
 

Vragen D66 in verband met behandeling van de Sociaal 

Economische Visie gemeente Dronten (2016-2019) en het 

Rapport Agro-Food Fields. 

Beide documenten staan geagendeerd voor de 

raadscommissie van 16 maart 2017 en aansluitend de 

raadsvergadering van 30 maart 2017. 

De fractie van D66 was zeer content met het feit dat er nu 

eindelijk een Sociaal Economische Visie is aangeboden. Onze vreugde was echter van 

korte duur. Zowel de opbouw, als de inhoud van de Visie schieten ernstig tekort. In het 

onderstaande zullen wij dat beargumenteren. Alles overziende zijn wij van oordeel dat de 

Sociaal Economische Visie herschreven dient te worden en in deze versie niet rijp is voor 

besluitvorming. Het kan het college helpen om daarbij de antwoorden op de volgende vragen 

als leidraad te gebruiken. Indien u van oordeel bent dat behandeling toch dient plaats te 

vinden dan willen wij van het college vóór 13 maart een reactie op onderstaande vragen 

tegemoet zien. In het besef dat verzorging van beantwoording enige tijd vergt doen wij u 

onze reactie reeds nu toekomen. Deze reactie hebben wij ook naar de andere fracties 

verstuurd, opdat ook zij zich tijdig hierop kunnen voorbereiden. 

1. De Sociaal Economische Visie (SEV) kent een thematische opbouw waarbij ieder 

thema wordt uitgewerkt langs  doelstellingen, korte toelichtingen en ambities. D66 

vindt dat een merkwaardige volgorde. Doelstellingen zouden de SMART vertaalde 

doelen moeten bevatten van die ambities. Ambities zijn immers veilige en gewenste 

toekomstbeelden waarvoor niemand verantwoordelijk draagt. De SEV blijft daarom 

veelvuldig in “wensdenken” hangen. Als raad worden we nu niet in positie gesteld 

kaders te stellen. D66 stelt daarom voor de Visie te herschrijven in de volgorde van 

Ambities, (SMART) geformuleerde doelstellingen en de resultaten die dat vervolgens 

moeten opleveren. De geformuleerde doelen willen wij tevens als kaders voorgelegd 

krijgen. Is het college bereid ook hierover een SMART geformuleerde toezegging te 

doen? 

 

2. In Dronten is een aantal sterke sectoren gevestigd waarin ondernemers en gemeente 

groeikansen herkennen. Het overzicht van het aantal banen in Dronten, Flevoland en 

Nederland toont aan dat de echte banenmotoren voor Dronten de sectoren Groot- en 

detailhandel en zakelijke dienstverlening zijn. Kan het college aangeven waarom dan 

toch is gekozen voor focus op twee andere kernsectoren, te weten Agro-food en 

Vrijetijdseconomie? Deelt het college onze opvatting dat een krachtenveldanalyse 

mede aan de basis zou moeten staan van de keuze voor kernsectoren (zie ook vraag 

4)? 

 

3. De Staay Food Group wordt als goed voorbeeld genoemd als innovatieve 

ondernemer met lijntjes naar producenten, onderwijs, onderzoek, handel en afzet. 

Bedrijven in een “ketenpositie” hebben zoals bekend een grote aantrekkingskracht op 

de vestiging van bedrijven die elders in de keten zitten (bijvoorbeeld verpakkingen). 

Wil het college actief sturen op vestiging van dit soort bedrijven en zo ja, hoe? 

 



4. Met de kernsector Agro Food vissen we in een drukke vijver. Een vijver waarin zich 

ook Emmeloord, Lelystad en Almere bevinden. Lelystad heeft daarnaast kennis 

(Wageningen Universiteit) te bieden en beschikt over stevige spelers in de Agro Food 

(mcCain) en productie / verwerking van de biologisch landbouw (Bronsweg, de 

Groene Velden). Dronten is derhalve niet onderscheidend. De sleutel ligt volgens de 

SEV bij regionale samenwerking. Waarop is de veronderstelling gebaseerd dat die 

samenwerking gaat ontstaan en zo krachtig gaat worden dat zij daarmee 

concurrerend kan zijn / worden? Kan het college aangeven waarom de SEV geen 

heldere krachtenveld analyse bevat? Wat gaat het college ondernemen om de 

afname van banen in de primaire landbouw te keren? Ziet het college kansen in de 

(arbeidsintensievere) sector fijne tuinbouw en biologische tuinbouw? Is het college 

bereid in deze landbouwsectoren tot werving van nieuwe (keten-)bedrijven over te 

gaan? 

 

5. In het hoofdstuk van City- en Regiomarketing wordt voorgesteld om Dronten te 

profileren als “Agro Food Fields, de innovatieve polder van Europa”. D66 vindt dat 

andere kernsectoren hiermee geweld wordt aangedaan. Het voorstel om buiten de 

gemeentelijke organisatie de (city-)marketing vorm te geven juichen wij overigens toe. 

Daaraan voorafgaand is nodig in beeld te brengen wat Dronten nu tot Dronten maakt. 

Is het college bereid middels onderzoek hierop een antwoord te geven? Is het college 

bereid daarbij tevens te onderzoeken wat de voors- en tegens zijn van een agrarisch 

profileren van Dronten? 

 

6. Ook met inzet op Vrijetijdseconomie vissen we in een overvolle vijver en bevat de 

SEV kleinschalige en vage ambities. Volgens de SEV gaan we inzetten op 

Gebiedsontwikkeling met cofinanciering.  We creëren voorwaarden. En Initiatieven 

voor Flevo Fun Fields gaan we financieel ondersteunen. We gaan gebiedskwaliteiten 

behouden en uitbreiden. En samen met ondernemers gaan we afspraken maken over 

het beheer en de beheerskosten van de stranden. D66 vindt de ambities en 

daadkracht in deze kernsector uitermate vaag en ver onder de maat! Wij missen inzet 

op de paar onderscheidende functies die zich wel in dit gebied bevinden. Kan het 

college aangeven waarom het Nationaal Evenementen Terrein nagenoeg geen rol 

speelt in de SEV? Hoe kunnen we als Dronten bijdragen aan meer evenementen / 

festivals (ook niet geluid veroorzakende evenementen zoals Libelle Zomerweek, 

Winterfairs, etc.). Is het college bereid het aantrekken van andere festivals / 

evenementen (tijdelijk) financieel te ondersteunen? Is het college bereid menskracht 

vrij te maken voor het promoten, acquireren en anderszins ondersteunen van Flevo 

Fun Fields? Is het college bereid de juiste randvoorwaarde, namelijk de 

bereikbaarheid tijdens festivals en grootschalige evenementen, te verbeteren? Is het 

college bereid, wellicht met partners, hieraan financieel bij te dragen? Is er overigens 

wel eens onderzoek gedaan naar de kracht van de naam Flevo Fun Fields? Slaat 

deze aan? Weet de inwoner van Dronten of de potentiële bezoeker dan een beeld 

heeft van hetgeen deze gaat aantreffen. Trickert deze naam tot extra bezoek? 

 

7. De acquisitie naar nieuwe bedrijven verkrijgt nauwelijks aandacht in de SEV. Dronten 

kent als gevolg van haar korte historie een zeer forse uitgaande pendel. Het is alleen 

al om die reden gewenst extra te investeren in een groei van werkgelegenheid. En 

dan niet alleen van binnenuit. D66 is van oordeel dat acquisitie gewenst is naar 



arbeidsintensieve bedrijven (niet beperken tot de twee kernsectoren), “spilbedrijven” 

in productieketens (zie vraag 3), landbouw (zie vraag 4), bedrijven, evenementen en 

festivals in Flevo Fun Fields (zie vraag 6) en Detailhandel (zie vraag 15). Is het 

college bereid hiervoor fte’s beschikbaar te stellen? 

 

8. D66 heeft bij herhaling gevraagd om duidelijke cijfers van de personele inzet op het 

taakveld Economie. Ondanks herhaalde toezeggingen van de wethouder hebben wij 

deze informatie als raad nog steeds niet tot onze beschikking. Onze fractie wil weten 

hoeveel fte’s hierin werkzaam zijn, met daarbij aangegeven voor welk percentage 

deze wordt ingezet voor a. relatiebeheer bestaand bedrijfsleven, b. de acquisitie naar 

nieuwe bedrijven, c. ontwikkelen van beleid en d. citymarketing. En wat wordt 

bedoeld met het “versterken van het lerend vermogen” van de gemeentelijke 

organisatie? Is er een 0-meting op het gebied van dienstverlening richting 

bedrijfsleven? Kan het college aangeven wat zij onder de één loketfunctie verstaat en 

waarom deze nog niet eerder is geïmplementeerd? 

 

9. Bestaande bedrijven zijn van oudsher de grootste groeiers en banenmotors. Hoe 

wenst het college het gevestigd bedrijfsleven te versterken en te faciliteren ? Wat 

onderneemt het college daarin reeds en wat gaat het college aan extra inzet doen 

naar aanleiding van deze SEV? 

 

10. De SEA gaat vanuit zijn netwerk aan de slag, zo is te lezen. Wat heeft de SEA daarbij 

van de gemeente  nodig? Wat gaat de gemeentelijke organisatie nu zelf 

ondernemen? Wie heeft hierin de regie? Wat zijn de resultaten waarop we elkaar 

kunnen aanspreken? D66 mist hierin enige concreetheid. De gemeente lijkt zich 

nogal afhankelijk op te stellen van bijvoorbeeld Aeres en de Staay Food Goup. Deze 

partners gaan ons niet verder helpen bij niet agro gelieerde bedrijvigheid. Graag 

vernemen wij van het college hoe zij hierin staat. 

 

11. Iedere gemeente tracht zich als innovatief en dynamisch te profileren. D66 ziet graag 

dat dit niet bij woorden blijft, maar ook daadwerkelijk inhoud krijgt. Is het college 

bereid hierop vooruit te lopen met zeer innovatieve bestemmingsplannen waarin die 

ruimte voor ondernemerschap tot de grenzen van de wet wordt opgezocht? Is het 

college bereid hierin een pilot onder de vlag van de nieuwe Omgevingswet aan te 

gaan? Is de gemeentelijke organisatie in staat dit tot een goed einde te brengen of is 

hiervoor inhuur benodigd? 

 

12. Kan het college aangeven wat de SEA groep concreet aan resultaat gaat bereiken op 

het gebied van communicatie (deze loopt kennelijk al langere tijd niet goed en waar 

ligt dat dan aan?).  

 

13. De revitalisatie van Spelwijk is al jaren een doelstelling van diverse colleges. Wat 

maakt het dat dit nu wel gaat slagen?  Wij vragen het college (SMART) helder te 

maken binnen welk tijdsbestek welke resultaten bereikt gaan worden. 

 

14. Ook het hoofdstuk over bereikbaarheid mist enige ambitie en is beschrijvend van 

aard. Inhoudelijk missen wij de verdubbeling van de N50 en een structureel 

werkzame oplossing voor de bezoekersstromen aan de festivals en evenementen op 



ons Nationaal Evenemententerrein. Is het college bereid deze onderwerpen toe te 

voegen aan de SEV en dit van SMART doeleinden te voorzien? 

 

15. D66 is teleurgesteld te vernemen dat het college / de SEV rapportage geen enkele 

ambitie toont op het gebied van duurzaamheid, laat staan circulaire economie. Er 

wordt wel gesproken over een duurzame leefomgeving, maar dit heeft niet de 

betekenis die wij er aan zouden willen geven. Het collegeprogramma bevat nog de 

volgende passages: “Dronten is een duurzame gemeente, die blijft inzetten op 

duurzame vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie”. Kan het college 

aangeven hoe zij daadwerkelijk inhoud wil geven aan deze ambitie? Is het college 

bereid een hoofdstuk toe te voegen waarin zij de verbanden schetst tussen de 

ambities in de SEV en de ambities in het collegeprogramma? Is het college bereid 

circulaire economie in haar beleid te positioneren? 

 

16. Het hoofdstuk over de centra schiet ernstig tekort. De groot- en detailhandel is de 

grootste banenleverancier. Het detailhandelsbeleid dateert van 2002 met een 

upgrade in 2006 (!). De detailhandel bepaalt ook voor een belangrijk deel de kwaliteit 

van wonen in onze drie kernen. Voor Biddinghuizen en Swifterbant worden 

actieplannen uitgewerkt. Wat zijn de ambities en doelstellingen van die actieplannen? 

Ziet het college voor deze kernen een zeker profiel? D66 wil daarnaast antwoord op 

de volgende vragen: Hoe staan onze winkelcentra er voor (leegstand, belangstelling, 

koopstroomonderzoek, etc.)? Welke acquisitieactiviteiten worden ontplooid op de 

leegstand te keren? Welke niches ziet het college ter aanvulling in de centra? Is het 

college bereid blurring (detailhandel, horeca en dienstverlening door elkaar) te 

faciliteren en daarop haar regelgeving aan te passen? Is het college bereid met de 

vastgoedeigenaar in Dronten in gesprek te komen over pop-upstores of in de aanloop 

van verkiezingen, tijdelijke politieke “huiskamers” zoals Lelystad heeft gedaan? Wat 

maakt Dronten onderscheidend als winkelcentrum? Wellicht één van de belangrijkste 

aspecten van winkelcentra is beleving. Is het college bereid om samen met de 

ondernemers te investeren in hospitality , vormen van vermaak of leisure? D66 pleit 

al langer voor activiteiten op het Meerpaalplein. Is het college bereid daartoe een 

stimuleringsprogramma te ontwikkelen? 

D66 heeft zich ook een beeld gevormd over de notitie Agro-Food Fields, de innovatiepolder 

van Europa. Dat leidt tot de volgende opmerkingen en vragen: 

a. De notitie geeft een mooi overzicht over de ontwikkelingen in de voedselproductie in 

Nederland, maar is deze geschreven voor Dronten of Flevoland? In veel gevallen is 

Dronten te vervangen door Emmeloord of Lelystad. En op het gebied van Aeres is 

ook Wageningen University te lezen. Dat brengt ons opnieuw tot de vraag hoe 

onderscheidend Dronten is, maar ook de vraag waarop de beoogde samenwerking is 

gebaseerd.  Agro-Food Fields is immers de ambitie van heel Flevoland. Wat is de 

samenhang met initiatieven in Emmeloord, Lelystad en Almere. Hoe is die onderlinge 

samenwerking georganiseerd? Hoe is de samenwerking vanuit Dronten met Lelystad 

en WUR om de Dronter ambities waar te kunnen maken?  Zie verder vraag 4 

hierboven. 



b. Wij zijn verheugd te lezen dat deze notitie wel de nodige aandacht schenkt aan 

duurzaamheid. Daar staat tegenover dat het met name initiatieven van derden betreft 

(Veldleeuwerik). Hoe denkt het college een duurzaam bodembeheer te bevorderen?  

c. Mooie ambities worden uitgesproken door Bauke van der Veen, directeur VNK. Maar 

hij heeft het wel over Flevoland en niet over Dronten. Welke concrete resultaten ziet 

het college desondanks voor Dronten? 

d. Bij deze vraag een citaat: Wageningen UR staat wereldwijd hoog aangeschreven. 

Door de toenemende vraag naar haar hoogwaardige kennis en onderzoek, verschuift 

de universiteit heel geleidelijk in de richting van fundamenteel onderzoek. Dat schept 

ruimte voor Aeres Hogeschool om zich als onderwijs- en onderzoeksinstelling door te 

ontwikkelen in de richting van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. 

Wageningen University and Research heeft echter een speciale businessunit praktijk 

onderzoek waar 600 medewerkers actief zijn in deze toegepaste hoek van 

wetenschappelijk onderzoek. De enige reden dat deze eenheid krimpt is de sterke 

afname van R&D gelden vanuit de primaire sector. Kan het college aangeven op 

welke wijze de Aeres groep in deze krimpende  niche denkt een kans van slagen te 

hebben. De afdeling voor akkerbouw en vollegrondgroenteteelt is gevestigd in 

Lelystad op 10 minuten afstand van de Aeres Hogeschool. Welke samenwerking ziet 

het college hierin ontstaan? 

e. Ook in de paragraaf waarin Samenwerken aan een krachtige identiteit wordt 

beschreven kan D66 zich niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van 

“wensdenken”.  Waar wordt deze beoogde samenwerking op gebaseerd en hoe gaat 

dit concreet tot uitwerking komen? 

f. Als suggestie voor een initiatief wordt een ‘Agro Techno Experience Centre’ 

genoemd. Is het college bekend met een identiek initiatief van de zijde van de WUR? 

En zo ja, hoe denkt het college daarin dan toch nog enige positie te verkrijgen? 

g. “Gemeente Dronten wil met de ‘De Poort van Dronten’ hét centrum worden van deze 

hightech agro-food regio met een internationale uitstraling”, zo valt te lezen. D66 

erkent dat de Staay Food Group een positieve aantrekkende werking kan 

veroorzaken, maar wil niet beperkt worden door op de Poort van Dronten louter een 

agrarisch etiket te plakken. Daarnaast mist, zoals bovenstaand al is aangegeven, een 

krachtenveldanalyse. 


