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Geachte mevrouw R.C.M. Stadhouders, 

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die wij vandaag hebben gezonden aan het statenlid 
M. Rijsberman met de beantwoording van de statenvragen die de heer Rijsberman op 14 april 2011 
namens D66 heeft gesteld over een mogelijke IKEA-vestiging in Almere. Het college heeft deze 
antwoorden op 17 mei 2011 vastgesteld. 

Helaas heeft de beantwoording in verband met de meivakantie en het niet doorgaan van een GS-
vergadering langer geduurd dan gebruikelijk. 

Wij gaan ervan uit dat u de vragen en antwoorden doorstuurt aan de leden van Provinciale Staten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

drs T. van der Wal 
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mr. E.M. Strating 
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statenvragen van de statenfractie van D66 over een mogelijke vestiging van IKEA in Almere, op 
14 april 2011 ingediend door het statenlid M. Rijsberman, en de antwoorden daarop door het 
college van GS vastgesteld op 17 mei 2011 (HB 1157469). 

1. Heeft u kennis genomen van het artikel "Mogelijk IKEA-filiaal in Almere"? 

Ja. 

2. Bent u het met de D66 fractie eens dat het voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
van belang is bedrijvigheid naar Flevoland te halen? 

Ja, daarom is in de u in de aanloop naar de provinciale verkiezingen aangereikte notitie 
Strategische thema's 2011 onder het thema Economie ook aangegeven dat 'in een provincie die 
de komende 30 jaar nog een forse opgave heeft uit te voeren op het gebied van woningbouw, 
infrastructuur en voorzieningen, de toename van bedrijvigheid van essentieel belang is'. 

3. Bent u het met de D66 fractie eens dat de provincie hierin een faciliterende en 
stimulerende rol heeft? 

Ja, de provincie vervult een cruciale rol als het gaat om de sturing van de ontwikkeling van 
werklocaties. Waar en op welke momenten moeten bepaalde typen werklocaties ontwikkeld 
worden, aan welke eisen moeten die voldoen en hoe kan tegelijkertijd grip gehouden worden op 
een verantwoorde ruimtelijke reservering. Door het bieden van een helder ruimtelijk 
planningskader en het sturen op uitgifte, voorraadvorming en zorgen van de noodzakelijke 
afstemming tussen afzonderlijk gemeentelijke plannen, vervult de provincie hierin een 
belangrijke faciliterende rol. 

Op tal van andere terreinen vervult de provincie een stimulerende rol in het ontwikkelen van de 
werkgelegenheid en bedrijvigheid. Wij verwijzen u, wellicht ten overvloede, voor de inhoud 
hiervan graag naar het provinciale Uitvoeringsprogramma Economie 2008-2012. Tenslotte heeft 
de provincie een ondersteunende rol om de Flevolandse economie te promoten, en de acquisitie 
door gemeenten te ondersteunen. Afstemming vindt plaats in het Flevolands Acquisitie Platform 
(FLAP). In het onderhavige geval is -voor zover ons bekend- geen ondersteuning gevraagd. 

4. Waarom is voor deze vestiging van het bedrijf, zoals de vertegenwoordiger van IKEA in het 
artikel stelt, geen grond in Flevoland aangeboden? 

Het is van belang hierbij een goed onderscheid te maken tussen de rollen en taken van de 
provincie en de gemeente. Met het instrument van de Gemeentelijke Vestiging Visie (GW) 
beziet de provincie of de door de gemeente aangereikte werklocaties met bijhorende typologie 
van bestemmingen passen binnen het provinciaal Omgevingsplan. Indien dit het geval is kan de 
gemeente conform het goedgekeurde GW haar bestemmingsplannen opmaken en, indien 
opportuun, al dan niet overgaan tot het doen van een grondaanbieding aan derden. Ten 
principale ligt de directe verantwoordelijkheid voor het al dan niet doen van een 
grondaanbieding bij de gemeente of private partijen. 

5. Wat gaat u doen om de komst van dit bedrijf en bedrijven zoals deze naar Flevoland te 
bevorderen? 

Indachtig de rol- en taakverdeling tussen gemeente en provincie is het aan de gemeente om al 
dan. niet een grondaanbieding voor dit bedrijf te doen. Voor de overige rollen verwijzen wij u 
naar het antwoord op vraag 3. 
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Geachte heer Rijsberman, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen die u op 14 april 2011 namens 
Ide statenfractie van D66 heeft gesteld over een mogelijke vestiging van IKEA in Almere. Het college 
heeft de antwoorden op 17 mei 2011 vastgesteld. 

Helaas heeft de beantwoording in verband met de meivakantie en het niet doorgaan van een GS-
Ivergadering langer geduurd dan gebruikelijk. 

Een afschrift van deze brief wordt toegestuurd aan Provinciale Staten (via de griffie). De griffie 
stuurt de vragen en antwoorden door aan de leden van Provinciale Staten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, "^ de voorzitter 

f. drs T. van der Wa! 
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Statenvragen van de statenfractie van D66 over een mogelijke vestiging van IKEA in Almere, op 
14 april 2011 ingediend door het statenlid M. Rijsberman, en de antwoorden daarop door het 
college van GS vastgesteld op 17 mei 2011 (HB 1157469). 

1. Heeft u kennis genomen van het artikel "Mogelijk IKEA-filiaal in Almere"? 

Ja. 

2. Bent u het met de D66 fractie eens dat het voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
van belang is bedrijvigheid naar Flevoland te halen? 

Ja, daarom is in de u in de aanloop naar de provinciale verkiezingen aangereikte notitie 
Strategische thema's 2011 onder het thema Economie ook aangegeven dat 'in een provincie die 
de komende 30 jaar nog een forse opgave heeft uit te voeren op het gebied van woningbouw, 
infrastructuur en voorzieningen, de toename van bedrijvigheid van essentieel belang is'. 

3. Bent u het met de D66 fractie eens dat de provincie hierin een faciliterende en 
stimulerende rol heeft? 

Ja, de provincie vervult een cruciale rol als het gaat om de sturing van de ontwikkeling van 
werklocaties. Waar en op welke momenten moeten bepaalde typen werklocaties ontwikkeld 
worden, aan welke eisen moeten die voldoen en hoe kan tegelijkertijd grip gehouden worden op 
een verantwoorde ruimtelijke reservering. Door het bieden van een helder ruimtelijk 
planningskader en het sturen op uitgifte, voorraadvorming en zorgen van de noodzakelijke 
afstemming tussen afzonderlijk gemeentelijke plannen, vervult de provincie hierin een 
belangrijke faciliterende rol. 

Op tal van andere terreinen vervult de provincie een stimulerende rol in het ontwikkelen van de 
werkgelegenheid en bedrijvigheid. Wij verwijzen u, wellicht ten overvloede, voor de inhoud 
hiervan graag naar het provinciale Uitvoeringsprogramma Economie 2008-2012. Tenslotte heeft 
de provincie een ondersteunende rol om de Flevolandse economie te promoten, en de acquisitie 
door gemeenten te ondersteunen. Afstemming vindt plaats in het Flevolands Acquisitie Platform 
(FLAP). In het onderhavige geval is -voor zover ons bekend- geen ondersteuning gevraagd. 

4. Waarom is voor deze vestiging van het bedrijf, zoals de vertegenwoordiger van IKEA in het 
artikel stelt, geen grond in Flevoland aangeboden? 

Het is van belang hierbij een goed onderscheid te maken tussen de rollen en taken van de 
provincie en de gemeente. Met het instrument van de Gemeentelijke Vestiging Visie (GW) 
beziet de provincie of de door de gemeente aangereikte werklocaties met bijhorende typologie 
van bestemmingen passen binnen het provinciaal Omgevingsplan. Indien dit het geval is kan de 
gemeente conform het goedgekeurde GW haar bestemmingsplannen opmaken en, indien 
opportuun, al dan niet overgaan tot het doen van een grondaanbieding aan derden. Ten 
principale ligt de directe verantwoordelijkheid voor het al dan niet doen van een 
grondaanbieding bij de gemeente of private partijen. 

5. Wat gaat u doen om de komst van dit bedrijf en bedrijven zoals deze naar Flevoland te 
bevorderen? 

Indachtig de rol- en taakverdeling tussen gemeente en provincie is het aan de gemeente om al 
dan niet een grondaanbieding voor dit bedrijf te doen. Voor de overige rollen verwijzen wij u 
naar het antwoord op vraag 3. 


