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Lijst van ter kennisneming stukken Commissie Werk  d.d. 13 september 2007 

1.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 
            Actief openbaar 
 
Registratienr.: 499646 

Onderwerp: Leader+bijdrage voor het project "Herinrichting Dorpspark De Greente Swifterbant" 

L11F048 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "Herinrichting Dorpspark De Greente Swifterbant" (L11F048 ) een EOGFL-

bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 57.607 (zijnde 29,8% van de projectinvesteringen 

ad € 93.087); 

- Een bedrag van € 57.607 (29,8%) uit EOGFL ten laste te brengen van 'Prioriteit I 

Gebiedsgebonden strategieën. 

- Bovenstaande bijdrage toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met de Stichting 

Evenementen Swifterbant (SES) een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 13-06-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

2.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 529050 

Onderwerp: Toekenning bijdrage leader+ aanvraag 'Het Marknesser Erfgoed' L11F047 

 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "Het Marknesser Erfgoed" (L11F047 ) een  EOGFL-bijdrage beschikbaar 

te stellen van maximaal € 31.947 (zijnde 23%  van de projectinvesteringen ad € 138.215); 

- Bovenstaande bijdragen toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met het 

Dorpsbelang Marknesse een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder 13-06-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3.  - Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder: Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.:  541067 

Onderwerp:     Goedkeuren van het Ontwikkelingsplan LEADER Flevoland 2007-2013 en instellen 

van   

                                    de Lokale Actie Groep LEADER Flevoland 

 

Beslispunten: 

- Het ingediende Ontwikkelingsplan LEADER Flevoland 2007-2013 van de Lokale Actie Groep 

(LAG) LEADER Flevoland 'in oprichting' goed te keuren en het plan meteen positief advies toe te 

sturen aan het Ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit (LNV) middels de bijgesloten 

briefen bijgesloten Beoordelingsmatrix. 

- Portefeuillehouder Bliek-de Jong te machtigen eventuele kleine aanpassingen in het 

Ontwikkelingsplan  of de Beoordelingsmatrix goed te keuren. 

- De minimale LEADER bijdrage per project vast te stellen op 20.000 euro. 

- In te stemmen met bijgevoegd Instellingsbesluit, waarin de samenstelling, taken en bevoegdheden 

van de LAG LEADER Flevoland en haar relatie ten opzichte van Gedeputeerde Staten beschreven 

staan. 
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- De LAG LEADER Flevoland 'in oprichting'van dit besluit op de hoogte te stellen middels de 

bijgesloten briefen een kopie van het instellingsbesluit te verzenden. 

 

Besluit GS 19-06-2007 

Het college stemt in met het voorstel onder toevoeging van een hardheidsclausule, gelet op de 

gestelde ondergrens van € 20.000. Hiermee ook pag. 24 van de toelichting in overeenstemming 

brengen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

4. -  Ter kennisneming                   GSM Portefeuillehouder:         Bliek-de Jong 

A.E. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 530849 

Onderwerp: Leader+ aanvraag Zorgboerderij ’t Boerenerf, L11F049 

 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "Zorgboerderij 't Boerenerf" (LnFo49) een EOGFL-bijdrage beschikbaar te 

stellen van maximaal €79.929 (zijnde 30% van de eligibeie projectinvesteringen ad € 266.430); 

- Akkoord te gaan met het advies van de LAG om ten behoeve van de advïeskosten voor 

ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag en het opzetten van het project een EOGFL-

bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 2.100 (zijnde 50% van de advieskosten ad € 4.200) 

en een provinciale cofinanciering Leader+ van maximaal €1.050 (zijnde 25% van de advieskosten); 

- Als het project om de één of andere reden geen doorgang kan hebben dan ontvangt de 

projectuitvoerder nog slechts een bijdrage van 50% in de advieskosten (25%EOGFLen 25% 

provinciale cofinanciering);  

- Bovenstaande bijdragen toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met Zorgboerderij 't 

Boerenerf VOF een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 05-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

5. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 487386 

Onderwerp:    Toekenning bijdrage Leader+ aanvraag "Boerderijenboek Zuidelijk Flevoland" 

     projectnummer L12F021 

 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "Boerderijenboek Zuidelijk Flevoland" (Li2Fo2i)een EOGFL-bijdrage 

beschikbaar te stellen van maximaal €10.000 (zijnde 10,7% van de projectinvesteringen ad 

€93.139); 

- Akkoord te gaan met het advies van de LAG om ten behoeve van de advieskosten voor 

ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag en het opzetten van het project een EOGFL-

bïjdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 500 {zijnde 50% van de advieskosten ad € 1.ooo) 

en een provinciale cofinanciering Leader+ van maximaal € 250 (zijnde 25% van de advieskosten); 

- De EOGFL-bijdrage van 50% in de advieskosten toe te kennen, ook als het project om de één of 

andere reden geen doorgang kan hebben (de provinciale cofinanciering vervalt); 

- Bovenstaande bijdragen toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met de Stichting 

Boerderijenboek Zuidelijk Flevoland een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 
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Besluit portefeuillehouder Bliek 05-07-2007 

(zie commissie Bestuur  t.k.n. punt 2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

6. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 504346 

Onderwerp: Aanvraag voor een Leader+bijdrage voor het project  "Boerderij Hoeve Vredeveld" 

 L11F032 

 

 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om aan de 

Maatschap van de heren J.C.M. Groot en J.P.M. Groot ten behoeve van het Leader+ project 

"Boerderij Hoeve Vredeveld" (L11F032 ) een EOGFL-bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal 

€ 177.167 (zijnde 30% van de projectinvesteringen ad € 590.588); 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van 'Prioriteit I Gebiedsgebonden strategieën;  

- Bovenstaande bijdrage toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met de Maatschap 

van de heren J.C.M. Groot en J.P.M. Groot een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en 

nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 27-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

7.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 500635 

Onderwerp: Aanvraag Leader+bijdrage "De Woudloper" L11F045 

 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "De Woudloper" (L11F045) een EOGFL-bijdrage beschikbaar te stellen 

van maximaal € 98.532 (zijnde 30% van de projectinvesteringen ad € 328.440); 

- Akkoord te gaan met een eerste voorschot van 20% van de EOGFL-bijdrage (zijnde € 19.706); 

- Bovenstaande bijdrage toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met de Stichting 

Scouting Emmeloord een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 27-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

- 

8.  - Ter kennisneming                 GSL Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: EZ 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 539617 

Onderwerp: Randstadmonitor 2006 samenvatting 

 

Beslispunten:  

- Kennis nemen van de uitkomsten van de Randstadmonitor 2006 met als hoofdconclusie dat 

Randstad Holland ten opzichte van 2002 verlies lijdt op zijn sterke punten (arbeidsparticipatie, 

werkloosheid en attractiviteit) en minimale winst boekt op de middelmatige punten (Bruto 

Regionaal Produkt/inwoner en arbeidsproductiviteit). Alhoewel op een klein aantal terreinen 

vooruitgang is geboekt, is op korte termijn geen wezenlijke positieverbetering te verwachten. Per 
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saldo heeft Randstad Holland aan concurrentiekracht ingeboet. 

 

Besluit GS 19-06-2007 

Conform. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

9. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A. 
 Afdeling: EZ 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 551523 

Onderwerp: Subsidie vaststelling Creilerflora 

 

Beslispunten: 

- De subsidie voor de organisatie van de Creiler Flora definitief vaststellen op  

- € 2.500,-- voor de organisatie van het evenement in de Noordoostpolder. 

- Na aftrek van het verstrekte voorschot een restant van € 625,-- uit te keren aan de Stichting Creiler 

Flora. 

- De Stichting Creiler Flora per brief in kennis te stellen van dit besluit. 

 

Besluit plv. afdelingshoofd 13-06-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

10.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A. 
 Afdeling: EZ 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 555696 

Onderwerp: Eindafrekening project PRIK 2006 

 

Beslispunten: 

- De subsidie voor de organisatie en uitvoering van 4 workshops tijdens het Flevolands 

Ondernemers Seminar, in het kader van het project PRIK definitief vaststellen op € 4.500,-- . 

- Na aftrek van het verstrekte voorschot van € 3.750 een restant van € 750,-- uit te keren aan Axion. 

- Axion per brief in kennis te stellen van dit besluit. 

 

 

Besluit afdelingshoofd EZ  21-06-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

11.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 514148 

Onderwerp: ESF-aanvraag voor het project  'Internationaal Traineeship' EPT302014 

 

Beslispunten: 

- Een ESF-bijdrage van 50% van de totale eligibele projectkosten van € 109.120 met een maximum 

van € 54.560, ter beschikking te stellen aan het ROC Flevoland voor de uitvoering van het project 

"Internationaal Traineeship" onder de opschortende voorwaarde dat met het ROC Flevoland een 

ESF-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 3.2 'Verbetering en uitbreiding 

infrastructuur voor het MKB' 

 

 

Besluit portefeuillehouder A. Greiner 27-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n punt 5) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 12. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
Registratienr.: 524975 

Onderwerp: EPD aanvraag voor het project "Pilot bedrijfsopvolging Flevoland" EPT 302016 

 

Beslispunten: 

- Een ESF-bijdrage van 50% van de totale eligibele projectkosten van € 80.920 met een maximum 

van € 40.460, ter beschikking te stellen aan het ROC Flevoland voor de uitvoering van het project 

"Pilot Bedrijfsopvolging Flevoland" onder de opschortende voorwaarde dat met het ROC Flevoland 

een ESF-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 3.2 'Verbetering en uitbreiding    

infrastructuur voor het MKB'. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 19-06-2007 

(zie commissie Bestuur  t.k.n. punt 6) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

13.  - Ter kennisneming                    GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar  
 
Registratienr.: 525163 

Onderwerp: EPD-bijdrage voor het project 'Toepassingscentrum Duurzame Energie & 

Grondstoffen Flevoland' van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 

Projectnummer EPT306028 

 

Beslispunten: 

- Een EPD-bijdrage van maximaal € 185.000,--, zijnde 30,5% van de totale eligibele    projectkosten 

à €  607.281,-- , ter beschikking te stellen aan Praktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V. voor de 

uitvoering van het project 'Toepassingscentrum Duurzame Energie    & Grondstoffen Flevoland' 

onder de opschortende voorwaarde dat er een overeenkomst    tussen de aanvrager en de 

provincie wordt gesloten en nagekomen; 

- Bovenstaande EPD-bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 3.6 met middelen uit     het 

EFRO; 

- Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. middels bijgaande beschikking op de hoogte te   stellen 

van het besluit; 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 19-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 7) 

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

- 

14.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 525523 

Onderwerp: MKB-bijdrage aan RLC Group B.V. Projectnummer: EPT303120 

 

Beslispunten: 

- In het kader van de MKB-regeling Flevoland 2000 (MKB-regeling) een bijdrage toe te kennen van 

maximaal € 40.888,--, zijnde 15% van de totale eligibele projectkosten a € 272.584,--, aan RLC 

Group B.V. te Almere, onder de opschortende voorwaarde dat er een overeenkomst tussen de 

aanvrager en de provincie wordt gesloten en wordt nagekomen; 

- !n uitzondering op artikel 3 en 4 van de MKB-regeling de bijdrage toe te kennen na 31 december 

2006; 
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- Bovenstaande bijdrage als volgt ten laste te brengen van EPD-maatregel 3.3:  

Een EFRO-bijdrage van € 13.629,- de benodigde cofinanciering van de gemeente Almere van € 

13.630,- en de benodigde provinciale cofinanciering van de provincie Flevoland van € 13.629,--; 

- De projectuitvoerder middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 20-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 8) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

15. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 528989 

Onderwerp: Toekenning van een TMI bijdrage voor het project "de toekomst van Spijker" van 

Spijker Cars N.V., EPT304059 

 

Beslispunten: 

- Een bijdrage ter hoogte van maximaal 25% van de eligibele projectkosten ad € 446.250 in     het 

kader van de de mimimis regeling, gemaximeerd tot een bedrag van € 100.000,  ter     beschikking 

te stellen aan Spijker Cars N.V., ten behoeve van het project "De toekomst  van Spijker". 

- De bijdrage ten laste te brengen van het voor de TMI-regeling gereserveerde budget, waarvan 

€ 80.000 EFRO en € 20.000 provinciale cofinanciering. 

- De bijdrage te verstrekken onder de opschortende voorwaarde dat met SpijkerCars N.V.   een 

overeenkomst wordt afgesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder  Greiner 13-06-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

16.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:     529459 

Onderwerp:         Aanvraag voor een EPD-bijdrage voor het project: "Opleidingstraject 

levensmiddelenindustrie ESF1-2007" EPT105036 

 

Beslispunten:  

- Een ESF-bijdrage van maximaal € 56.691, zijnde 50% van de totale eligibele projectkosten van 

€ 113.382, ter beschikking te stellen aan de Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 

SOL voor de uitvoering van het project "Opleidingstraject Levensmiddelenindustrie ESF1-2007"  

onder de opschortende voorwaarde dat met de Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 

SOL een overeenkomst wordt gesloten en nageleefd. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 1.5 'Versterking infrastructuur 

arbeidsmarkt'. 

- De Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL middels bijgaande beschikking op de 

hoogte te stellen van het besluit 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 13-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 9) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

17.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 536486 
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Onderwerp:     Addendum behorende bij EPD-overeenkomst "Herinrichting en sloop Hoge Route 

De 

                                   Veste" (EPT1o1023). 

 

Beslispunten: 

- Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting de bijdragegrondslag van het 

EPD-project "Herinrichting en sloop Hoge Route De Veste" als volgt te wijzigen: 

- de eligibele investeringen van € 1.877.387 (excl. BTW) in € 1.875.837 (excl. BTW). 

- De investeringsfasering van het project aan te passen. 

- De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 december 2007. 

- De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren. 

 

Besluit afdelingshoofd PME 13-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

18. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 539048 

Onderwerp: Addendum behorende bij EPD overeenkomst Embrassade fase 2  (EPT 101016) 

 

Beslispunten: 

- Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting van het EPD-project "Embrassade 

fase 2" het projectplan te wijzigen. 

- De investeringsfasering van het project aan te passen. 

- De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 december 2007. 

- De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren 

 

Besluit  afdelingshoofd PME 13-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 11) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

19.  Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 544373 
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Onderwerp: Addendum behorende bij de IPR-overeenkomst van Xenobiosis International B.V. 

Projectnummer: EPT303077  

 

Beslispunten: 

- De looptijd van het project aan te passen tot 31 mei 2007; 

- De kostenposten te herschikken; 

- Genoemde wijzigingen door te voeren, onder de opschortende voorwaarde dat met Xenobiosis 

International B.V. een addendum bij de IPR-overeenkomst wordt gesloten; 

- Xenobiosis International B.V middels bijgaande brief op de hoogte te stellen. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 19-06-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 12) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

- 

20. - Ter kennisneming GSL Portefeuillehouder:         Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 552857 

Onderwerp: Doorstart van het project Klokbier B.V.-IPR te Lelystad, EPT303070 

 

Beslispunten: 

- Kennis te nemen van de doorstart van de bierbrouwerij Klokbier inclusief horecavoorziening, 

waarbij de door de provincie ingediende vordering van een bedrag groot €401.866 in het 

faillissement van het project Klokbier B.V.-IPR naar verwachting niet zal worden voldaan. 

 

Besluit GS 26-06-2007 

Conform. 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 13) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 
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21. - Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder:         Greiner, A.L  
 Afdeling: EZ 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 543649 

Onderwerp: Vraagbundeling Glasvezelring Flevoland Oost 

 

Beslispunten: 

- In te stemmen met het door de in de vraagbundeling Glasvezelring Flevoland Oost participerende 

partijen, verleende mandaat om ook namens hen op te treden als aanbestedende partij. 

- De provinciale steunpunten, bruggen en sluizen als locaties op te nemen in de Europese 

aanbesteding Glasvezelring Flevoland-Oost. 

- Opdracht te verlenen aan Publicase voor de inhoudelijke ondersteuning van de Europese 

aanbesteding "Glasvezelring Flevoland-Oost" en het voorbereiden van 1 of 2 marktplaatsen in 

Flevoland-Oost conform bijgaande opdrachtbrief. 

- De met deze opdracht gemoeide kosten van € 22.800,-- (exlusief BTW) ten laste te brengen van 

de begrotingsposten 10610201100  (€  10.000,--) en  10610201200 (€ 12.800,--) 

 

Besluit GS 03-07-2007 

Conform. 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 14) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

22. - Ter kennisneming                    GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 522664 

Onderwerp: Verhoging EPD-bijdrage voor het project 'Kennistransfer Geomatics Busi-ness Park'. 

 Projectnummer EPT306001 
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Beslispunten: 

- De maximale EPD-bijdrage met€ 71.400,-- te verhogen, onder de opschortende voorwaarde dat de 

Stichting Geomatics Business Park, GBP, akkoord gaat met de gewijzigde opdracht, zoals 

bijgevoegd; 

- De extra EFRO-bijdrage à € 71.400,-- ten laste te brengen van het EFRO-budget van EPD-

maatregel 3.6; 

- De einddatum en de fasering van het project aan te passen; 

- De begroting van het project aan te passen; 

- De Stichting GBP middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit.     

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 05-07-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

23. - Ter kennisneming                     GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 550397 

Onderwerp: Verhoging EPD-bijdrage voor het project 'De Sterkste Schakel'. Projectnummer 

 EPT306014 

 

Beslispunten: 

- De maximale EPD-bijdrage met € 65.000,-- te verhogen, onder de opschortende voorwaarde dat 

met het Technocentrum Flevoland een addendum bij de overeenkomst wordt gesloten, zoals 

bijgevoegd; 

- De extra EFRO-bijdrage à € 65.000,-- ten laste te brengen van het EFRO-budget van EPD-

maatregel 3.6; 

- De einddatum en de fasering van het project aan te passen; 

- De begroting van het project aan te passen; 

- Technocentrum Flevoland middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 05-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

24. - Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder: Greiner, A.L. 
 Afdeling: EZ 
            Actief openbaar 
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Registratienr.: 557040 

Onderwerp: Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland 1 januari 2007 

 

Beslispunten: 

- Kennis te nemen van de laatste stand van zaken wat betreft de ontwikkeling van uitgifte en 

voorraadvorming van bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland, gepresenteerd in de 

Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland 1 januari 2007. 

- Deze uitgebreide wijze van informeren van GS, Cie WERK en Cie RUIMTE voor wat betreft de 

Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland 1 januari 2007 en volgende 

edities te accepteren. 

- De publicatie intern en extern te publiceren.       

 

Besluit GS 17-07-2007 

Het college vraagt de bijgevoegde verzendlijst te actualiseren en het concept-persbericht aan te 

passen. 

Voor het overige akkoord. (zie commissie Ruimte t.k.n. punt 7) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

25.  - Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder: Greiner, A.L. 
 Afdeling:  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:  558388 

Onderwerp:  Uitvoeringsstrategie Platform Bedrijven en Kantoren (Plebeka) 

 

Beslispunten: 

- De besluiten en de samenvatting van de 6e Noordvleugelconferentie, d.d. 16 februari 2007, 

betreffende het Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel ter kennisgeving te brengen van de 

Commissie Werk 

- Persbericht uitbrengen 

 

Besluit GS 17-07-2007 

Het Platvorm Bedrijven en Kantoren wordt omgezet in P(latvorm) R(egionaal) E(conomische) 

S(tructuurversterking). Het college vraagt het persbericht aan te passen. 

Voor het overige akkoord.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 26. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L. 
 Afdeling: EZ 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.:  564376 

Onderwerp:  Eindafrekening ‘Begeleiding vorstschade Fruitteelt Flevoland’ 

 

Beslispunten: 

- De subsidie voor het project "Begeleiding van fruittelers met ernstige vorstschade" voor het 

projectjaar 2006 definitief vast te stellen op een bedrag van € 7.500,-- en de nog resterende 

bijdrage ad. € 1.875,-- over te maken aan de NFO. 

- De NFO van dit besluit in kennis te stellen met bijgaande brief. 

 

Besluit afdelingshoofd EZ 18-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

27. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Greiner, A.L. 
 Afdeling: PME 
            Passief openbaar 
 
Registratienr.: 494859 

Onderwerp: Een TMI-bijdrage aan Paccus Interfaces B.V. voor het project "Multi dimensionale 
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 computer interface - TMI" Projectnummer: EPT304066 

 

Beslispunten: 

- Een bijdrage van maximaal € 83.000, zijnde 25% van de eligibele projectkosten ad € 332.000, ter 

beschikking te stellen aan Paccus Interfaces B.V. (Paccus) ten behoeve van het project "Multi 

dimensionale computer interface - TMI".  

- De bijdrage ten laste te brengen van het voor de TMI-regeling  (staatssteun) gereserveerde 

budget, waarvan € 16.600 EFRO en € 66.400 provinciale cofinanciering. 

- De bijdrage te verstrekken onder de opschortende voorwaarde dat met Paccus Interfaces B.V. een 

overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 20-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

28. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Greiner, A.L. 
 Afdeling:  
            Actief openbaar 
 
Registratienr.: 540614 

Onderwerp: EPD-aanvraag Kramer Fish BV "Ontwikkeling visvoer voor de eigen op te zetten 

kweek  van Pangasius" (EPT209014). 

 

Beslispunten: 

- Een EPD-bijdrage van maximaal € 36.127, zijnde 37,5% van de eligibele investeringen van € 

96.340, ter beschikking te stellen aan Kramer Fish BV ten behoeve van het project “Ontwikkeling 

visvoer voor de eigen op te zetten kweek van Pangasius”. 

- Deze bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 2.9 “Versterking economisch perspectief 

visserijsector” op de navolgende wijze: 

- FIOV-bijdrage   : € 22.400 (23,3%); 

-  provinciale cofinanciering  : € 13.727   (14,2%). 

- De bijdrage te verstrekken in het kader van de deminimis-regeling onder de opschortende 

voorwaarde dat een EPD-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 20-07-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 15) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------

- 

29. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Greiner, A.L. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 536636 

Onderwerp: EPD-aanvraag voor het project ‘Flevodrome Almere & Lelystad 2007-2008’ 

EPT401048 

 

Beslispunten: 

- Een ESF-bijdrage van maximaal € 523.634, zijnde 44% van de totale eligibele projectkosten van € 

1.190.078 ter beschikking te stellen aan de gemeente Almere voor de uitvoering van het project 

'Flevodrome Almere & Lelystad 2007-2008' onder de opschortende voorwaarde dat met de 

gemeente Almere een ESF-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 4.1 'arbeidsmarktbeleid'. 

- De gemeente Almere middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit. 

 

Besluit portefeuillehouder A.L. Greiner 23-07-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 16) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 
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30.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:A.L. Greiner   
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:542664  

Onderwerp: Verhoging EPD bijdrage voor het project :Kennistransfer Geomatics Business 

Park”projectnummer EPT 306001   

 

 

Beslispunten:  

-  De maximale EPD-bijdrage met € 71.400,-- te verhogen, onder de 

   opschortende voorwaarde dat de Stichting Geomatics Business Park, GBP, 

  akkoord gaat met de gewijzigde opdracht, zoals bijgevoegd; 

-  De extra EFRO-bijdrage a €71.400, -ten laste te brengen van het EFRObudget 

   van EPD-maatregel 3.6; 

-  De einddatum en de fasering van het project aan te passen; 

-  De begroting van het project aan te passen; 

- . De Stichting GBP middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van 

    het besluit. 

 

Besluit: portefeuillehouder A.L. Greiner 05-07-2007 

 

 

31. Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: A.L. Greiner  
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 567115  

Onderwerp: 

Voornemen tot op nihil vaststellen van de EPD-bijdrage aan Emma B.V. inzake het 

project "Pilotproject Energiecertificering MKB-Flevoland" 

Projectnummer: EPT3O4O29 

 

 

 

  

Beslispunten: 

 

Voornemen uitspreken de aan Emma B.V. toegekende maximale bijdrage ad 

€ 300.000 voor het project "Pilotproject Energiecertificering MKB-Flevoland" 

opnihil vast te stellen; 

2. Emma B.V. in de gelegenheid stellen hierover uiterlijk 31 augustus 2007 schriftelijk 

haar zienswijze kenbaar te maken; 

3. De portefeuillehouder machtigen de bijdrage definitief op nihil vastte stellen 

wanneer de zienswijze van Emma B.V. geen aanleiding geeft om op het 

voornemen terug te komen of Emma B. V. nalaat tijdig zienswijze in te dienen. 
 
Besluit; 

Aan de oplegnota nr 567115 wordt een nader 

advies omtrent de op i augustus 2007 ontvangen 

verklaring van Acera accountantsbureau. Dit 

versterkt het oordeel tot het voornemen tot op 

nihil vaststellen van de EPD bijdrage. 

Het college besluit conform beide adviezen 

Besluit: 07-07-2007 

(zie commissie Bestuur t.k.n. punt 18) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: A.L. Greiner  
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:520302  

Onderwerp: 

EPD aanvraag project “Emmeloord-centrum fase 3 Korte Achterzijde” 

(EPT101024). 

  

Beslispunten: 

1. . Een E)FRO-bijdrage van maximaal € 71.500, zijnde 14,7% van de eligibele investeringen van € 

485.150 ter beschikking te stellen aan de Gemeente Noordoostpolder ten behoeve van het 

project “Emmeloord-centrum fase 3 Korte Achterzijde”. 

2. Deze bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 1.1 “Herstructurering en ontwikkeling 

stedelijke gebieden (EFRO)”. 

3. De bijdrage te verstrekken onder de opschortende voorwaarde dat met de Gemeente 

Noordoostpolder een EPD-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 
 
Besluit portefeuillehouder H.Dijksma 14-08-2007 
(tevens commissie Bestuur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: A.L. Greiner  
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:553888  

Onderwerp: Een TMI-bijdrage aan ICTrack BV voor het project “Logistiek   

                        Sample Management Applicatie”, projectnummer 

EPT304067 
 

  

Beslispunten: 

1. Een bijdrage van maximaal €54.854, zijnde 25% van de eligibele projectkosten ad € 219.414, 

ter  

               beschikking te stellen aan ICTrack BV, ten behoeve van het project “Logistiek Sample  

                Management Applicatie”;  

2  De bijdrage ten laste te brengen van het voor de TMI-regeling gereserveerde budget, 

waarvan          € 20.000 EFRO en € 34.854 provinciale co-financiering. 

3  De bijdrage te verstrekken onder de opschortende voorwaarde dat met ICTrack BV een   

         overeenkomst wordt gesloten en nagekomen 

 
 
Besluit portefeuillehouder H.Dijksma 14-08-2007 

 


