbaar
onderwijs kunnen scholieren in Emmeloord terecht. Het landbouwonderwijs is overgeheveld naar Dronten. Daar bevinden zich zowel agrarische opleidingen op MBO- als
HBO-niveau. Naast het agrarisch onderwijs heeft Flevoland afdoende hoger onderwijs.
De huidige afstand tot hoger onderwijs is een belemmerende factor. De jeugd moet
grote afstanden afleggen naar de dichtstbijzijnde opleidingsinstituten. Veel jongeren
vertrekken voor hun opleiding naar andere provincies. Door het gebrek aan werk en
woningen komt een groot gedeelte niet terug naar de Noordoostpolder en Urk. Het is
noodzakelijk beter kennis te nemen van en in beeld te brengen wat de jeugd in Flevoland bindt. Opleidingsfaciliteiten en onderwijs zijn zeer belangrijk. Een voldoende en
betaalbaar huisvestingsaanbod alsmede specifieke sociale voorzieningen zijn eveneens
nodig.

Hoogwaardig
onderwijs van belang
voor toekomst

Hoogwaardig onderwijs wordt ook als belangrijk gezien, het is investeren in de intellectuele toekomst. Daar zijn wel stageplekken en dus een goede samenwerking met het
bedrijfsleven voor nodig. Van cruciaal belang is dat er meer hoger onderwijs komt om
jongeren te trekken, maar vooral ook om ze in de regio te houden. Het is belangrijk dat
het bedrijfsleven communicatie-kanalen met de onderwijsinstituten heeft en stageplekken kan aanbieden. Hierbij moet worden gezorgd dat onderwijs en arbeidsmarkt goed
op elkaar aansluiten. Er bestaat in Flevoland duidelijk behoefte aan versterking van het
hoger (beroeps)onderwijs. Windesheim (Zwolle) en de Vrije Universiteit (Amsterdam)
willen samen met de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten hoger onderwijs
in Flevoland verzorgen: Flevoland Business School in Lelystad. Hiertoe hebben ze een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast zouden bijvoorbeeld de drie technische universiteiten in Nederland de handen ineen kunnen slaan om een dependance te
openen in de buurt van Marknesse waar het Geomatics Business Park is gevestigd. Op
die manier komen de hoogopgeleiden naar de regio en blijven ze ‘hangen’.
Opvallend is dat van de mensen met HBO-niveau en hoger, die in de gemeente Noordoostpolder werken, een groot deel daar niet woont, en ook absoluut niet van plan is dat
te gaan doen. Dit was één van de conclusies tijdens het Symposium Noordoostpolder
van Samenwerkingsverband Vitaal en Ondernemend Flevoland.

6.2 Sociale voorzieningen
Sociale
voorzieningen
op allerlei gebieden
aanwezig

In de Noordoostpolder en op Urk zijn sociale voorzieningen op allerlei gebied te vinden.
Op het gebied van de gezondheidszorg heeft Emmeloord het IJsselmeerziekenhuis. In
Emmeloord en de meeste dorpen zijn ook huisartsen te vinden.
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De dorpen hebben (nagenoeg) allemaal sportvoorzieningen. Voetbalvelden, tennisbanen en/of een ijsbaan zijn aanwezig. Soms is een jongerencentrum aanwezig. Ook zijn
er allerlei andere verenigingen ter ontspanning, zoals jeu-de-boules, carnavalsvereniging, bejaardensoos, toneelvereniging etc.
Zowel Urk als Noordoostpolder heeft een bibliotheek. In sommige dorpen komt een
bibliotheekbus de inwoners van boeken en andere materialen voorzien.
Inwoners
Emmeloord tevreden

Uit de Burgerpeiling Emmeloord 2006 blijkt dat de inwoners tevreden zijn over de
woonaspecten in de gemeente. Veel respondenten zijn niet bekend met voorzieningen
in de woonwijk. Het winkelcentrum wordt het meest gebruikt. Als meest belangrijk worden het winkelcentrum, openbaar groen en een speelplaats voor kinderen genoemd.
De inwoners waarderen het wonen in Emmeloord met een 7,3. Maar liefst 84% vindt
het fijn om in de huidige buurt te wonen. Opvallend is dat een grote groep geen inzicht
heeft in de mogelijke maatschappelijke problemen in de buurt. Inwoners van Emmeloord geven een hoge score voor veilig voelen.

6.3 Winkelstructuur
Voldoende
winkelaanbod

Weinig leegstand
van winkels

Gezien de omvang, kwaliteit en variatie van het winkelaanbod fungeert het centrum
van Emmeloord als belangrijkste aankoopplaats voor de inwoners van de gemeente
Noordoostpolder. Het complete centrum van Emmeloord ondergaat de komende
jaren een metamorfose. De winkelstraat ‘de Lange Nering’ wordt als eerste opgeknapt;
daarna volgt de Korte Achterzijde. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe bioscoop naast
het huidige Voorhuys ontwikkeld. Als sluitstuk wordt er op de Deel een compleet nieuw
winkel- en wooncomplex gebouwd. Ook op Urk is het winkelaanbod compleet. Daarnaast zijn in ieder dorp in de Noordoostpolder enkele basisvoorzieningen aanwezig.
De winkelvoorzieningen zijn afhankelijk van de grootte van het dorp. Zo staat in Espel
elke maandagmiddag een groenteboer met zijn wagen en is er in Rutten dagelijks een
rijdende winkel. Marknesse (het grootste dorp) biedt een ruimer winkelassortiment dat
voorziet in bijna alle levensbehoeften. Het winkelaanbod per inwoner ligt in Noordoostpolder boven het gemiddelde van de provincie Flevoland (zie tabel 12). Op Urk blijft
het winkelaanbod per inwoner achter. Voor beide regio’s geldt dat het winkelaanbod
per inwoner achterblijft bij dat in de omliggende regio’s in Friesland en Overijssel. De
leegstand van winkels in Noordoostpolder en Urk ligt met 1,9 respectievelijk 1,6% van
het winkelaanbod ruim beneden het gemiddelde van 3,4% in Flevoland.

Tabel 12 Winkelaanbod in Noordoostpolder, Urk, Flevoland en Nederland, 2005

Nederland
Flevoland
Noordoostpolder
Urk		
Zuidwest-Friesland
Zuidoost-Friesland
Noord-Overijssel

Aantal

Aantal winkels per

winkels

1.000 inwoners

216.545
3.021
474
189
1.808
2.816
4.618

13,3
8,2
10,4
10,8
17,2
13,7
13,4

Totaal m2 wvo

inwoner

27.158.198
494.811
65.846
19.812
180.040
446.073
584.236

Bron: Locatus, 2005 				
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m2 wvo per

1,66
1,33
1,44
1,13
1,71
2,17
1,69
WVO = winkelvloeroppervlak		

Aantrekkingskracht
winkelcentra in
andere regio’s

Met uitzondering van de centra van Kampen en Harderwijk beschikken de centrumgebieden aan de rand van Flevoland over een ruimer winkelaanbod dan de winkelcentra
in Flevoland. De centra van Zwolle, Amersfoort, Hilversum en met name Amsterdam,
weten vooral vanwege het omvangrijke aanbod en de ruime keuzemogelijkheden
bestedingen uit Flevoland aan zich te binden (Kamer van Koophandel Flevoland, 2004).
Vanwege de nabije ligging en de historische en sfeervolle ambiance oefent ook het
centrum van Kampen de nodige aantrekkingskracht uit op de inwoners van de Noordoostpolder en Urk. In figuur 16 is het winkelaanbod uitgesplitst naar type winkel. Urk
heeft de grootste variatie in het winkelaanbod. Maar ook in de Noordoostpolder is er
genoeg variëteit aanwezig.

Figuur 16 Winkelaanbod naar type winkel, 2005
in % van totaal
Nederland

Dagelijks aanbod
Mode & Luxe

Flevoland

Vrije tijd
In/om huis

Noordoostpolder

Overig Detailhandel
Transport

Urk

Leisure
Diensten

Zuidwest-Friesland
Zuidoost-Friesland
Noord-Overijssel
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bron: CBS

6.4 Toerisme en recreatie
Toerisme in
Flevoland op laag
niveau

Het aandeel van Flevoland op het gebied van toerisme is verreweg het laagste van alle
Nederlandse provincies. In 2002 werden 248.000 vakanties in Flevoland gevierd; een
jaar later waren dit er 400.000. Alleen Groningen kent ook dergelijke lage aantallen. De
overige provincies zitten hier ruim boven.

Veel te doen in de
Noordoostpolder
en op Urk

De Noordoostpolder kent een ruim aanbod op het gebied van kunst en cultuur: zo zijn
er onder andere het Muzisch Centrum, Theater ‘t Voorhuys, Museum Schokland en Museum Nagele. Museum Schokland staat op de lijst van Werelderfgoederen. Qua natuur
kan men terecht in het Voorsterbos en het Kuinderbos. Ook op Urk is er veel te doen. Zo
brengt het Museum van Urk de cultuurhistorie in beeld en vinden er rondvaarten plaats
om het voormalige eiland.

Attracties
Noordoostpolder
weinig bekend
buiten de regio

De grootste attractie in de Noordoostpolder is de orchideeënhoeve. Jaarlijks brengen
ongeveer 225.000 mensen een bezoek aan de orchideeënhoeve. Op de tweede plaats
volgt Schokland met 40.000 bezoekers. Er bestaat binnen de regio een groot verschil
tussen kleinschalige en grootschalige aanbieders. Het middensegment ontbreekt. De
regio ondervindt hinder van de grote attracties in het zuidelijk deel van Flevoland, zoals
Walibi World (meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar), Bataviastad en Aviodrome. In de
Noordoostpolder en op Urk ontbreekt een grootschalige toeristische attractie.
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Ontbreken van
grootschalige
toeristische trekker

Onvoldoende
faciliteiten voor
meerdaagse
recreatie

Naast de vaste dagattracties worden tal van evenementen in de regio’s georganiseerd
zoals het pieperfestival en de combine races. In 2002 kwamen op de evenementen in
de Noordoostpolder 64.100 mensen af en op Urk 49.000 (Provincie Flevoland, 2004).
Deze evenementen zijn echter vooral bekend binnen de regio; meer promotie zou
leiden tot bekendheid buiten de regio. Door de waterrijke omgeving zijn er tal van
mogelijkheden voor waterreactie.
De faciliteiten voor verblijfstoerisme in Noordoostpolder en Urk staan beschreven in
tabel 13. De Noordoostpolder telt de meeste hotels in Flevoland, maar heeft niet het
grootste aantal bedden. Deze eer is weggelegd voor Lelystad. In de Noordoostpolder en
op Urk zijn acht campings aanwezig. Ook zijn er groepsaccommodaties en bungalowaccommodaties15 aanwezig in de regio. De negen jachthavens bieden ligplaatsen voor
787 boten. De Noordoostpolder en Urk lopen wat betreft faciliteiten voor verblijfstoerisme niet achter bij de rest van Flevoland. Echter, de faciliteiten om toeristen langer dan
een dag te behouden ontbreken. De (her)inrichting van het agrarisch gebied schept
allerlei mogelijkheden om verblijfsrecreatie te koppelen aan het recreëren in een landelijke omgeving.
Tabel 13 Verblijfstoerisme in Flevoland, 2002
Noordoostpolder
aantal hotels

Urk

Flevoland

9

5

32

236

67

1.117

campings

7

1

38

groepsaccommodaties

2

1

8

aantal bedden

aantal bedden

100

80

389

aantal bungalowaccommodaties

1

5

12

aantal eenheden

1

7

996

aantal jachthavens

7

2

38

487

300

10.202

aantal ligplaatsen
Bron: Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland, 2004

Toeristen stimuleren de lokale economie en hoe langer ze blijven hoe groter deze
stimulans is. Zo werd berekend dat in 2002 de werkgelegenheid gepaard gaande met
de toeristische bestedingen in Flevoland uitkwam op 4.206 voltijdbanen, waarvan 3.070
directe werkgelegenheid. Ook naar regio is de economische betekenis van toerisme en
recreatie vastgesteld voor 2002. In Noordoostpolder kwam de werkgelegenheid op 162
en op Urk op 74 voltijdbanen.
Toerisme is een
kansrijke
groeisector

De werkgelegenheid en daarmee de economie zijn enorm gebaat bij verdere ontwikkeling van de sector toerisme en recreatie. De gemeente Noordoostpolder heeft zeker
potentie, zoals de ligging naast de Weerribben en de ruimte die er nog is. In de ontwikkeling van natuur- en recreatieve zones liggen kansen. Denk aan de verbinding Gaasterland-Weerribben, gecombineerd met andere recreatieve voorzieningen.
In hoofdstuk 9 zal nog uitgebreid worden stilgestaan bij toerisme en recreatie in de
Noordoostpolder en op Urk.

In de categorie bungalows worden naast bungalows (en andere verblijfseenheden, bijvoorbeeld chalets, stacaravans) op bungalowparken ook appartementen en vakantiewoningen
meegenomen.
15
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SWOT: samenvattend schema
In de voorafgaande hoofdstukken zijn allerlei sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen genoemd. De SWOT-analyse maakt duidelijk waar de belangrijkste interne en
externe ontwikkelingen liggen voor de Noordoostpolder en Urk. De kansen kunnen
ervoor zorgen dat sterke punten worden versterkt (of behouden) en dat zwakke punten
worden geëlimineerd. Voor bedreigingen geldt dat ze sterke punten laten afnemen en
zwakke punten creëren. In de tabel 14 wordt de SWOT-analyse samengevat.
Aan de hand van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen is gekozen voor het
verder uitwerken van twee thema’s: food- en agribusiness en toerisme en recreatie. De
landbouw en visserij liepen als een rode draad door de voorgaande hoofdstukken. Zij
spelen van oudsher al een belangrijke rol in de Noordoostpolder en op Urk. Kansen
liggen er voor de Noordoostpolder in de agrarische sector en voor Urk in de visgerelateerde sectoren. Het is belangrijk om deze sterkten nog verder aan te scherpen door in
te spelen op belangrijke trends (zowel regionaal als landelijk) die zich voordoen in de
economie en samenleving (bijvoorbeeld veranderend consumentengedrag en internationalisering). De kansen worden versterkt door de combinatie te zoeken met voedsel.
Tevens zijn er allerlei bedreigingen die op de loer liggen. Zo staan de landbouw en visserij sterk onder druk, zijn de rendementen laag, staan de inkomens onder druk en heeft
de EU visquota ingesteld.
Binnen Nederland is er een toenemende vraag naar toeristisch-recreatieve voorzieningen. Het gevolg zal zijn dat de toeristisch-recreatieve sector in de Nederlandse economie een steeds grotere plaats inneemt. Het toerisme in Flevoland ligt op een laag
niveau. De Noordoostpolder en Urk hebben veel te bieden, maar dit wordt momenteel
nog niet voldoende uitgedragen. Er is nog een wereld te verkennen op het gebied van
toerisme en recreatie. Bij beide thema’s wordt uitvoerig stilgestaan in de laatste twee
hoofdstukken.
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Tabel 14a Sterkten en zwakten van Noordoostpolder en Urk
STERKTE

ZWAKTE

Ruimtelijk

Ruimtelijk

-

-

centrale ligging in Nederland
ligging aan het water
landelijk wonen in een groene omgeving
lage grondprijzen
concentratie op landbouw en visserij
bereikbaarheid via de snelweg A6
veel ruimte in Noordoostpolder op en voor bedrijventerreinen

negatief imago
weinig promotie van de regio
slechte ontsluiting openbaar vervoer
reservecapaciteit bedrijventerreinen Urk is klein
afhankelijkheid van de landbouw en de visserij
ontsluiting via N50 en N333

Sociaal		

Sociaal

- jonge bevolking op Urk
- bevolkingsgroei
- weinig uitkeringstrekkers

- beroepsbevolking Urk is laagopgeleid
- participatiegraad onder vrouwen op Urk is laag
- weinig samenwerking tussen Noordoostpolder en Urk

Economisch

Economisch

- sterke positie viswerkende industrie op Urk
- sterke arbeidsmoraal
- aantal banen op Urk groeit harder dan gemiddeld		
- weinig werklozen
- werklozen relatief goed bemiddelbaar		
			
			
			
			
			
Bedrijvendynamiek

-

economische kracht is onvoldoende
eenzijdige sectorstructuur: landbouw in
Noordoostpolder, visserij op Urk
achterblijvende werkgelegenheidsgroei in
de Noordoostpolder
per saldo uitgaande pendel van werknemers
relatief hoge werkloosheid onder ouderen
weinig bedrijven gericht op export
investeringsniveau is relatief laag

Bedrijvendynamiek

aantal oprichtingen van bedrijven bovengemiddeld
bedrijven in Noordoostpolder zijn gemiddeld succesvoller		
basisvoorwaarden voor vestiging van bedrijven zijn in orde
sterke nettogroei van het aantal bedrijven 		
in de Noordoostpolder
-

ondervertegenwoordiging groeisector
zakelijke dienstverlening
groot aantal opheffingen in landbouw; leegloop
van het platteland
aantal faciliteiten voor starters ontbreekt

Voorzieningen

Voorzieningen

- aanwezigheid van voorzieningen op allerlei gebieden
- tevredenheid van de huidige inwoners over woonen leefomgeving
- voldoende winkelaanbod
- aanwezigheid cultuurhistorie op Urk en Schokland

-
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hoger onderwijs onvoldoende aanwezig
toerisme op laag niveau
toeristische attracties weinig bekend buiten de regio
een echte grootschalige toeristische trekker ontbreekt
onvoldoende faciliteiten voor meerdaagse recreatie

Tabel 14b Kansen en bedreigingen voor Noordoostpolder en Urk
KANS

BEDREIGING

Ruimtelijk

Ruimtelijk

- aanleg randmeren
- vrijkomende ruimte uit agrarische sector
- opkomende samenwerking tussen Noordoostpolder en Urk		
- ontwikkeling Geomatics Business park
			
			
Sociaal		

Sociaal

- groei ouderenmarkt door vergrijzing
- groei van de beroepsbevolking (arbeidspotentieel)
			
				
			
Economisch

Urk barst uit zijn voegen
jongeren tussen 20 en 30 jaar trekken weg
de gevolgen van de vergrijzing van een groot deel van
de bevolking
onzekere inkomens in de visserij

Economisch

- veranderende koers agrarische sector in Noordoostpolder
(schaalvergroting)		
- grote betekenis van landbouw in Noordoostpolder
- (inter)nationale positie visverwerking op Urk
- veranderende behoefte consument naar		
kant-en-klaarmaaltijden en gemak
- internationale samenwerking
- verbreding werkgelegenheid naar andere sectoren
Bedrijvendynamiek

landbouw en visserij sterk onder druk
onduidelijkheid over de invulmogelijkheden voor
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
concurrentie vanuit andere regio’s
woningbehoefte overtreft woningvoorraad
afgelasten van de aanleg Zuiderzeelijn

relatief weinig aandacht voor Noordoostpolder en
Urk binnen de provincie
lage rendementen in landbouw
visserij kan het hoofd niet boven water houden als
drijvende economische kracht voor Urk
visquota ingesteld door de EU
hoge energiekosten viskotters en glastuinbouw

Bedrijvendynamiek

- bedrijvigheid van bestaande bedrijven
- aantrekken van nieuwe bedrijvigheid
				
			
				

daling aantal agrarische bedrijven
vestigingsklimaat: per saldo vertrekken
gevestigde bedrijven
weinig bestaande bedrijven trekken naar de
Noordoostpolder en Urk

Voorzieningen

Voorzieningen

- aanbieden van hoogwaardig onderwijs
- uitbreiding winkelcentrum Emmeloord
- toenemende vraag naar toeristisch-recreatieve voorzieningen
		

- aantrekkingskracht winkelcentra in andere regio’s
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Thema 1: Agrofoodcluster
De landbouw en de visserij zijn van oudsher gezichtsbepalend voor respectievelijk de
Noordoostpolder en Urk. Vanaf de eerste opzet op de tekentafel heeft het landschap de
bestemming landbouw meegekregen. Landbouwactiviteiten lopen als een rode draad
door de geschiedenis van de Noordoostpolder, van de eerste landbouwpioniers tot
aan de hedendaagse schaalvergroting. De rol van de landbouw is aan het veranderen.
Schaalvergroting, intensivering en specialisatie zijn enkele ingezette ontwikkelingen
om de landbouwactiviteiten winstgevend te houden. Hetzelfde geldt voor de visserij
op Urk. De visserij neemt op Urk al van oudsher een belangrijke plaats in. De sectoren
staan bloot aan tal van mondiale en landelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende
concurrentie, internationalisering, regelgeving en verdienstelijking. Een groot deel van
de ondernemers in de landbouw en visserij bezit de flexibiliteit en de wil hierop in te
spelen en hun onderneming anno 21e eeuw tot een succes te maken.
Er is sprake van een eenzijdige sectorstructuur in de Noordoostpolder en op Urk,
gericht op de bovengenoemde traditionele sectoren. Deze eenzijdigheid hoeft echter
niet per definitie een zwakte te zijn! Alle stakeholders in de regio zijn het erover eens
dat de landbouw en visserij niet meer zijn weg te denken uit de regio, maar dat er wel
iets moet gebeuren om de geschetste ontwikkelingen het hoofd te bieden. De vraag is
inmiddels gerezen of de agrarische sector en de visserij niet een veel grotere trekkersrol
kunnen aannemen om de economie van de Noordoostpolder een structurele impuls
te geven. Er moet buiten de grenzen van de sector worden gekeken met voedsel als
bindende factor, via een ketenbenadering. Op Urk is een dergelijke ontwikkeling al in
gang gezet. Vanuit de traditionele visserij-activiteiten is daar inmiddels een complete
visverwerkende industrie ontstaan. Samenwerking moet gestimuleerd worden tussen overheden, tussen ondernemers en tussen overheden en ondernemers onderling.
Kortom, een integrale benadering. In dat verband spreken we van het ‘agrofoodcluster’.
Gezien de historie en de economische, demografische en maatschappelijke structuur
van de polder, is dit een logische benadering. Waar andere regio’s vooral werk maken
van verschuiving naar de dienstverlenende sectoren, is dit voor de Noordoostpolder
een minder begaanbare weg, aangezien de blik vooral intern gericht is en weinig ‘nieuw
bloed’ de regio instroomt. Het is moeilijk voor de zittende bewoners die jaren in de
sector werken om een nieuwe weg in te slaan.
In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van verbreding van het agrofood-cluster als
aanjager van de economische groei in de Noordoostpolder en op Urk uitgewerkt. Alles
begint bij waar de Noordoostpolder en Urk goed in zijn: een profielschets van de huidige situatie binnen de landbouwactiviteiten en visserij en de mate waarin reeds sprake
is van verbreding van het cluster. Het economische belang van de agrarische sector en
visserij wordt ook belicht. Ten slotte wordt aan de hand van de landelijke en regionale
trends gesignaleerd in welke hoeken verbreding van het agrofoodcluster moet worden
gezocht.

8.1 Profiel van de agrarische sector en de visserij
Landbouw en de Noordoostpolder zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker
nog, de Noordoostpolder ontleent voor een groot deel zijn bestaansrecht aan de sector,
aangezien hij ooit is ontworpen met als doel het areaal van landbouwgrond te vergroRabobank Nieuwe wegen via gebaande paden
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ten. De agrarische activiteiten bepalen het gezicht van de Noordoostpolder. Meer dan
twee derde van het totale landoppervlak van de Noordoostpolder bestaat uit landbouwgrond. De cultuurhistorische waarden in de regio zijn mede het gevolg van de
landbouwactiviteiten. Dit blijkt ook uit het ontstaan van de groendorpen, die in grote
mate werden voorzien door de regionale landbouwproductie, en waarvan de bewoners werkzaam waren in de landbouw.
De belangrijkste landbouwactiviteit in de Noordoostpolder is akkerbouw. Hier is de
Noordoostpolder echt sterk in. In vergelijking met de omringende gebieden, delen van
Friesland en de kop van Overijssel, is het belang van de akkerbouw enorm (zie figuur
17). 36% van het totaal aantal NGE’s16 in de Noordoostpolder komt voor rekening van
de akkerbouw. Daar staat tegenover dat de veeteelt minder vertegenwoordigd is in
de regio; die is veel meer in de aangrenzende regio’s te vinden. Meer dan de helft van
de cultuurgrond is bestemd voor de teelt van knol- en wortelgewassen. In de Noordoostpolder gaat het vooral om de teelt van pootaardappelen. In Oostelijk Flevoland en
Zuidoost-Friesland zijn de consumptieaardappelen juist belangrijker. Na de knol- en
wortelgewassen worden in de Noordoostpolder ook relatief veel granen verbouwd,
met name (winter)tarwe en in mindere mate gerst. In de omliggende gebieden wordt
de grond juist meer voor de productie van gerst aangewend. Tot slot zijn uien ook een
belangrijk gewas in de Noordoostpolder.
Figuur 17 Aandeel van landbouwactiviteiten naar type cultuurgrond (in NGE’s), 2005
in % van totaal
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Bron: CBS

De Nederlandse Grootte-eenheid (NGE) is een economische maatstaf waarmee de omvang
van een agrarisch bedrijf wordt uitgedrukt. Daartoe worden bruto standaard saldi berekend
als het verschil tussen de opbrengsten en bepaalde specifieke kosten, in een gemiddeld jaar
onder normale omstandigheden (per diersoort en per hectare gewas). De onderzoekspopulatie landbouwbedrijven die het CBS hanteert, bestaat uit alle bedrijven met een NGE
groter dan 3. Bedrijven kleiner dan 3 NGE zijn in omvang zeer klein; gedacht moet worden
aan bedrijven met twee melkkoeien of twee are paprika’s. Een bedrijf wordt tot een bepaald
type cultuurgrond gerekend indien de economische activiteiten binnen dat type meer dan
twee derde bedragen van de totale bedrijfsactiviteiten.
16
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Naast de akkerbouw is ook de tuinbouw relatief belangrijk in de Noordoostpolder,
zeker in vergelijking met Friesland en Noord-Overijssel. De opbrengst per hectare van
de tuinbouw is veel groter in vergelijking met de akkerbouw. Nog geen 5% van de
gecultiveerde grond is bestemd voor tuinbouw, maar meer dan 40% van het totaal
aantal NGE’s in de Noordoostpolder kan worden toegerekend aan deze deelsector. In de
afgelopen jaren heeft er een geringe expansie plaatsgevonden van de glastuinbouw,
doordat tuinders uit andere gebieden vanuit ruimtelijke overwegingen naar de polder
zijn gekomen. Door de komst van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven is de glasproductie met ruim een kwart toegenomen. Het zijn vooral de bloembollen en -knollen, boomkwekerijgewassen, groenten en aardbeien die hier worden
verbouwd. De gemeente heeft geprobeerd om bloembollenverwerkingsbedrijven
vanuit de bollenstreek naar de Noordoostpolder te halen, maar dat is herhaaldelijk niet
gelukt. De ontwikkelingen in de tuinbouw hebben in de Noordoostpolder bijgedragen
tot een toename van de werkgelegenheid. Tot slot zijn in de polder ook in beperkte
mate agrariërs met veeteelt te vinden.
Wat de Noordoostpolder met landbouw heeft, heeft Urk met vis. Al sinds de tijd dat
Urk een eiland was in de Zuiderzee is de visserij gezichtsbepalend geweest voor de
gemeente. De belangrijkste economische kracht is de verwerking van en de handel in
vis geworden. Urk heeft ook de grootste visafslag van Nederland en voor platvis zelfs de
grootste ter wereld. Op Urk is een relatief groot verwerkings- en handelscentrum voor
vis aanwezig, waar veel geïnvesteerd wordt in kennis, gebouwen en apparatuur om dit
centrum toonaangevend te houden. De visafslag op Urk heeft in binnen- en buitenland
een goede positie opgebouwd.
Volgens cijfers van het Productschap Vis bedroeg de totale visaanvoer aan de visafslag
Urk in 2003 bijna 32.400 ton, goed voor 19% van de totale vis-aanvoer in Nederland. In
termen van omzet scoort Urk nog hoger. De totale opbrengst kwam in hetzelfde jaar op
99 miljoen euro uit, ruim 23% van de totale omzet van verse vis.

8.2 Het economische belang van de agrarische sector en visserij
Meer dan zestig jaar na de drooglegging van de polder zijn de agrarische sector en de
visserij nog steeds de drijvende krachten achter de economie van de Noordoostpolder
en Urk (zie figuur 18). In hun kielzog profiteren ook andere sectoren van deze bedrijvigheid, waarvan de visverwerkende industrie op Urk het meest prominente voorbeeld is.
In de landbouw, visserij en industrie zijn in de Noordoostpolder meer dan 1.400 vestigingen actief, goed voor 41% van alle vestigingen in de Noordoostpolder. Op Urk gaat
het om ruim 110 vestingen, wat neerkomt op 14% van het totaal aantal vestigingen
in de gemeente. Landelijk gezien is een op de tien vestigingen in de landbouw actief,
maar in de Noordoostpolder is meer dan één op de drie vestigingen in deze sector
te vinden. Het belang van de landbouw in termen van aantal vestigingen is wel hard
aan het afnemen. Het aandeel is met meer dan 10%-punt gedaald vanaf medio jaren
negentig. Naast een groot aantal opheffingen speelt hier ook mee dat door de niet-toereikende bedrijfsomvang van individuele bedrijven een aantal samenvoegingen heeft
plaatsgevonden (schaalvergroting).
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Figuur 18 Aandeel vestigingen en banen van de landbouw en visserij en industrie, 2005
in %
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In totaal zorgen de landbouw, de visserij en de industrie voor bijna een derde van de
totale werkgelegenheid in de Noordoostpolder. Op Urk is het aandeel werkenden zelfs
nog hoger, zo’n 40%, bijna allemaal actief in de visserij en industrie (landelijk 16%). Deze
zijn voor het grootste deel werkzaam in de visverwerking en -veredeling. Het aantal
werkenden dat de vissersvloot bemant (vissermannen) is niet zo groot meer. De schaalvergroting en intensivering die in de sector hebben plaatsgevonden, uiten zich veel
meer in een toename van de kapitaalgoederenvoorraad dan in toename van arbeid. Urk
is erin geslaagd een verbreding van de activiteiten in en rondom de visserij te bewerkstelligen. Naast de visverwerkende industrie profiteren bijvoorbeeld ook de horeca,
groot- en detailhandel van de bedrijvigheid rondom de visvangst.
Het economische belang van de agrarische sector en visserij wordt pas echt goed
zichtbaar wanneer het aandeel van de toegevoegde waarde17 in de totale regionale
economie wordt bezien. De toegevoegde waarde van de landbouw is landelijk gezien
slechts 2% van de totale toegevoegde waarde. Maar in de Noordoostpolder en op Urk
is dit aandeel maar liefst 17%. Dit is fors hoger dan het aandeel van de landbouw en visserij in de omringende gebieden. De deelgebieden in Friesland komen nog het dichtst
in de buurt (8% in Zuidwest-Friesland, 6% in Zuidoost-Friesland), maar in Noord-Overijssel is het aandeel van de sector vergelijkbaar met het landelijke aandeel. De totale
toegevoegde waarde die uit de landbouwproductie wordt gecreëerd bedraagt in de
Noordoostpolder 1,2 miljard en op Urk 0,2 miljard euro (cijfers 2004).

8.3 De kracht van de agrarische sector en de visserij
De structuur van de economie verandert: al decennialang is het veranderingsproces
gaande van een op productie gerichte economie naar een dienstverlenende economie.
Net zoals in heel Nederland het geval is, staat hierdoor de agrarische sector in de Noordoostpolder onder druk. Door de verdienstelijking en ook de toenemende concurrentie,
(Europese) regelgeving en kwaliteitseisen zijn de rendementen in de sector geslonken.
Ook de hevige concurrentie in de detailhandel (de prijzenoorlog tussen de grote supermarkten) zorgt voor een constante druk op de winstmarges van de landbouwproducten. Een aantal landbouwondernemers kiest ervoor om hun bedrijf te ontmantelen
en/of te verkopen omdat ze geen perspectieven meer zien voor een levensvatbaar beDe toegevoegde waarde is het inkomen dat in het productieproces wordt gevormd, berekend als het verschil tussen de productiewaarde en het intermediair verbruik.
17
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drijf. Onder de oudere ondernemers speelt de opvolgingsproblematiek; hun bedrijven
verdwijnen doordat de nieuwe lichting jongeren niet bereid is om de agrarische activiteiten voort te zetten. Door de bedrijfsbeëindigingen komt agrarische bebouwing vrij,
die in veel gevallen een niet-agrarische bestemming krijgt (wonen, werken, natuur en
recreatie). Daarnaast wordt de vrijkomende grond aangewend om bestaande bedrijven
te vergroten en bedrijfsverplaatsingen te stimuleren. Met name de (glas)tuinbouw is in
opkomst in de Noordoostpolder, mede door het gebrek aan ruimte in de Randstedelijke
gebieden.
Door de geschetste ontwikkelingen is in de agrarische sector een proces van schaalvergroting en intensivering ingezet, om de bedrijven levensvatbaar te houden. De
landbouwbedrijven in de Noordoostpolder boden qua omvang al snel onvoldoende
perspectief. Veel bedrijven in de Noordoostpolder zijn daarom samengevoegd. De
schaalvergroting komt verder tot uiting in toenemende mechanisatie en minder
arbeidskrachten bij het productieproces, waardoor de sector kapitaal- en kennisintensiever wordt. Schaalvergroting zal in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid het
meest van invloed zijn op de structuur van de landbouw in de Noordoostpolder. In de
gemeente zijn relatief veel grote agrarische bedrijven actief (gemeten in NGE), ten opzichte van andere gebieden (zie figuur 19). Meer dan een derde van de bedrijven heeft
een omvang van meer dan 100 NGE. Bedrijven kleiner dan 70 NGE worden op termijn
te klein geacht om te voorzien in het levensonderhoud van de ondernemer (LEI, 2001).
Wat dat betreft scoort de Noordoostpolder goed: meer dan de helft van de bedrijven
heeft een bedrijfsomvang boven die grens. Met uitzondering van Zuidwest-Friesland
hebben de omringende gebieden een lager aandeel grote bedrijven. In de Noordoostpolder zijn verder maar echt weinig kleinschalige bedrijven te vinden. Minder dan 10%
van de bedrijven bevindt zich in de kleinste klasse.

Figuur 19 Verdeling van het aantal landbouwbedrijven naar grootteklasse, 2005
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De schaalvergroting in de afgelopen vijftien jaar heeft vooral in de omringende gebieden van de Noordoostpolder plaatsgevonden (zie figuur 20). Het aantal grote bedrijven
(100 of meer NGE) is het sterkst gegroeid in Noord-Overijssel met jaarlijks 8% tussen
1990 en 2005, gevolgd door Zuidwest-Friesland met 7%. In de Noordoostpolder is het
aantal grote bedrijven met 2% per jaar gegroeid, maar bij dit lagere groeicijfer moet
worden bedacht dat in 1990 al zo’n 20% van de agrarische bedrijven tot de grootste
klasse behoorde. Landelijk lag het aandeel grote bedrijven toen op 10%. De agrarische
sector in de Noordoostpolder is, relatief gezien, altijd al grootschalig geweest. Opvallend
is verder dat in de Noordoostpolder het aantal kleine bedrijven (0 tot 20 NGE) tussen
1990 en 2005 is verdubbeld.
Figuur 20 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar grootteklasse,
jaarlijkse groei 1990-2005
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Naast schaalvergroting vindt ook specialisatie plaats. Inmiddels is er een behoorlijk
aantal bedrijven dat grote oppervlaktes van één gewas teelt. In sommige segmenten
vindt juist diversificatie plaats. Zo is in de Noordoostpolder de diversiteit aan geteelde
gewassen in de volle grond sterk toegenomen, met name op de lichtere gronden in het
westen en noorden.
Er kan geconcludeerd worden dat de schaalgrootte in de agrarische sector voor ongeveer de helft van de bedrijven voldoende is voor de levensvatbaarheid. Anderzijds kan
men zeggen dat nog steeds bijna de helft van alle bedrijven volgens de maatstaf van 70
NGE op termijn niet levensvatbaar is. Er staat dus nog een hoop te gebeuren.
De visserijsector op Urk kent andere bedreigingen vanuit de veranderende economische structuren. De visserijsector als belangrijkste verschaffer van werkgelegenheid
staat al jaren onder druk vanwege vangstbeperkende maatregelen (quota). De onzekerheid met betrekking tot de visvangst zorgt tevens voor baan- en inkomensonzekerheid
voor de personen die werkzaam zijn in de visserij. Aan de kostenkant vormen de stijgende energiekosten een probleem. Maar de visserijsector in Urk is krachtig genoeg om
op deze ontwikkelingen in te spelen. Dat is in het verleden al meer dan eens gebleken.
Zo beleefde de visserij een grote comeback in de periode na de Tweede Wereldoorlog.
De sector maakte daarvoor een moeilijke periode door. De voltooiing van de Afsluitdijk
(1932) zorgde ervoor dat alle zeevis in het IJsselmeer stierf. De jaren daarna volgde een
economische crisis. De come-back wordt in de volksmond vaak het ‘wonder van Urk’
genoemd. Als verklaring wordt vaak de mentaliteit van de Urker bevolking aangedragen
(De Vries, 1976). Urkers blijven hoe dan ook in de toekomst vertrouwen.
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Urk is zeer sterk verbonden met de visserij en draagt dat ook uit, zeker sinds de Noordzeevissersvloot nog nauwelijks in de haven komt. Het lossen van de IJsselmeervis is een
bezienswaardigheid, zorgt voor activiteit in het havengebied en geeft Urk een uniek
karakter ten opzichte van andere plaatsen aan het IJsselmeer. De sector kan rekenen
op de steun van de gemeente, die veel in de visserij en de visafslag investeert. De
gemeente heeft de ambitie om alle aanvoer van IJsselmeervis via de afslag op Urk te
laten verlopen (EIM en OVB, 2004). Initiatieven met betrekking tot de visafslag dragen
bij aan de sterkte en flexibiliteit van de sector. Een voorbeeld hiervan is de privatisering
van de visafslag, waarmee wordt beoogd om deze organisatie flexibeler te maken en
het kostenniveau te drukken. De visafslag van Urk is tegenwoordig eigendom van de
vissers. Een ander voorbeeld is het kopen op afstand via het zogenoemde internetveilen. Kopers hoeven niet meer ter plaatse in de mijnzaal aanwezig te zijn, maar kunnen
op hun eigen kantoor met de computer in verbinding staan met de veilklok en direct
meebieden. Op Urk is Efice in bedrijf, een thuiskoopsysteem van de afslag op Urk met
(toekomstige) verbindingen met andere visafslagen18.
De economische kracht van de visserijsector komt tot uitdrukking in de ontwikkeling
van het marktaandeel van de Urker visafslag in de totale omzet. Het marktaandeel van
de visafslag van Urk is al jaren stabiel (circa 30%). Dit aandeel was zelfs stabiel ten tijde
van de laagconjunctuur die de afgelopen jaren heerste. In 2004 was de visafslag Urk
samen met Harlingen als enige in staat om een hogere omzet dan het jaar ervoor te
boeken (LEI, 2005). Veruit de belangrijkste productgroep binnen de groep ‘verse vis na
vangst’ is de platvis, in het bijzonder schol. Urk is de grootste aanvoerhaven voor schol.
Ook is Urk het centrum voor verwerking en handel van plat-vis in Nederland. Doordat
de aanvoer geringer is dan de vraag, zijn importen noodzakelijk. De aanvoer is ondanks
de quotering redelijk verzekerd door het verschijnsel vlagschepen. Dat betekent dat
veel onder buitenlandse vlag vissende schepen in werkelijkheid Nederlands bezit zijn.
Ter illustratie: 60% van de Belgische platvis wordt op Urk verwerkt (EIM, 2005).

8.4 Naar een verbreding van het agrofoodcluster
Het voorgaande leert ons dat de agrarische sector in de Noordoostpolder en de visserij
op Urk veel sterke kanten hebben. Hoe kunnen deze sterke kanten nu worden omgezet
in nieuwe activiteiten, die een impuls kunnen geven aan de regionale economische
groei en tegelijkertijd de kracht en de continuïteit van de agrarische sector steunen?
Het antwoord is agrofood. Het is een logische stap voorwaarts. Met agrofood kan de
regio optimaal gebruik maken van de kwaliteiten waarin de regio sterk is, namelijk landbouw en visserij. Alleen ligt het accent met agrofood niet alleen op productie, maar ook
op het eindproduct voor de consument: voedsel.
Optimaal benutten van de aanwezige kennis
De landbouw is zeer kennisintensief. Grote delen van de Noordoostpolder kenmerken
zich door een grote verscheidenheid in agrarische activiteit en een intensief grondgebruik. Vaak is specialistische kennis nodig om deze gewassen te telen en durf om
iets geheel nieuws uit te proberen. De agrariërs in de Noordoostpolder kunnen nog
veel meer doen met deze kennis. De Noordoostpolder kan meer betekenen in het
voor- en natraject van agrarische activiteiten. Ten aanzien van het voortraject kan men
denken aan het naar de Noordoostpolder halen van het voorkwekingsmateriaal van
bijvoorbeeld aardappelen. Ten aanzien van het natraject kan gedacht worden aan de
verwerking van landbouwproducten. De verwerking en afzet van agrarische producten
vindt voor een belangrijk deel plaats buiten de Noordoostpolder, ook al zijn er voor
18

Hull, Oostende, Den Helder, Den Oever, Lauwersoog, Harlingen, Breskens en Vlissingen.
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pootaardappelen, de biologische landbouw en de aardappel-, groente- en zuivelverwerking toonaangevende ondernemingen in de regio actief. Door de kapitaalintensieve
investering die de verwerking met zich meebrengt staan vele agrariërs hier nog enigszins huiverig tegenover. Wel heeft er de laatste jaren een sterke toename van opslag
en verwerking op het primaire bedrijf plaatsgevonden en is de verkoop van agrarische
producten rechtstreeks aan de consument enigszins gegroeid (zie Provincie Flevoland,
2003). De Noordoostpolder kan daarbij een voorbeeld nemen aan Urk. De afgelopen
jaren heeft Urk zich met de visverwerkende industrie internationaal op de kaart gezet.
Urk gaat zelfs nog een stap verder. De visindustrie is bezig om een veredelingsindustrie
te worden in plaats van een verwerkingsindustrie. Het eindproduct is zodoende bijna
een kant-en-klare maaltijd.
Agrofood: Meer samenwerking in de regio
De Noordoostpolder heeft de landbouw als achtergrond en Urk de visserij. Voedsel is
het element dat ze met elkaar verbindt. Voor de Noordoostpolder en Urk geldt dat ze
daarmee iets hebben en er ook goed in zijn. Als de regio dit ook naar buiten uitstraalt,
heeft zij zeker de potentie om de voedselkeuken / het agrofoodcentrum van Nederland
te worden.
Als voorwaarde hiervoor wordt genoemd dat de Noordoostpolder en Urk moeten
gaan denken als eenheid en samenwerken als één regio. Hier ligt niet alleen een taak
weggelegd voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven
speelt een grote rol bij het op poten zetten van een agrofoodcentrum. De bedrijfskringen op Urk en de Noordoostpolder moeten intensiever met elkaar in gesprek raken
om gezamenlijk tot een plan te komen. Een samenwerkingsplatform kan hierbij de
nodige hulp bieden. Het initiatief hiervoor ligt bij het bedrijfsleven zelf. De overheid kan
voorwaardenscheppend optreden en kan wellicht een eerste aanzet geven, maar mag
niet de gedachten van de bedrijven gaan bepalen. De overheid kan de discussie over
een platform aanwakkeren, oprichten en zich daarna terugtrekken. Ook hier geldt dat er
verder moet worden gekeken dan de eigen horizon. Regionaal denken is belangrijk. De
partijen in het samenwerkingsplatform kunnen vervolgens met elkaar in discussie gaan
over de verdere ontwikkeling van het agrofoodcentrum.
Inspelen op trends op gebied van consumentenvoorkeuren
Samenwerking op het gebied van agrofood is niet het enige wat speelt om het agrofoodcentrum van Nederland te worden. Voortdurend dient men de vraag te stellen:
Welke kant gaat het uit met food? Zonder dat we het beseffen, hebben zich de afgelopen tien jaar grote veranderingen voorgedaan in de voedselconsumptie. De verwachting is dat dit voor het komende decennium niet anders zal zijn (Consumentenplatform,
2003). Het Consumentenplatform signaleert een aantal trends voor Nederland, te weten
de toenemende behoefte aan gemak en de producten die daarbij horen (zoals kant-enklaarmaaltijden), toenemende individualisering en persoonsgebonden diëten. Momenteel is gezondheid de grootste trend op het gebied van eten. Het aantal mensen met
overgewicht stijgt. Op steeds jongere leeftijd krijgen we te maken met welvaartsziekten
als diabetes en hart- en vaat-aandoeningen. Wil agrofood een kans maken, dan moet
men inspelen op die trends.
Meeliften op de internationalisering
De Noordoostpolder heeft een aantal unieke agrarische activiteiten die internationaal
geëxploiteerd kunnen worden. De pootaardappelteelt is daar een goed voorbeeld van.
Emmeloord wordt gezien als aardappelcentrum van Europa. Initiatieven als ‘Potato
2005’, een grote beurs op het gebied van aardappelen met bezoekers van over de hele
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wereld, versterken deze positie. De internationale uitstraling kan worden omgezet in
handelsactiviteiten indien de Noordoostpolder bereid is om de blik te verruimen en in
nieuwe afzetmarkten te investeren. Ook de groeiende (glas)tuinbouwsector kan internationaal worden uitgebouwd. Uiteraard vormt de unieke positie van Urk als centrum
voor visverwerking en -handel een uitstekende basis om verder te profiteren van de
toenemende internationalisering. De band tussen visserij en visverwerking wordt steeds
minder sterk. De visserij op Urk heeft te maken met vangstbeperkingen/visquota, die
belemmerend werken voor de groei. Deze onzekerheid zorgt voor een rem op investeringen, aangezien dit het maken van een langetermijnplanning bemoeilijkt. Dit geldt
niet alleen voor de op visvangst gerichte bedrijven, maar ook voor de visverwerkende
industrie en de groothandel verder in de keten. Urk zal zijn positie als viscentrum
kunnen behouden of uitbouwen door de import van diverse vissoorten te vergroten.
Steeds meer vis zal uit andere delen van de wereld komen. Urk zal in dat geval ook
steeds meer een logistiek centrum worden. Hoogwaardige visproducten (‘veredelingsindustrie’) kunnen dan tevens een impuls geven aan de exportkracht van Urk.
Een brede, integrale benadering is zinvol: de kennisvoorsprong die aanwezig is moet
worden behouden door te blijven investeren in het scholingsniveau van de arbeidskrachten werkzaam in deze industrie. Aanpalende sectoren kunnen profiteren. Zakelijke
dienstverleners kunnen de marketingactiviteiten ontplooien om de unieke producten
van de agrarische sector internationaal op de kaart te zetten. De groothandel kan de
logistieke centra verder ontwikkelen. Detailhandel en horeca kunnen buitenlandse
toeristen bedienen indien het lukt om die naar de Noordoostpolder te trekken (zie ook
themahoofdstuk Toerisme en recreatie).
Verbindingen leggen met toerisme en recreatie
De laatste ontwikkelingsrichting is niet zozeer gebaseerd op voedsel als bindende
factor, zoals bij de eerder genoemde richtingen het geval is, maar past wel in het brede
speelveld waarin het agrofoodcluster zich zou moeten ontwikkelen. Door de reeds
eerder geschetste ontwikkelingen als schaalvergroting, verdere professionalisering en
opvolgingsproblematiek in de landbouw zijn veel agrarische bedrijven gedwongen hun
deuren te sluiten of organisatorische maatregelingen te nemen. Het gevolg hiervan
is dat veel agrarische grond en gebouwen vrijkomen. Voor deze agrarische bedrijven
en erven kan een andere bestemming worden gezocht. Dit biedt mogelijkheden voor
agrariërs die door middel van verbreding van activiteiten hun inkomsten veilig willen
stellen. Dit houdt onder meer in dat functiewijziging van agrarische bebouwing moet
worden toegestaan. In dit opzicht dient de rol van de overheid (provincie en gemeenten) niet conserverend, maar stimulerend en faciliterend te zijn (SEOR, 2004). In het
Omgevingsplan Flevoland 2006 is vastgelegd dat deze bebouwing in eerste instantie
in aanmerking dient te komen voor ander agrarisch gebruik. Dat geldt zowel voor de
woonhuizen als voor schuren en andere bouwwerken. Indien dat niet mogelijk blijkt,
kan de desbetreffende bebouwing een niet-agrarische functie krijgen. Daarmee wordt
de mogelijkheid geboden om nieuwe economische dragers in het landelijk gebied te
introduceren. In het Omgevingsplan is opgenomen dat niet-agrarische activiteiten in
ieder geval aan voorwaarden dienen te voldoen, waarbij bescherming van het landschap vooropstaat. Voorwaarde is wel dat er voldoende bekendheid aan het vrijkomen
van deze boerenerven wordt gegeven. Daarbij komt nog eens dat vaak onvoldoende
bekend is wat de mogelijkheden zijn met deze vrijkomende bedrijven, panden en
erven. Ook dit verdient aandacht.
Agrariërs ontplooien dergelijke nevenactiviteiten in toenemende mate. Het gaat
hoofdzakelijk om natuur- en landschapsbeheer (groene diensten), maar ook waterRabobank Nieuwe wegen via gebaande paden
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beheer (blauwe diensten) en tal van activiteiten zoals de productie en verkoop van
streekproducten, stalling van dieren of goederen en activiteiten in de zorg. Agrotoerisme is ook een veelgenoemde en populaire mogelijkheid om invulling te geven aan
de vrijkomende boerenerven. Vormen van agrotoerisme hebben vooral kansen in de
directe omgeving van natuurgebieden in de oostrand van de Noordoostpolder en de
randmeerzones.
Tot slot
Landbouw is en blijft een belangrijke economische drager op het platteland en zal ook
in de toekomst ruimte moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelen (SEOR, 2004).
Hetzelfde geldt voor de visserij en de visverwerkende activiteiten op Urk. De agrarische
sector en de visserij zijn onderdeel van de cultuur en identiteit van de Noordoostpolder
en Urk, en vanuit dit gegeven is er de bereidheid van de zittende bewoners, ondernemers en overheden om verbreding van het agrofoodcluster tot een succes te maken.
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Thema 2: Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie krijgen een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving.
Nederlanders beschikken over steeds meer vrije tijd. Deze tijd wordt steeds vaker buiten
de deur doorgebracht. Het gevolg is een toenemende vraag naar toeristische en recreatieve voorzieningen waardoor de toeristisch-recreatieve sector een steeds belangrijkere
plaats inneemt in de Nederlandse economie. Overheden en marktpartijen beseffen dat
het belang van toerisme en recreatie groeit. Dat geldt zeker ook voor de Noordoostpolder en Urk.
Het platteland in de Noordoostpolder is aan allerlei veranderingen onderhevig, zoals
schaalvergroting en het vrijkomen van boerenerven. Het platteland verdient een andere
invulling. Toerisme en recreatie worden door velen gezien als de remedie tegen de
economische stagnatie die het gevolg is van de krimp in de werkgelegenheid in onder
andere de landbouw (Rabobank Nederland, 2003). Momenteel kampen de Noordoostpolder en Urk met een negatief imago. Om de regio in een positief daglicht te stellen is
verbetering van het imago noodzakelijk. Economische dynamiek is van harte welkom.
Toerisme en recreatie kunnen de benodigde dynamiek brengen, wordt vaak gezegd. En
terecht: zoals gezegd is toerisme een sector in beweging en is het platteland volop in
trek bij toeristen en recreanten.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het toeristische profiel, aanbod, vraag en het
economische belang van de toeristisch-recreatieve sector. Het hoofdstuk zal worden
besloten met een beschouwing van het toeristische potentieel.

9.1 Toeristisch profiel van Noordoostpolder en Urk
Een toerist die de Noordoostpolder en Urk bezoekt treft een diversiteit aan toeristischrecreatieve mogelijkheden. De regio wordt gekenmerkt door water, cultuurhistorie en
natuur. In paragraaf 6.4 is al kort ingegaan op het toeristisch-recreatieve aanbod van de
Noordoostpolder en Urk. Per gemeente zullen we nu iets uitgebreider stilstaan bij het
huidige toeristische en recreatieve aanbod.
Noordoostpolder
De Noordoostpolder heeft de toerist veel te bieden: de rust, een karakteristiek landschap, veel water en bos, bloemen en musea. Veel toeristen en recreanten komen dan
ook naar de Noordoostpolder voor de rust en de ruimte. Het gebied is aangemerkt als
Belvedere-gebied. Dit wil zeggen dat het als cultuurhistorisch waardevol gebied wordt
gezien. Reden hiervoor is dat de oorspronkelijke opzet van de Noordoostpolder, zoals
die op de tekentafel is uitgewerkt, nog grotendeels herkenbaar aanwezig is. Het gebied
staat op de nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst .
De Noordoostpolder is rijk aan water. Het grenst aan het IJsselmeer, het Ketelmeer, het
Zwarte meer en het Vollenhovermeer. Ook grenst de Noordoostpolder aan het nationale park ‘De Weerribben’. De randzones in de Noordoostpolder lenen zich bij uitstek
voor waterrecreatie. Naast het water is in de Noordoostpolder ook het nodige groen
aanwezig: het Voorsterbos, het Waterloopbos en het Kuinderbos. Activiteiten als wandelen en fietsen kunnen hier volop worden beoefend. In totaal telt de Noordoostpolder
meer dan 2.500 hectare bos en water. Ook al heeft de Noordoostpolder overwegend
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een agrarische bestemming, dit wil niet zeggen dat hier geen ruimte voor toerisme
aan onttrokken kan worden. De bloeiende velden met tulpen, gladiolen en lelies zijn
belangrijke publiekstrekkers.
De belangrijkste trekpleister van de Noordoostpolder is de orchideeënhoeve. In diverse
exotische tuinen zijn orchideeën uit de hele wereld opgesteld. Daarnaast kan een bezoek worden gebracht aan de kwekerij. Op de tweede plaats volgt Museum Schokland.
Tot 1942 was Schokland een eiland in de Zuiderzee dat maar net boven het water uitstak. In 1942 was de drooglegging van de Noordoostpolder een feit en was Schokland
geen eiland meer. In 1995 is Schokland op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.
De reden hiervoor is dat het voormalige eiland symbool staat voor de strijd van de Nederlanders tegen het water. Een andere toeristische trekpleister is het museum Nagele.
In de permanente expositie van dit museum staat architectuur centraal. Het gaat in op
de ontstaansgeschiedenis van Nagele en zijn unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland.
Via Ontmoet het Platteland kunnen toeristen kennis maken met de agrarische, cultuurhistorische en natuurlijke omgeving van Kraggenburg en de Noordoostpolder.
Urk
Urk is echt een rots in de branding. Vele eeuwen hielden de bewoners het vol op hun
keilemen bult temidden van een woeste Zuiderzee. Ook na de inpoldering wisten ze
hun eigen cultuur uitstekend te bewaren. Urk blijft wat het is: een pittoresk dorp met
een unieke cultuur waar de bewoners trots op zijn. De schilderachtige huisjes liggen
dicht tegen elkaar aan langs hellende straatjes19.
Wat betreft toerisme en recreatie richt Urk zich vooral op het dagtoerisme. Tijdens de
wekelijkse Ginkiestocht leidt een Urker gids geïnteresseerden rond door de stegen (ginkies) van het oude centrum van Urk. Verhalen van vroeger, anekdotes, informatie over
bezienswaardigheden en de monumenten komen tijdens de Ginkiestocht aan bod.
Daarnaast is in museum ‘Het Oude Raadhuis’ onder andere een tentoonstelling over de
klederdracht te zien. Pronkstuk van het museum is de visserijzaal waar in diverse modellen de visserij van vroeger wordt uitgebeeld met botters op de Zuiderzee en de huidige
Noordzeevisserij met de moderne kotters20. Andere uitstapjes zijn een wandeling door
de havens, een visje eten aan de haven of iets uitgebreider in één van de plaatselijke
restaurants, bezoek aan de visafslag, bezoek aan de Palingkwekerij, beklimming van de
vuurtoren en een tocht over het IJsselmeer met de toeristische lijndienst.
Naast de cultuurhistorie is de waterrecreatie een belangrijk onderdeel van de toeristische sector op Urk. Urk ligt aan de vaarroute tussen Amsterdam en Noord-Nederland
en neemt hierdoor een centrale plaats in aan het IJsselmeer. Urk heeft een havengebied dat grofweg is in te delen in een werkhaven en de (toeristische) binnenhavens.
Tezamen hebben ze een oppervlakte van ruim 10 ha, waarmee de Urker havens tot de
grotere (binnen)havens van Nederland behoren. Het recreatieve deel van de havens
levert een belangrijke bijdrage aan het toeristisch-recreatieve klimaat op Urk21.

www.vvvflevoland.nl
www.urkpromotie.nl
21
www.urk.nl
19
20
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9.2 Het economische belang van toerisme
Het belang van toerisme en recreatie voor de regionale economie kan op verschillende
manieren worden benaderd. De bestedingen van toeristen en recreanten geven een
goede indicatie, maar zijn erg lastig te achterhalen. Het onderzoeksbureau ZKA Consultants & Planners heeft in opdracht van de provincie Flevoland de bestedingen aan
toeristische en recreatieve activiteiten in Flevoland en de zes gemeenten berekend.
De toeristische en recreatieve activiteiten in Flevoland genereerden in 2002 in totaal
ongeveer 307 miljoen euro aan bestedingen. De meeste bestedingen komen terecht
in de detailhandel (13,5%), de horeca (9,4%), logies (8,2%) en entreegelden (7,8%). De
economische betekenis van toerisme en recreatie voor Noordoostpolder bedraagt 12,3
miljoen euro en voor Urk 5,7 miljoen euro22. Hiermee hebben de Noordoostpolder en
Urk een gering aandeel in de totale bestedingen in Flevoland: 4% respectievelijk 2% (zie
figuur 21). Lelystad, Dronten en Zeewolde zijn samen goed voor 85% van de bestedingen aan toerisme en recreatie in Flevoland en zijn daarmee de belangrijkste gemeenten wat betreft economische betekenis. Het grote belang van deze gemeenten wordt
verklaard door enkele grote toeristische trekkers: Walibi World, Bataviastad, Aviodrome,
Lowlands en Center Parcs de Eemhof. Aangezien de Noordoostpolder en Urk niet over
dergelijke grote toeristische trekkers beschikken, is het niet verwonderlijk dat het belang van de regio in de totale provincie beperkt is.
Figuur 21 Economische betekenis (bestedingen) Flevoland naar gemeente, 2002
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Naast de bestedingen geeft ook de werkgelegenheid een indicatie van het economische belang van de sector. Toeristische en recreatieve activiteiten spreiden zich uit over
diverse economische sectoren. In deze studie is gebruik gemaakt van een definitie die
is opgesteld door RECRON en MKB-Nederland. In de definitie zijn activiteiten tot op
brancheniveau geselecteerd en in grove lijnen vallen hieronder de activiteiten in de logiessector, daghoreca, vervoer- en huurgoederen, detailhandel in recreatiegoederen en
cultuur, recreatie, sport & amusement. Het belang van de toeristisch-recreatieve sector
voor de lokale economie is te vinden in figuur 22. Deze figuur laat namelijk het aandeel
zien van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de totale werkgelegenheid.
Landelijk gezien was dit aandeel in 2003 bijna 7%. De werkgelegenheid in toerisme en
recreatie in de Noordoostpolder blijft ver achter met 3,8%. Ook Urk blijft achter, maar
de achterstand is met 5,1% minder groot dan in de Noordoostpolder. Ten opzichte van
De categorie ‘watersportpassanten’ is bij het bepalen van de economische betekenis van
toerisme en recreatie naar gemeenten buiten beschouwing gelaten. Op basis van het beschikbare materiaal is het niet mogelijk om de overnachtingen op passantenplaatsen uit te
splitsen naar gemeente.
22
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1996 is het economisch belang van toerisme en recreatie op Urk toegenomen, maar in
de Noordoostpolder is geen verandering opgetreden. De aandelen zijn vergeleken met
het gemiddelde in het zuiden van Friesland en de kop van Overijssel. Ook dan scoren
de Noordoostpolder en Urk beneden-gemiddeld. Vooral in Zuidwest-Friesland, waar de
Friese meren liggen, ligt het aandeel banen in toerisme en recreatie flink hoger.
Figuur 22 Aandeel banen en vestigingen in toerisme en recreatie in het totale aantal banen en
vestigingen, 2003
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De afgelopen jaren heeft de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector in
Nederland een sterke groei ondergaan. Met een toename van 26% in de periode 19962003 is deze sector zelfs een van de sterkst groeiende in Nederland. De groei op Urk was
nog veel sterker dan gemiddeld. De stijging bedraagt maar liefst 61%: van 195 banen
in 1996 naar 314 banen in 2003. Deze toename is vooral te danken aan de ontwikkeling van de horeca. In de Noordoostpolder blijft de groei van de werkgelegenheid in de
toeristisch-recreatieve sector met 20% achter bij het Nederlands gemiddelde.
Het overgrote deel van toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de Noordoostpolder
en op Urk is, net als landelijk, te vinden in de daghoreca. In de Noordoostpolder komt
wel relatief veel werkgelegenheid in verblijfstoerisme voor. Het gaat bij deze vorm van
toerisme om de banen in o.a. hotels, bungalowparken en campings. Op Urk speelt
verblijfstoerisme slechts een beperkte rol. Daar is ruim de helft van de banen in de toeristisch-recreatieve sector te vinden in restaurants (zie figuur 23). Dagtoeristen op Urk
komen naar de restaurants om te proeven van de viscuisine.
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Figuur 23 Banen naar toeristische subsector, 2003
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Al met al speelt de toeristische en recreatieve sector momenteel een ondergeschikte
rol in de regionale economie van Noordoostpolder en Urk. Het belang van toerisme en
recreatie op Urk is in de afgelopen jaren toegenomen, maar de ontwikkeling blijft achter
in vergelijking met Nederland. In de Noordoostpolder is sprake van een stabilisatie en
blijft het economisch belang van toerisme en recreatie ver achterlopen.

9.3 Het toeristisch-recreatieve aanbod in kaart
Om de mogelijkheden te benoemen teneinde het economische belang van de toeristisch-recreatieve sector beter te benutten, behandelen we in deze paragraaf vraag en
aanbod in de toeristisch-recreatieve sector. Op basis hiervan doen we aanbevelingen
om het aanbod beter op de vraag af te stemmen. Helaas zijn er geen gedetailleerde
gegevens over het exacte profiel van de recreant/toerist in de Noordoostpolder en op
Urk. Wie komen er naar de Noordoostpolder en Urk en waar is behoefte aan? Op basis
van dit soort informatie kunnen het toeristisch-recreatieve aanbod en de promotie veel
beter op de vraag worden afgestemd.
De oude huisjes en ginkies (stegen) op Urk trekken vooral 50-plussers aan. Op de haven
komen zowel 50-plussers als jonge gezinnen af. Ook in de Noordoostpolder komt veelal
de oudere doelgroep genieten van de rust en ruimte. De vraag naar natuur, rust en
ruimte neemt in het algemeen toe in Nederland (NRIT, 2005). Uit trendonderzoek blijkt
dat wanneer mensen op zoek zijn naar rust, zij vaak de natuur intrekken. Deze trend
biedt de Noordoostpolder kansen voor het nog beter benutten van de aanwezige kwaliteiten. Het is echter van cruciaal belang dat de waardevolle natuurgebieden in de regio
op een verantwoorde wijze opengesteld blijven. Gewaakt moet worden voor overbelasting en verontreiniging.
Ondanks het ontbreken van gedetailleerde informatie over het profiel van de recreant
en toerist, kunnen we concluderen dat het rijke aanbod van water en natuur in een
grote vraag van toeristen en recreanten voorziet. Het cultuurhistorische aanbod is in
mindere mate aanwezig. De aanwezigheid van een faciliterend aanbod van dag- en
verblijfshoreca en van een toeristisch-recreatieve infrastructuur (denk aan fiets-, wandelen ruiterpaden) is nodig om in de vraag van toeristen en recreanten te voorzien.
Een inventarisatie van het toeristisch-recreatieve aanbod in de Noordoostpolder en op Urk
geeft ons een beeld van hoe toerisme en recreatie worden beleefd. In figuur 24 wordt het
aanwezige toeristische aanbod ten opzichte van de bevolking weergegeven. De figuur
maakt duidelijk dat het aanbod in de Noordoostpolder op bijna alle vlakken achterloopt op
Nederland als geheel. Vooral het beperkte aanbod van restaurants en cafés is opvallend.
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Figuur 24 Toeristisch aanbod, 2003
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Het aanbod op Urk loopt op alle fronten achter bij Nederland als geheel. Het aanbod
typeert zich voornamelijk door restaurants en snackbars en ijssalons. De havens op
Urk vormen min of meer de spil in het toeristisch-recreatieve aanbod van Urk. Vooral ‘s
zomers trekt dit veel mensen die lekker een hapje willen eten of zin hebben in een ijsje.
Voor alle andere toeristische aanbodgelegenheden geldt dat deze in mindere mate
aanwezig zijn. Het is opvallend dat ondanks zijn lange historie het culture aanbod op
Urk flink achterblijft.
Voor beide gemeenten geldt dat de verblijfsmogelijkheden beperkt zijn. Dit lijkt een
groot knelpunt voor de verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector, de
bottleneck. Investeren in verblijfsmogelijkheden is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Hier komen we hieronder op terug.

9.4 Waar liggen de kansen?
Wat betreft toerisme en recreatie liggen er nog vele kansen voor het grijpen in de
Noordoostpolder en Urk. Voordat we ingaan op deze kansen toch nog even het
volgende. Toerisme en recreatie zijn een populaire speerpunt van veel beleidsmakers.
Inderdaad, de markt voor de sector groeit en het is een sector die vaak gepaard gaat
met natuurbehoud. Dat maakt het ook populair. De markt is echter niet onuitputtelijk.
Daarom komt toerisme en recreatie ook niet in alle plattelandsgebieden van de grond.
Een gebied moet aan een aantal kenmerken voldoen om in deze toeristisch-recreatieve
markt een rol te kunnen spelen. Belangrijk zijn de nabije ligging en goede bereikbaarheid tot stedelijke gebieden. Essentieel zijn nog het bieden van een uniek aanbod en
vooral ook de bekendheid en een goed imago bij de toeristen en recreanten. Een deel
van de aanbevelingen is dan ook hierop gericht.
Verbeteren imago door gezamenlijke promotie
Volgens de inwoners hebben de Noordoostpolder en Urk de toerist veel te bieden.
Alleen de toerist weet dit nog niet. Het gebied is bij veel Nederlanders onbekend als
vakantiebestemming: het heeft geen eenduidig en onderscheidend imago. Harde gegevens over de bekendheid van de Noordoostpolder en Urk bij (potentiële) bezoekers
zijn niet aanwezig. Het grootste probleem is dat de aantrekkelijkheid van de Noordoost64 |
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polder en Urk niet wordt uitgedragen. Ook stralen de Noordoostpolder en Urk niets uit
naar andere gemeentes in de regio. Hierdoor blijft met name de Noordoostpolder zitten
met zijn saaie imago.
Voor de ontwikkeling van de sector, het aantrekken van investeerders en toeristen, is
het imago van de regio van groot belang. De regio moet interessanter worden voor de
bezoeker en er moet geprobeerd worden deze aan de regio te binden. Promotie is dus
hard nodig! Laat zien wat je hebt! Het creëren of verbeteren van een imago van een regio kan met zogeheten regiomarketing of ‘branding’. Dit vergt investeringen van zowel
de overheid als de gevestigde bedrijven. Inmiddels wordt gewerkt aan de bebording
op de A6 die de attracties in de regio moet aangeven. Veel toeristen die in Nederland
op vakantie gaan, maken in eerste instantie een keuze voor een bepaalde provincie. In
de hedendaagse maatschappij, waarin bijna ieder huishouden toegang heeft tot het
internet, zoeken (potentiële) bezoekers op internet naar informatie en maken op basis
daarvan hun keuze. Urk heeft met de Stichting Urk Promotie en de daarbij horende
website een goede aanzet gegeven. Dit zal echter niet genoeg zijn, er is meer nodig! De
promotie is een project dat een gezamenlijke aanpak verdient. Zowel bij ondernemers
als de overheid moet het besef dat promotie van elkaars sterke kanten de toeristisch-recreatieve sector in de gehele regio kan verbeteren nog (verder) groeien. Het neerzetten
van een goede promotie is niet van de één op andere dag gebeurd. Daar is een lange
adem voor nodig.
Zoektocht naar samenwerking
Om initiatieven vanuit de sector meer kracht bij te zetten, is samenwerking onontbeerlijk. Het aanbieden van toerisme en recreatie moet in de eerste plaats in combinaties
worden gezocht. Een (meerdaagse) bezoeker kijkt immers naar wat de regio als geheel
te bieden heeft. In eerste instantie kan hier invulling aan gegeven worden door allerlei
kleine partijen samen te brengen. Op deze wijze wordt een breder aanbod gecreëerd.
Te denken valt aan bijvoorbeeld een fietstocht langs een aantal attracties die eindigt bij
een restaurant. Dit soort arrangementen trekken toeristen. De eerste stap in dat opzicht
is al gezet. Enkele ondernemers in de Noordoostpolder hebben initiatieven ontplooid
tot samenwerking. Dergelijke vormen van samenwerking staan nu nog in de kinderschoenen, maar zullen er naar verwachting steeds meer gaan komen. Het op deze
manier verbinden van het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod vraagt veel van het
ondernemerschap, maar is essentieel in de concurrentiestrijd om de toerist.
Hoewel veel ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector verenigd zijn in belangenorganisaties als de RECRON, zijn nog veel, ‘vooral kleine toeristische ondernemers’,
niet georganiseerd in een belangenvereniging. Uit Rabobank Cijfers & Trends blijkt dat
in de horeca en recreatie relatief weinig samenwerking is tussen ondernemers (Rabobank Nederland, 2005). Samenwerking is van groot belang voor ondernemers om bijvoorbeeld gezamenlijk een vuist te kunnen maken tegen ongewenste ontwikkelingen
in een regio of om juist gewenste ontwikkelingen te promoten. Veel ondernemers zien
helaas niet het belang in van samenwerking. In de snel veranderende toeristisch-recreatieve sector wordt van ondernemers echter geëist dat zij visie hebben en dat zij durven
te investeren. Vooral veel kleine toeristische ondernemers hebben vaak moeite met
investeringen die niet direct en uitsluitend de eigen bedrijfsvoering ten goede komen.
Ook overheden zijn gebaat bij een beter georganiseerd bedrijfsleven, aangezien dat
een professionelere input kan geven en meer betrokken is bij het beleid.
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Beter benutten van het huidige aanbod
Toeristen wensen tegenwoordig een compleet toeristisch-recreatief aanbod. Hoewel
de hoeveelheid vrije tijd van de toeristische consument is gestegen, is de beleving van
deze consument vaak ‘druk, druk, druk’. Als gevolg hiervan zijn toeristen vaak op zoek
naar een totaalpakket, waarin zij de mogelijkheid hebben om diverse vrijetijdsactiviteiten met elkaar te combineren. Hiermee kunnen zij optimaal gebruik maken van hun
vrije tijd en de belevenis maximaliseren. Daarom zoeken toeristen in toenemende mate
naar locaties waar zij verschillende activiteiten met elkaar kunnen combineren (NRIT,
2005). De Noordoostpolder en Urk bieden een dergelijk totaalpakket: water-recreatie in
en rondom het IJsselmeer, cultuurhistorie op Urk en Schokland en natuur in de diverse
bossen. Daarnaast liggen attracties als Walibi World, Bataviastad, de Friese meren en de
Weerribben op een aantrekkelijke afstand. Het beter benutten van het huidige aanbod
is dan ook van groot belang.
De huidige situatie in de Noordoostpolder en op Urk biedt voldoende aanleiding om
de afstemming en de relaties binnen het toeristisch-recreatieve aanbod te verbeteren.
Momenteel is de relatie tussen dagrecreatieve mogelijkheden onderling en verblijfsen dagrecreatie nog te gering in de regio. Bij verbetering van afstemming en relaties
binnen het toeristisch-recreatieve aanbod kan onder meer gedacht worden aan arrangementen. Dergelijke arrangementen moeten wel bekend zijn bij de toerist. Op Urk
komen veel dagjesmensen. Eerder in dit hoofdstuk kwam naar voren dat het aanbod
van verblijfstoerisme op Urk beperkt is. Door een arrangement aan te bieden zou een
verblijf in de Noordoostpolder gecombineerd kunnen worden met een uitstapje naar
Urk, een bezoek aan een fruitteler of winkelen in Emmeloord. Daarnaast kan gedacht
worden aan investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur. De huidige fietsen wandelpaden in de Noordoostpolder zijn kaarsrecht. Bovendien zijn er te weinig en
zijn de afstanden tussen de toeristische attracties groot. Door bijvoorbeeld de aanleg
van kronkelende schelpenpaden wordt de toeristisch-recreatieve infrastructuur aantrekkelijker. Een fietsroute langs een aantal attracties die eindigt bij een restaurant is nog
een bijvoorbeeld. Ook de afstemming tussen recreatieve mogelijkheden op het land en
die op het water is nog te gering in de regio. Er liggen op dat gebied nog veel kansen
voor de Noordoostpolder en Urk.
Agrotoerisme
In landelijke gebieden waar de agrarische sector onder druk staat, wordt agrotoerisme
vaak genoemd als optie om werkgelegenheid te behouden. Er komen bedrijven en
erven vrij waarvoor een andere bestemming gezocht kan worden. Agrotoerisme komt
veel voor in de vorm van kleinschalige campings bij boerderijen, maar ook in de vorm
van verkoop van landbouwproducten en het aanbieden van recreatieve activiteiten.
Vooral voor agrarische bedrijven die niet mee willen of kunnen gaan in de trend van
schaal-vergroting kan deze verbreding een uitkomst bieden. Het agrotoerisme biedt
boeren een nieuwe kans om neveninkomsten te verwerven. Daarnaast kan het de
toeristisch-recreatieve mogelijkheden in een gebied vergroten. Tegenstanders noemen
vaak als argumenten dat agrotoerisme in strijd is met bestemmingsplannen, dat het een
beperkte bijdrage levert aan de werkgelegenheid en het bruto regionaal product en dat
je het aanbieden van toeristische activiteiten aan professionals moet overlaten. Met het
juiste toezicht kan agrotoerisme echter precies bieden wat een ‘kleine’ agrariër nodig
heeft zonder dat dit ten koste gaat van de sector.
Inspelen op de groeiende vraag naar luxe en wellness
Wellness is een trend die illustratief is voor de toenemende welvaart en de toenemende
vraag naar luxe in vrijetijdsbeleving. Letterlijk vertaald betekent het Engelse woord well66 |
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ness niets meer of minder dan gezondheid.
Wellness staat voor jezelf goed voelen en is een trend die van grote invloed is op toerisme en recreatie. Wezenlijke elementen die bij wellness een rol spelen zijn: gezonde
voeding, ontspanning, zelfverantwoording, fitness en gezondheidszorg. Naast de groei
van de welvaart, vergrijzing en toenemende invloed van vrouwen op de vrijetijdsbesteding (vrouwen worden gezien als de pioniers van de wellnesstrend), wordt ook de
verharding van de maatschappij gezien als een oorzaak voor de groeiende behoefte
aan rust en ontspanning. Stress en spanning op het werk zijn geen uitzondering meer
en mensen proberen op allerlei manieren even te ontsnappen uit de harde werkelijkheid (Rabobank Nederland, 2006). In het kader van wellness zien we dat steeds meer
toeristen behoefte hebben aan wellness door inspanning (actief ). Daarbij moet gedacht
worden aan activiteiten als golfen, paardrijden, fietsen en zeilen. Daarnaast kan wellness
worden vormgegeven door ontspanning (passief ). Bij de passieve stroming moet men
bijvoorbeeld denken aan luxe verblijfs- of dagrecreatieve accommodaties die gericht
zijn op schoonheid en gezondheid. Denk aan beautyfarms, healthclinics en sauna’s.
Wellness biedt zeker kansen voor een water- en natuurrijk gebied met veel rust en
ruimte als de Noordoostpolder en Urk. Om een graantje mee te pikken van deze sterk
groeiende trend is een passend en faciliterend wellnessaanbod nodig.
In zekere zin is de Noordoostpolder bezig met het inspelen op de vraag naar de passieve vorm van wellness. De zogenoemde Corridor is het gebied tussen Emmeloord en
Kuinre. Het vorige college van burgemeester en wethouders in de Noordoostpolder
heeft dit gebied aangewezen als toeristisch-recreatief gebied waar de nadruk ligt op
rust en ruimte. De gemeente Noordoostpolder heeft inmiddels grond aangekocht in
het gebied waar recreatiegebied De Corridor en waterberging voor het waterschap
komt. De plannen zijn er om in het gebied recreatieve routes, een golfbaan, toeristische voorzieningen en buitenplaatsen (de burchten) te ontwikkelen. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de gemeente naast het toerisme ook de economie en werkgelegenheid in de polder een flinke stimulans geven. Om de realisatie mogelijk te maken
hebben gemeente Noordoostpolder en de projectontwikkelaar De Wind Groep uit
Drachten in juni van dit jaar een intentieovereenkomst getekend23.
Naast dergelijke grootschalige initiatieven vanuit de overheid is er ook een grote rol
weggelegd voor ondernemers. Door aanpassingen van hun aanbod en/of de ontwikkeling van nieuwe producten kunnen zij inspelen op de wellness-trends. Ondernemerschap en innovatievermogen zijn in die zin dus kernwoorden.
Meer ligplaatsen in de jachthavens
Met de havens van onder meer Enkhuizen, Hoorn, Volendam, Almere, Lelystad, Urk, Lemmer, Stavoren en Hindeloopen beschikt het IJsselmeer over een groot aantal ligplaatsen.
Volgens onderzoek is echter behoefte aan zo’n 3.000 extra ligplaatsen rondom het meer.
De gemeente Lemmer zoekt bijvoorbeeld naar uitbreidingsmogelijkheden in de haven
voor recreatie. De Noordoostpolder zou hier goed op kunnen inhaken. Als we namelijk
de huidige locaties van de havens bekijken, valt op dat er een behoorlijk ‘gat’ bestaat
tussen Urk en Lemmer. Watersportliefhebbers die het IJsselmeer rond willen varen, moeten tussen die twee havens een forse afstand afleggen. De watersportliefhebber heeft
daarom behoefte aan aanlegmogelijkheden tussen Lemmer en Urk. Dit betekent een
groot project waarvoor de handen ineengeslagen moeten worden. Krachtenbundeling
tussen ondernemers en de gemeente staat daarbij voorop. Een dergelijk project kan veel
werkgelegenheid opleveren met uitstralingseffecten naar andere delen in de regio.
23
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Daarnaast is investeren in de huidige jachthavens van groot belang. De Noordoostpolder en Urk profiteren immers sterk van hun aanwezigheid. Om zich een positie te
kunnen blijven verwerven, dienen jachthavens in toenemende mate te investeren in
voorzieningen, zoals waterleiding, elektra en faciliteiten als draadloos internet. Ook verlangen de gebruikers van de jachthavens meer aanvullende diensten, zoals zeilreparatie
en motoronderhoud. Naast booteigenaren en -huurders trekken jachthavens mensen
aan die ‘bootjes kijken’. De gebruikers en bezoekers van de jachthavens zorgen voor
bestedingen in winkels en/of horecagelegenheden in de omgeving van de jachthavens.
De jachthavens zijn zodoende te beschouwen als een centrum van (water)recreatie.
Inzetten op meerdaagse recreatie
De Noordoostpolder en Urk bieden voornamelijk dagrecreatie. De verblijfsrecreatie is
momenteel beperkt. De regio beschikt weliswaar over voldoende hotels die vooral voor
één nacht geschikt zijn, het ontbreekt de regio aan voldoende meerdaagse, recreatieve
overnachtingsmogelijkheden. Er zijn echter wel ideeën om hier verandering in te brengen. Een idee is de aanleg van een groot bungalowpark. Het gaat om een park volgens
het concept van Port Zélande dat tussen Lemmer en Urk zou moeten komen te liggen.
Het park kan bestaan uit een groot aantal bungalows, een jachthaven (zie eerder) en
allerlei recreatieve activiteiten. Hiermee zou de regio meerdere vliegen in één klap slaan.
Ze krijgt daarmee een grote toeristische trekker, het komt tegemoet aan de vraag naar
meer ligplaatsen rond het IJsselmeer en het verruimt het aanbod van verblijfsrecreatie. Het park zou bovendien uitstraling hebben op de rest van de regio. De toeristen
blijven immers niet de hele dag op het bungalowpark. Zij zullen uitstapjes maken in de
omgeving en daarbij het nodige besteden. Hoe het zal gaan met de verdere ontwikkeling van dit idee, zal de toekomst uitwijzen. De interesse bij verschillende partijen is
zeker gewekt. Bij de lokale overheid is men van mening dat een aantal kleine projecten
op het gebied van toerisme en recreatie geen zoden aan de dijk zal zetten. Bovendien
levert het slechts een beperkte hoeveelheid werkgelegenheid. Er is een groot project
nodig en daar moet men voor gaan.
De ontwikkeling van een dergelijk bungalowpark hangt sterk af van de vraag in
hoeverre deze plannen inpasbaar zijn in de reeds bestaande plannen voor windmolenparken in dit gebied. De Ministers van EZ, VROM, LNV en V&W hebben na overleg in
de Ministerraad op 12 mei 2006 besloten de rijksprojectenprocedure van toepassing te
verklaren voor windenergie in de Noordoostpolder. Het Rijk neemt bij dit project geen
ruimtelijk besluit; de benodigde ruimtelijke besluitvorming zal door de gemeenten en
provincies plaatsvinden24. Het gaat om het ontwikkelen van windparken aan de IJsselmeerdijken van de Noordoostpolder. In de rest van de Noordoostpolder zouden dan
geen nieuwe windturbines meer geplaatst worden. Sindsdien worden door verschillende initiatiefnemers plannen voor parken op vijf locaties ontwikkeld binnendijks van de
Zuidermeerdijk, binnendijks van de Westermeerdijk, binnendijks van de Noordermeerdijk, buitendijks van de Westermeerdijk en buitendijks van de Noordermeerdijk. Met
de buitendijkse windparken wil de gemeente Noordoostpolder de mogelijkheid van
compensatie bieden voor het feit dat zij solitaire turbines elders in de gemeente niet
meer toestaat. Op grond hiervan wordt bij de buitendijkse projecten door middel van
participatie aan verschillende (lokale) partijen de mogelijkheid geboden om te investeren in het voornemen. Hierdoor kan de realisatie van de windturbineopstellingen een
bijdrage leveren aan het verruimen van inkomens voor de private en agrarische sector.

24
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Sommige recreanten zullen het windenergieprojectgebied in de toekomst gaan
mijden vanwege de windturbines, andere zullen juist worden aangetrokken door het
unieke en technologische karakter van de windparken. Naar verwachting zal het aantal
recreanten per saldo gelijk blijven. Daarom mag worden verwacht dat de inkomens van
de ondernemers in de recreatie- en toerismesector door de plaatsing van de turbines
niet significant beïnvloed zullen worden. Door de grote afstanden tussen de turbines
(enkele honderden meters) zal het gebied opengehouden kunnen worden voor de
kleinschalige visserij en recreatievaart die daar nu ook plaatsvindt (Staats-courant 94,
2006).
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10 Conclusies
In dit rapport zijn de sociaal-economische ontwikkelingen van de Noordoostpolder en
Urk geschetst. Reden voor deze schets is de achterblijvende economische groei in de
Noordoostpolder en op Urk. De overkoepelende onderwerpen die in de sociaal-economische schets centraal staan zijn de ruimtelijke kenmerken, sociale kenmerken, economische situatie, bedrijvendynamiek en voorzieningen. Voor ieder van de onderwerpen
zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) in kaart gebracht.
Belangrijke uitkomsten van de SWOT analyse zijn bijvoorbeeld de gunstige centrale ligging van de regio in Nederland en de groene, rustige omgeving. Hierdoor is men over
het algemeen zeer tevreden over de woonomgeving. In economisch opzicht spreken
de lage werkloosheid, het hoge arbeidsmoraal en de relatief hoge beschikbaarheid van
ruimte op bedrijventerreinen in het oog. De sterk ontwikkelde visverwerkende industrie
op Urk en landbouw in de Noordoostpolder zijn ook positieve eigenschappen van de
regio. Doordat de regio sterk afhankelijk is van die sectoren zit daar echter ook een negatieve kant aan. Door (inter)nationale ontwikkelingen komen die sectoren, en daarmee
de hele economie van de regio, onder druk te staan.
In negatieve zin is vooral het imago van de Noordoostpolder en Urk een probleem. Dit
speelt op vrijwel alle fronten, zowel bij particulieren als bij bedrijven. De slechte ontsluiting per openbaar vervoer, de geringe samenwerking tussen de twee gemeenten,
de uitgaande pendel en het ontbreken van hoger onderwijs zijn typische voorbeelden
waar de regio minder gunstig uit de bus komt.
Op basis van deze sterke en zwakke kenmerken van de Noordoostpolder en Urk zijn
twee thema’s uitgediept die een prominente(re) rol kunnen spelen in de huidige en
toekomstige sociaal-economische ontwikkeling van de Noordoostpolder en Urk. De
thema’s zijn agrofood en toerisme en recreatie. De conclusies voor ieder thema worden
vertaald naar aanbevelingen.
Verbreding van het agrofoodcluster
De landbouw (Noordoostpolder) en visserij (Urk) lopen als rode draad door het rapport.
Van oudsher zijn dit voor de Noordoostpolder en Urk sterk ontwikkelde sectoren. De
landbouw en visserij zijn dan ook niet meer weg te denken uit het huidige beeld. Ook voor
de toekomst geldt dat de landbouw en visserij een belangrijke economische drager zullen
zijn. Beide gemeenten hebben zich op het gebied van landbouw en visserij sterk weten te
profileren: niet alleen door hun kennis, maar ook door er goed in te zijn. Het aanscherpen
van deze sterkten is een belangrijke kans, zeker als daarbij nog eens wordt ingespeeld
op landelijke trends. De landbouw en visserij staan onder druk. Zo zijn de rendementen
in de landbouw laag en heeft de EU visquota ingesteld. Om aan deze bedreigingen het
hoofd te bieden, moet gezocht worden naar andere wegen. Het is belangrijk om buiten
de grenzen van de sector te kijken. Verbreding van het cluster staat hierbij centraal. Meest
voor de hand ligt de stap naar voedsel: agrofood. Bij agrofood ligt het accent niet alleen op
productie, maar ook op het eindproduct, in dit geval voedsel, voor de consument.
De kennis in de Noordoostpolder voor verbreding naar agrofood is zeker aanwezig,
maar wordt nog niet optimaal benut. De Noordoostpolder kan meer betekenen in het
voor- en natraject van agrarische activiteiten. Op Urk is al een grote stap gezet: daar is
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sprake van een verbreding van het cluster. De focus ligt niet meer alleen bij de visserij,
maar is breder getrokken naar de visverwerkende industrie. De verwerkingsindustrie
is bezig een veredelingsindustrie te worden met als eindproduct voedsel. De Noordoostpolder kan daarbij een voorbeeld nemen aan Urk. Het bindende element tussen
de Noordoostpolder en Urk is daarbij voedsel. Als de regio zich wil ontwikkelen tot
het agrofoodcentrum van Nederland, is het belangrijk om dit uit te stralen buiten de
regio. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de Noordoostpolder en Urk als eenheid
denken en samenwerken als één regio. Om als agrofoodcentrum bekend te staan, is het
daarnaast onontkomelijk om in te spelen op de trends in voedselconsumptie. Ten slotte
wordt agrofood in de Noordoostpolder en op Urk echt op de kaart gezet door in het
buitenland voet aan de grond te krijgen.
Aanbevelingen verbreding naar agrofood:
- Benut optimaal de aanwezige kennis
- Zoek meer samenwerking in de regio
- Speel in op de trends op het gebied van consumentenvoorkeuren
- Leg verbindingen met toerisme en recreatie
- Lift mee op de internationalisering
Toerisme en recreatie: veel (onbenut) toeristisch potentieel
Het belang van de toeristisch-recreatieve sector in de lokale economie van de Noordoostpolder en Urk is gering. De ontwikkeling blijft sterk achter bij het Nederlandse
gemiddelde. Door allerlei veranderingen, zoals schaalvergroting en vrijkomen van
boerenerven, krijgt het platteland een andere invulling. Toerisme en recreatie kunnen
hier goed op inspelen. Het huidige toeristische aanbod is kleinschalig en weinig op
elkaar afgestemd. Een grote trekpleister ontbreekt. Vooral dagjesmensen komen naar de
regio. Mogelijkheden voor meerdaagse recreatie ontbreken. Er liggen om deze redenen
kansen voor de verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector.
Buitenstaanders hebben een negatief beeld van de Noordoostpolder en Urk. Saai en
niets te beleven is het eerste waar men aan denkt. De Noordoostpolder en Urk kampen
dus met een groot imagoprobleem. De toeristen weten de weg naar de regio niet te
vinden. Wil toerisme en recreatie een kans van slagen hebben, dan is de uitstraling erg
belangrijk. Verbetering van het imago is noodzakelijk! Zeker omdat de Noordoostpolder
en Urk de toerist wel degelijk iets te bieden hebben. Bij het verbeteren van het imago
is een gezamenlijke promotie belangrijk. Daarnaast is samenwerking onontbeerlijk om
initiatieven uit de regio kracht bij te zetten. Een belangrijk initiatief is het zorgen voor
een grote toeristische trekpleister. Om toeristen naar de regio te trekken is een grote
toeristische trekpleister van essentieel belang. Andere belangrijke vlakken van samenwerking waar nog winst te behalen is, zijn agrotoerisme, arrangementsvorming en het
uitbreiden van de jachthavens. Op deze wijze kan de regio het huidige aanbod beter
benutten en zich vervolgens inzetten op meerdaagse recreatie.
Aanbevelingen toerisme en recreatie:
- Verbeter het imago door gezamenlijke promotie
- Zoek meer samenwerking in de regio
- Doe meer met agrotoerisme
- Speel in op de groeiende vraag naar luxe en wellness
- Creëer meer ligplaatsen in de jachthavens
- Zet in op meerdaagse recreatie
- Zorg voor een grote toeristische trekpleister
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Tot slot
Om agrofood en toerisme en recreatie in de Noordoostpolder en op Urk tot een succes
te maken zijn twee voorwaarden essentieel. De eerste voorwaarde is verbetering van
het imago van de Noordoostpolder en Urk. Een belangrijke taak is weggelegd voor
de marketing van het gebied. Een uitgebreide promotiecampagne kan hierbij zeker
niet ontbreken. Hiervoor is geld nodig. Zowel het bedrijfsleven als de overheid moet
bereid zijn om te investeren. De overheid kan dit doen door het geven van subsidies.
Een goede samenwerking tussen de twee gemeenten en marktpartijen is een tweede
voorwaarde voor het kunnen benutten van de kansen. Bij beperkte samenwerking blijft
het aanbod in de toeristisch-recreatieve sector versnipperd en kan de regio zich niet
ontpoppen tot het agrofoodcentrum van Nederland. Zonder samenwerking komen we
niet verder!
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Bijlage II Bedrijventerreinen
Emmeloord
De Munt I
De Munt I is gelegen in Emmeloord. Het biedt een combinatie van zakelijke dienstverlening (100% kantoorhoudendheid) en gemengd bedrijventerrein. Het beeld wordt deels
bepaald door een omvangrijk overslag- en distributiebedrijf.
De Munt II fase 1
De Munt II fase 1 is het nieuwste bedrijvenpark van Emmeloord. Het terrein ligt aan
de oostkant van de kern en heeft een eigen afrit vanaf de A6 (15). De Munt II is een
gemengd bedrijventerrein waar naast zelfstandige kantoren ook showroomachtige
bedrijven en productiebedrijven zich kunnen vestigen.
De Munt II fase 2
De Munt II fase 2 is een bedrijventerrein dat in 2007 zal worden aangelegd. Op dit bedrijventerrein is ruimte voor gemengde bedrijven en logistieke bedrijven.
Ecopark
Nabij het bedrijventerrein De Munt is een ecologisch bedrijvenpark ontwikkeld: het Ecopark. Het Ecopark wordt uitgegeven door een projectontwikkelaar. Naast de ecologische inrichting van het park worden ook andere eisen aan bedrijven gesteld, zoals het
gebruik van zonne-energie en gebruik van natuurlijke en duurzame materialen als hout
en steen. Op het Ecopark is het toegestaan om wonen en werken te combineren.
Bedrijvenpark A6
Het bedrijvenpark A6 is een gemengd bedrijventerrein met een deels thematische
invulling; minimaal 70.000 m2 dient ingevuld te worden met horecatoeleveringsbedrijven. Het park wordt uitgegeven door een projectontwikkelaar en is gesitueerd naast
afslag 14 van de A6.

Marknesse
Geomatics Business Park
Bij Marknesse zijn het Geomatics Business Park, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Duits-Nederlandse Windtunnel gevestigd. Het Geomatics Business
Park is bereikbaar vanaf de N50 die aansluit op de A6 (Amsterdam-Groningen) en bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Geomatics Business Park is een business
en science park voor bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van remote sensing,
geo-wetenschappen en informatietechnologie. Bedrijven als TNO en WL/Delft Hydraulics zijn geassocieerd met het Geomatics Business Park, waardoor bedrijven snel
toegang kunnen krijgen tot de nieuwste technologie. Op het ogenblik zijn 23 bedrijven
met 120 werknemers gevestigd in het Businesspark. Er zijn nog enkele ruimtes vrij.
Nieuwe bedrijven hebben nog kansen om zich te vestigen op het Geomatics Business
Park.
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Marknesse
In het dorp Marknesse ligt aan de oostkant van het dorp het bedrijventerrein Marknesse. Oprit nummer 15 van de A6 bij Emmeloord ligt op 9 kilometer afstand. Het terrein is
bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven, eventueel in combinatie met kantoorruimte.

Rutten
Ambachtsstraat
In het dorp Rutten ligt aan de westkant van het dorp het kleinschalige bedrijventerrein
Ambachtsstraat. De oprit van de A6 bij Lemmer ligt op 5 kilometer afstand. Het terrein
is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven, eventueel in combinatie met kantoorruimte.

Espel
De Bun
In het dorp Espel ligt aan de zuidkant van het dorp het kleinschalige bedrijventerrein De
Bun. Oprit nummer 15 van de A6 bij Emmeloord ligt op 10 kilometer afstand. Het terrein
is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven, eventueel in combinatie met kantoorruimte.

Bant
Het Rister
In het dorp Bant ligt aan de oostkant van het dorp, direct aan de A6, het kleinschalige
bedrijventerrein Het Rister. Emmeloord ligt op ca. 6 kilometer afstand. Het terrein is
bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven, eventueel in combinatie met kantoorruimte.

Ens
Ens
In het dorp Ens ligt aan de westkant van het dorp het kleinschalige bedrijventerrein
Ens. Via Nagele is het ca. 11 kilometer naar oprit nummer 13 van de A6. Het terrein is
bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven, eventueel in combinatie met kantoorruimte.

Creil
Creilerpad
In het dorp Creil ligt aan de noordkant van het dorp het bedrijventerrein Creilerpad.
Via de Noorderringweg is het 8 kilometer naar oprit nummer 16 (Bant) van de A6. Emmeloord ligt op ca. 13 kilometer afstand. Het terrein is bestemd voor bedrijven in de
grootschalige agrarische verwerking. Het bestaande terrein wordt herverkaveld.

Urk
Zwolsehoek
Bedrijventerrein Zwolsehoek is het laatst aangelegde bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Urkervaart en is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn de fasen
I en II helemaal afgerond. Op de fasen lll en lV zijn nog enkele kavels beschikbaar. Het
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nieuwste gedeelte, fase V, is nog niet volledig afgerond. Dit gebied herbergt een aantal
zichtlocaties langs de Domineesweg, de ontsluitingsweg van Urk naar de A6.
Lemsterhoek
Bedrijventerrein Lemsterhoek is het oudste bedrijventerrein en als enige gelegen aan de
noordzijde van de Urkervaart. Dit gemengde terrein kenmerkt zich door een combinatie
van allerlei bedrijfstakken (visbedrijven, andere bedrijven, groothandel, grootschalige
detailhandel enz.), met een relatief groot aantal woningen. Het terrein is volledig benut.
Kamperhoek
Bedrijventerrein Kamperhoek is het eerste bedrijventerrein dat aan de zuid-zijde van de
Urkervaart is aangelegd. Op dit terrein zijn de visverwerkende bedrijven en de niet-visverwerkende bedrijven verspreid gesitueerd. Het terrein is volledig benut.
Bron: www.noordoostpolder.nl en www.urk.nl.
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Bijlage III Vier scenario’s voor de toekomst
In 2004-2005 hebben een aantal gerenommeerde onderzoeksinstellingen gezamenlijk een viertal scenario’s voor de periode 2005-2040 uitgewerkt. In deze scenario’s zijn
intern consistente beelden verwerkt op verschillende terreinen (bijv. bevolkingsontwikkeling, economie en arbeidsmarkt). Het Centraal Planbureau (CPB) heeft daarbij de
economische dimensie uitgewerkt, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de dimensie
demografie en milieu en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de sociaalmaatschappelijke kant.
Sleutelonzekerheden in de scenario’s
De scenario’s richten zich op toekomstige ontwikkelingen op Europees niveau. De scenario’s zijn omgeven met twee sleutelonzekerheden. De eerste betreft de mate waarin
landen internationaal samenwerken. Daarbij zijn in de eerste plaats de ontwikkelingen
binnen Europa van belang. Gaan Europese landen grensoverschrijdende problemen
en vraagstukken samen oppakken, of houden zij vast aan hun eigen soevereiniteit en
identiteit? Daarnaast zijn uiteraard de toekomstige verhoudingen met de Verenigde
Staten en opkomende industrieën zoals China bepalend. De tweede sleutelonzekerheid
betreft de hervorming van de collectieve sector. Grote trends als vergrijzing en individualisering lopen dwars door alle Europese landen heen en hebben grote gevolgen voor
het beheer van de collectieve sector. De vraag is dan ook wat regeringen zullen doen:
zullen zij bestaande structuren, toetredingsdrempels en uitkeringsniveaus in stand
houden, of gaan zij over tot hervormingen van publieke voorzieningen? Een andere
relevante vraag is welke voorzieningen binnen de collectieve sector worden gehouden,
en welke worden overgelaten aan de markt.
De sleutelonzekerheden vormen de twee belangrijke dimensies waarlangs de ontwikkelingen gaan plaatsvinden. De combinaties van de sleutelonzekerheden resulteren in
vier scenario’s (zie figuur 25).
Figuur 25 Sleutelonzekerheden en de vier scenario’s
Internationaal
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Global Economy

Publiek
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Bron: CPB, 2004
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Regional Communities
In het scenario Regional Communities (RC) komen zowel internationale samenwerking
als hervormingen binnen de collectieve sector niet van de grond. De wereldhandel
blijft op een laag niveau en handelsliberaliseringen blijven uit. De huidige publieke
voorzieningen worden in stand gehouden, waarbij de nadruk ligt op een gelijkmatige
inkomensverdeling en solidariteit. Deze ontwikkelingen bieden weinig prikkels voor inactieven om de arbeidsmarkt op te gaan, en leiden tot een geringe arbeidsparticipatie
en relatief hoge werkloosheid. Daarnaast zullen de kleine inkomensverschillen weinig
stimulans bieden om te investeren in menselijk kapitaal (bijv. opleidingen). Het arbeidsaanbod wordt verder beperkt door een restrictief immigratiebeleid.
Strong Europe
Het scenario Strong Europe (SE) wordt gekenmerkt door een grote bereidheid tot
internationale samenwerking. Er vindt een succesvolle hervorming plaats van Europese
instituties, en lidstaten zijn bereid een deel van hun soevereiniteit op te geven. Daar
staat tegenover dat door de toenemende globalisering bij de overheden het besef
doordringt dat zij steeds minder greep houden op de binnenlandse ontwikkelingen. Via
het sociaal-economische beleid en het stelsel van collectieve voorzieningen proberen zij hun invloed te behouden. Mede daardoor blijven ingrijpende hervormingen in
de publieke sector uit. Net zoals bij RC is het sociaal-economische beleid gericht op
solidariteit en gelijke inkomensverdeling. De trend van vergrijzing dwingt regeringen
tot enige hervormingen in socialezekerheidsstelsels en arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt
wordt flexibeler, ook doordat drempels in het vrije verkeer van arbeid worden weggenomen, waardoor de arbeidsmigratie zal toenemen. Daarbij wordt weinig geselecteerd
op opleidingsniveau en arbeidsmarktperspectieven. Een deel van de immigranten zal
daarom een beroep moeten doen op de sociale zekerheid. De hervormingen op de
arbeidsmarkt en instroom uit migratie stimuleren de arbeidsparticipatie.
Transatlantic Market
In het scenario Transatlantic Markets (TM) is de uitbreiding van de Europese Unie geen
succes. ‘Brussel’ wordt als bureaucratisch gezien en problemen en vraagstukken worden
op nationaal niveau aangepakt. Er worden steeds meer bilaterale handelsrelaties aangegaan, waardoor op deze wijze een nieuwe interne markt ontstaat. Door de vermindering van de invloed van Europa (bijv. vermindering van subsidies, arbeidsmobiliteit,
samenwerking) en de trends van individualisering en vergrijzing ontstaat druk op de
publieke sector, waardoor ingrijpende hervormingen noodzakelijk zijn. Er wordt vooral
in termen van marktwerking gedacht, bijv. in huisvesting, energie- en arbeidsmarkt. Op
de arbeidsmarkt worden werknemers minder beschermd, neemt de invloed van vakbonden af en komen er minder progressieve belastingstelsels. Dit alles zorgt voor een
competitieve en flexibele arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie en inkomensongelijkheid
nemen toe. De toename van de inkomensongelijkheid en sterkere concurrentie op de
arbeidsmarkt stimuleren de investeringen in onderwijs; het opleidingsniveau van de
beroepsbevolking stijgt.
Global Economy
In het scenario Global Economy (GE) vindt succesvolle integratie van het Europese beleid plaats, de institutionele hervormingen worden gerealiseerd. Ook vindt uitbreiding
van de Unie plaats richting het oosten, waarbij de nieuwe lidstaten zich relatief snel
optrekken aan de huidige lidstaten. Daarmee verschuift het zwaartepunt van de economische activiteiten naar het oosten. Door de hoge mate van internationale samenwerking neemt de intensiteit van contacten toe, waardoor de kans op conflicten toeneemt.
In het sociaal-economische beleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van burgers
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benadrukt; marktwerking is het credo. De overheid beperkt zich tot nauw gedefinieerde
kerntaken. Hervormingen vinden plaats in socialezekerheids- en belastingstelsels, met
verminderde toegang tot uitkeringen en prikkels tot arbeid. De internationale samenwerking leidt tot vrij verkeer van arbeid binnen de Europese Unie, waarbij de lidstaten
selecteren op jonge en goed opgeleide arbeidsmigranten. De arbeidsmarktperspectieven voor deze migranten zijn gunstig. De arbeidsparticipatie zal flink toenemen.
Daarnaast neemt de vraag naar hooggeschoolde arbeid toe, door grotere inkomensverschillen en prikkels om in kennis en onderwijs te stimuleren, en
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