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Crisis of geen crisis, Flevoland wil en kan doorgroeien. Tot op 
heden was de expansietactiek vooral gericht op woningbouw. 
Bij een krimpende bevolkingssamenstelling richt de provincie 
haar pijlen nu op bedrijvigheid. Naar Chinees model. 

Chinese 

toestanden 

in Flevoland 

Flevoland en Shenzhen: twee regio’s die ogen-
schijnlijk niets met elkaar te maken hebben. De 
een met de twee middelgrote steden Almere en 
Lelystad, gelegen tussen natuurgebieden en 
akkerland; de ander een ultieme handelsstad, na 
Shanghai en Hong Kong de derde havenstad van 
China. En terwijl de inwoners van Almere en 
Lelystad in hun suburbane wereld leven en wer-
ken in Amsterdam of ‘t Gooi, wordt aan de andere 
kant van de wereld in een bruisende metropool 
met meer dan 10 miljoen arbeidersmigranten hard 
gewerkt aan de modernisering van de Chinese 
samenleving. Hoe verschillend wil je het hebben. 
 Maar toch zijn er ook overeenkomsten, onder-
vond journalist en voormalig China-correspondent 
van Vrij Nederland, Michiel Hulshof. Hij reisde 
samen met architect Daan Roggeveen langs een 
aantal megasteden in China om te kijken hoe die 
supersnelle stedengroei nu precies in zijn werk gaat. 
‘Toen we in Shenzhen waren, realiseerde ik me dat 
de ontwikkeling van zowel Zuidelijk Flevoland als 
Shenzhen eind jaren ’70 van de vorige eeuw is 
begonnen’, zegt Hulshof. ‘Shenzhen is een gebied 
met speciale economische zones, waarin allerlei 
vrijheden gelden voor bedrijven. In Flevoland zou 
je dat systeem van economische vrijheden kunnen 
overnemen, want de provincie wil juist werkgelegen-
heid scheppen omdat er nog voldoende ruimte 
voor bedrijven is en omdat Flevoland gunstig ligt 
ten opzichte van de Randstad. Het zijn nog maar 
gedachtesprongen, maar je zou kleinschalig kunnen 
beginnen bij de luchthaven Lelystad, die al in 
ontwikkeling is, waar je dan achter de douane een 
soepeler regelgeving hanteert. Op die manier zou 
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je dat kunnen uitbreiden. Dus door allerlei regel-
geving te versoepelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van het ontslagrecht of de bouw van kantoren, 
kan Flevoland buitenlandse investeerders uit 
opkomende economieën trekken.’
 Hulshof en Roggeveen richtten het Go West 
Project op en werkten het idee verder uit tot een 
futuristisch plan waarin de twee regio’s uitvoerig 
met elkaar worden vergeleken en waarin vervol-
gens Flevoland wordt omgetoverd tot een vrije 
economische zone. Dat plan is nu te zien op de 5e 
Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam. 
 In Flevoland wordt het plan met grote belang-
stelling gevolgd. Leen Verbeek, commissaris van 
de Koningin in Flevoland: ‘Wij waren zelf ook al 
bezig met het onderzoeken van dat idee. Ik was al 
een aantal keren in China geweest waar ik ook 
een aantal vrije zones had bezocht. Tijdens de 
presentatie van het boek van Hulshof en Rogge-
veen, waar ik aanwezig was, sprak een Chinese 
professor over de ontwikkeling van die economi-
sche zones in China. Vervolgens heb ik hier intern 
de vraag opge worpen of wij misschien ook eens 
moesten gaan nadenken over een Nederlandse 
versie van dit vrije marktconcept. Want het mag 
duidelijk zijn dat we het niet één op één van China 
kunnen kopiëren.’ 
 Er is bovendien sprake van uiteenlopende 
culturen op allerlei niveaus, vervolgt Verbeek. 
‘Waar China de markt volledig controleert met 
schadelijke gevolgen als gedwongen onteigening 
van woningen, onroerendgoedspeculatie en 
milieuschade, heeft Flevoland slechts één middel: 
de grondprijs. Die is verhoudingsgewijs erg laag.’ 

Verder zou je  kunnen onderzoeken of een 
belastingvrijstelling voor startende bedrijven van 
vijf jaar een mogelijkheid is. ‘Die regel bestaat in 
Shanghai’, zegt Verbeek. ‘Je krijgt daar vijf jaar de 
tijd om je te ontwikkelen, maar daarna betaal je 
het volle pond. Op dit soort prikkels reageert het 
bedrijfsleven.’ 

Inmiddels is er een stuurgroep opgericht met 
vertegenwoordigers van VNO-NCW, het Ministerie 
van EL&I en Verbeek namens de provincie, die de 
opdracht heeft te onderzoeken of er een Nederlands 
concept denkbaar is dat afgeleid is van een dergelijk 
Chinees model. ‘Let wel’, verduidelijkt Verbeek, 
‘we zijn ons alleen aan het oriënteren. We gaan nog 
geen besluit nemen om hier een vrije economische 
zone te vestigen, maar we kijken alleen maar of 
er voldoende aanleiding is om zo’n traject op te 
starten. Een voor-vooronderzoek dus.’
 Toch is de keuze voor Flevoland als vrije econo-
mische zone zo gek nog niet, als je bedenkt wat de 
ambities zijn van de provincie. De economische 
ontwikkeling rond Almere en Lelystad is erg 
belangrijk en die kan juist door dit soort ideeën 
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gestimuleerd worden. ‘Flevoland wordt gezien als 
overloopgebied van Noord-Holland en Utrecht. 
Zij hebben ruimtegebrek en wij hebben ruimte zat. 
Ons vestigingsbeleid is daarom ook wat soepeler. 
Daarom kan er hier ook veel meer dan bij  steden 
als Zaandam, Amsterdam of Purmerend.’
 Maar nog belangrijker volgens Verbeek is dat 
Almere wil doorgroeien naar 350.000 inwoners en 
Lelystad naar 100.000 inwoners. Als dat niet 
gepaard gaat met een eigen economie heeft dat 
grote gevolgen voor de belasting van het wegennet, 
zelfs als de capaciteit de komende jaren wordt 
verdubbeld. Verbeek: ‘Want als je niets doet, gaan 
die mensen allemaal naar Amsterdam, Zwolle of 
Utrecht om daar te werken. Je moet dus zorgen 
voor een eigen economie om die reizigerstroom af 
te romen of deels in omgekeerde richting te laten 
plaatsvinden’. 
 Dat het tij economisch gezien nu even niet meezit, 
is volgens Verbeek niet zo relevant. ‘De huidige 
economische crisis is een tijdsmoment op een hele 
lange tijdbalk. Als de schaalsprong Almere-Lelystad 
over veertig jaar klaar is, dan hebben we het knap 
gedaan. In die tijdspanne is de crisis dus een 
momentum. Ik neem hem wel serieus, begrijp me 
goed, maar in de ontwikkeling van Flevoland is 
het van minder belang. Overigens is de uitgifte van 
bedrijfsterreinen in Flevoland de laatste jaren zo 
gek nog niet. Er wordt nog steeds grond gekocht 
en er wordt nog steeds gebouwd’. Na de zomer 
brengt de stuurgroep een advies uit. Vervolgens zal 
de provincie samen met de gemeenten Almere en 
Lelystad beoordelen of en hoe het traject naar een 
vrije economische zone wordt voortgezet. 
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‘Als de schaalsprong Almere-
Lelystad over veertig jaar klaar is, 
dan hebben we het knap gedaan. 
In die tijdspanne is de crisis dus 
een momentum.’


