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D66 dringt aan op intrekken 
voorstellen Economie en 
Agro Food 
 
 
 
 
 
 

Visie is ver onder de maat 
D66 wil graag constructief en met een positieve grondhouding oppositie voeren, maar de 

Sociaal Economische Visie en de notitie Agro Food Fields zijn zo ver onder de maat dat 

aangedrongen is op intrekking van de voorstellen. De grootste kritiek is dat het college zich 

vrijwel nergens aan harde afspraken wil committeren maar wel een zeer grote hoeveelheid 

aannames doet op basis waarvan het allemaal wel goed zal komen. Daarnaast verkrijgen de 

economisch belangrijke sectoren als zakelijke dienstverlening en de Groot- en detailhandel 

nauwelijks aandacht. Met name in die laatste sector vallen veelvuldig klappen. En D66 wil 

dat het college echt maatregelen neemt om de leegstand te keren en activiteiten en beleving 

in de centra stimuleert. 

College verantwoordelijk voor lokale economie 
Het is goed om bestaand bedrijfsleven in te schakelen bij het werven van nieuwe bedrijven 

en arbeidsplaatsen, maar dat ontslaat het college niet van haar eigen verantwoordelijkheid. 

Gezien de nog altijd forse uitgaande pendel kan niet worden volstaan met “loslaten” richting 

bedrijfsleven. Dronten kan het zich niet permitteren slechts een beperkt aantal paden te 

bewandelen. D66 wil een veel actievere acquisitie en houdt het college verantwoordelijk voor 

onze arbeidsmarkt en economie. 

Verwachtingen over Agro Food overdreven 
Zowel in de economische visie als de notitie die gaan over Agro Food worden verwachtingen 
over samenwerking uitgesproken met de buurgemeenten en naburige instellingen. Uit niets 
blijkt waarop deze verwachtingen zijn gebaseerd. D66 ziet de Agro Food zeker als een 
serieuze kernsector, maar vindt de basis te smal om die bepalend te laten zijn voor de 
Dronter economie.  
 
Vage Flevo Fun Fields 
Ook de visie van het college over Flevo Fun Fields (kort samengevat de kuststrook langs de 
randmeren) is beneden peil. D66 vindt de ambities uitermate vaag en ver onder de maat. Het 
college beschouwt dit als één van de twee kernsectoren, maar doet geen enkel concreet 
voorstel ! De visie blijft hangen in het “financieel ondersteunen van initiatieven” en “we gaan 
gebiedskwaliteiten behouden en versterken”.  
 



D66 heeft een waslijst aan vragen en suggesties ingediend die het college kan gebruiken in 
een verbeterde versie. De fractie heeft lang uitgezien naar deze belangrijke visies. Dit gaat 
immers over een doorwerking in de economie ver achter de horizon van het bestaande 
college. Liever nu dan maar het huiswerk overdoen. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Het Persbericht is een verkorte versie van onze vragen en opmerkingen. Om u een volledig 
beeld te verschaffen zenden wij u bij deze ook het originele stuk. Voor nadere informatie 
over deze vragen en opmerkingen of het persbericht kunt u contact opnemen met Foeke 
Bongers, fractievoorzitter D66 Dronten, tel.: 06-54270401 


