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Verslag van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw, 
Personeel en Organisatie, Onderwijs van 11 december 2002  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

De heer A.H.R. Leijten (voorzitter), mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heren A.B. Mossad (CDA) 

en P. Zijlstra (CDA), mevrouw E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), de heren J. Slicht (PvdA), E. Schaap 

(GroenLinks) en W. Baarsen (ChristenUnie), mevrouw M.W. de Jong (D66) en de heer M. Bogerd (SGP) en 

de heren H. Dijksma (gedeputeerde) en R.M. Schuitemaker (secretaris) en mevrouw K.E. Kloetstra 

(uitvoerend secretaris). 

 

Afwezig zijn: 

De heren W. Keur (VVD) en J. Kalkman (fractie Kalkman). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de heer Kalkdijk en Van 

Staveren van het Flevolands Bureau voor Toerisme. 

 

Presentatie door FBT 

De heer P. Kalkdijk, directeur Flevolands Bureau voor Toerisme geeft een terugblik op de ontwikkelingen 

2002, een uitwerking van de beleidsvisie 2002-2006 (missie, kerntaken en acties) en een uitleg op de  

financiële positie. De voorzitter spreekt namens de commissie zijn waardering uit over de wijze waarop 

het financiële tekort is teruggebracht en bedankt de beide heren voor hun komst. 

 

2. Verslag van 20 november 2002  

Het verslag wordt met inachtneming van onderstaande wijzigingen vastgesteld.  Schriftelijke wijziging is 

binnengekomen van de PvdA , te weten: pagina 4, agendapunt 5a.  “De fractie  t/m gebruikers” te 

wijzigen in : “De fractie vraagt toelichting op de problemen bij het komen tot een nieuw image. Zij is blij 

dat eindelijk overgegaan zal worden op interne helpdeskondersteuning voor statenleden. De fractie heeft 

daar in de SIS klankbordgroep (voorheen SIS gebruikersgroep),  vaak op aangedrongen. Zij maakt van 

de gelegenheid gebruik op te merken dat het voor de leden van de klankbordgroep zeer frustrerend is 

om geen reactie te krijgen op vragen en aangekaarte problemen.” Naar aanleiding van het verslag merkt 

de PvdA op nog geen antwoord gehad te hebben op de vraag het project al begonnen is, pagina 2 en 3, 

agendapunt 4.a. EPD-project Winst van goed werkgeverschap. Beantwoording zal plaatsvinden voor de 

PS-vergadering. 

 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen, de mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst zal conform 

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

- Bericht van verhindering is binnengekomen van: de heren W. Keur (VVD) en J. Kalkman (fractie 

Kalkman).  

- Mutaties Raad van Bestuur Energiebedrijf Essent. De heer Wiechers zal terugtreden als voorzitter 

van de Raad van bestuur van Energiebedrijf Essent en wordt opgevolgd door de heer Boersma, nu 

nog President van Shell Solutions, Shell’s mondiale technologiebedrijf. De heer Boersma treedt op 1 

januari 2003 toe tot de Raad van Bestuur en de functieoverdracht zal plaats vinden op 22 mei 2003 

tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders. 
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- Het AKC Flevoland heeft het onderzoek afgerond over omschakelen van agrariërs naar biologische 

landbouw ("To bio or not to bio"). Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat een groot deel (91%) van de 

ondernemers biologische landbouw niet ziet als perspectief voor het eigen bedrijf. Er zullen 

zodoende extra inspanningen nodig zijn om de doelstelling te halen dat in 2010 10-12% van het 

areaal in gebruik zal zijn bij biologische landbouw. Het rapport is en wordt betrokken bij de 

Landbouwnota. 

- Bijdrage aan het project CNC Lasersnijmachines van Suplacon BV te Emmeloord in het kader van 

de TMI-regeling, projectnummer EPT 304008. Het metaalverwerkingsbedrijf Suplacon BV te 

Emmeloord heeft een TMI-bijdrage van € 40.625,- (25%) toegekend gekregen voor het project 

'Nesten van CNC lasersnijmachines'. Het project beoogt de ontwikkeling van een software 

programma, waarmee een integratie mogelijk is tussen het planningssysteem en de diverse 

geautomatiseerde bewerkingsmachines. Door de implementatie van het systeem bespaart Suplacon 

jaarlijks 21 ton RVS en 54 ton plaatstaal. Een duidelijk milieuvoordeel. Het project realiseert 2 extra 

arbeidsplaatsen: door een efficiënter proces kan de productie omhoog en wordt meer aandacht 

besteed aan engineering.  

- In de overeenkomst van geldlening die in juni 2002 met het bestuur van de Stichting Nederland 

bouwt VOC retourschip is gesloten, is de bepaling opgenomen dat het recht op financiële steun voor 

een volgend jaar vervalt indien op 1 oktober van het voorafgaande jaar niet tenminste 50% van het 

totaal aan geraamde entreegelden, donaties en sponsorbijdragen over dat jaar is ontvangen. Uit de 

cijfers die het bestuur heeft overgelegd over de situatie op 1 oktober 2002 blijkt dat dit percentage 

ruimschoots is gehaald. Zo heeft men aan entreegelden al € 222.000 meer ontvangen dan voor heel 

2002 is begroot. Ook het aantal bezoekers ligt boven de raming voor de eerste drie kwartalen van dit 

jaar. Op grond hiervan kan de conclusie worden getrokken dat er geen belemmering is om de trance 

voor 2003 (€ 64.000) ter beschikking te stellen. 

- Op 19 december aanstaande zal de gemeenteraad van NOP beslissen over het 

voorbereidingsbesluit voor Luttelgeest II. Inmiddels is een andere partij gevonden, die mee wil 

financieren. GS is in principe bereid € 50.000,-- te financieren. Wanneer de gemeenteraad positief 

beslist over het voorbereidingsbesluit zal een voorstel richting de commissie over de financiering 

gaan. 

- Het Multimodaal Overslagcentrum Lelystad baart GS grote zorgen en zij twijfelt of het met het 

Europese geld nog te redden is. De provincie kan hierin niet veel doen, het ligt voornamelijk in de 

handen van de gemeente Lelystad. Zij zal een brief aan de gemeente schrijven over het convenant 

met besteding van Europese gelden en ook de gemeente NOP krijgt een soortgelijke brief. De 

intentieverklaringen zijn getekend en de private partijen hebben een aanvullend 

haalbaarheidsonderzoek gedaan. 

- In PS van 12 december aanstaande zal over de voortgang van het Centrum Vakopleiding 

mededeling worden gedaan. In januari 2003 zal met het ROC verder gesproken worden over 

bijvoorbeeld de wensen van het ROC.    

- Ter vergadering wordt de memo Mededeling inzake Directievoering Technocentrum uitgereikt en 

toegelicht. 

- De inspraakbijeenkomst over de Landbouwnota vindt plaats op donderdag 9 januari 2003. De 

commissie geeft de voorkeur aan de middag. Insprekers zullen dan ook voor de middag uitgenodigd 

worden. 

- Op vrijdag 31 januari 2003 is het werkbezoek aan het Geomaticapark gepland. De commissie vraagt 

dit werkbezoek in de middag te plannen. Hiermee zal rekening gehouden worden. 

- Het conceptverslag van de vergadering van 15 januari 2003 zal uiterlijk maandag 3 februari 2003 

aangeboden worden. De commissie stemt hiermee in.  

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Vaststelling van de gewijzigde Regeling Technologische en Milieu Innovatie (TMI-regeling) 

De voorzitter legt uit, dat de wijziging een aanpassing van de DeMinimis-regeling betreft; grotere 

bedrijven kunnen nu ook gebruik maken van deze regeling.  

 

PvdA vraagt wanneer de eerste ‘jaarlijkse’ rapportage te verwachten is. 

De gedeputeerde antwoordt, dat het de bedoeling is in mei 2003 met een rapportage te komen.  

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 
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5. Ter bespreking 

a. Concept-jaarprogramma 2003, uitvoering Europese Programma’s in Flevoland 

 

Gedeputeerde merkt op, dat het belangrijk is te kijken naar de  ‘halftijds evaluatie’, waarin aan 

prioriteiten gesleuteld kan worden,  daar waar bestedingsgelden voor andere doelen een hoger 

rendement opleveren. 

 

Conclusie: De fractie van de PvdA zal haar standpunt in de commissie FZWE naar voren brengen. De 

fractie van de SGP heeft dit in de commissie AZ naar voren gebracht. De commissie adviseert verder in 

te stemmen met het voorstel. 

 

6. Ter kennisneming  

De stukken genoemd onder a. t/m m. worden voor kennisgeving aangenomen. 

- Punt 6.a. ‘voortschrijdende besluitvormingsagenda’ wordt afgesproken het BART door te schuiven 

en het jaarprogramma in februari te agenderen.  

De PvdA heeft een aantal vragen over: 

- punt 6.e. ‘Onderzoeksopdracht Haalbaarheid Multifunctioneel kennis- en praktijkcentrum voor bouw 

en installatie’: Hoe verhoudt dit centrum zich tot de Bouwacademie Nederland in Flevoland? 

Gedeputeerde antwoordt, dat de Bouwacademie verhuist is naar Harderwijk en met dit programma 

geen relatie heeft. 

- Punt 6.i. ‘Eindafrekening subsidie Economische gebiedspromotie voor Connie’s Comeback’: Is het 

waar dat de naam van het vliegtuig ongedoopt gaat worden tot ‘Flevoland’? 

De gedeputeerde legt uit, dat de naam ‘Connie’s Comeback’ gehandhaafd blijft, maar dat de naam 

‘Flevoland’ zal worden toegevoegd. De fracties van SGP, D66 en PvdA hechten aan de handhaving 

van de naam ‘Connie’s Comeback’ als zijnde een authentiek.   

 

7. IPO-aangelegenheden 

De gedeputeerde deelt mee, dat een eerste vergadering van de EZ-portefeuillehouders in IPO verband 

heeft plaatsgevonden. De bedoeling is dat deze bijeenkomst drie tot vier maal per jaar gehouden zal 

worden. Flevoland heeft nog de punten ‘Europese zaken’ en ‘inkomens en arbeidsmarktzaken’ 

ingebracht en hiermee is de vergadering akkoord gegaan.   

 

8. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

Geen. 

 

9. Rondvraag 

– PvdA vraagt aandacht voor het plaatsen van fietsen voor het provinciehuis voor bezoekers. De 

gedeputeerde komt hierop terug. 

– GroenLinks wil graag uitleg over de ‘uitgeputte’ MKB-regeling voor bijvoorbeeld bedrijven in 

Zeewolde. Gedeputeerde antwoordt, dat de afspraak is 1/3 voor Europa, 1/3 voor de provincie en 

1/3 voor de gemeente. De gemeente Zeewolde heeft weinig geld beschikbaar gesteld, waardoor een 

kleiner bedrag voor Zeewolde beschikbaar is. Bij de ‘midterm evaluation’ wordt hier nader op terug 

gekomen.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur, wenst iedereen goede feestdagen toe en dankt de 

aanwezigen voor hun komst. 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel & Organisatie, Onderwijs 

 

Nr. Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

    

1. 11-10-’00 

13-03-’02 

Expertisecentrum ZMOK 

Notitie over het Expertisecentrum ZMOK 

koppelen aan  verstandelijk gehandicapten 

Januari 2003 

2. 12-12-’01 

24-04-‘02 

Follow up van Actieprogramma Agrosector 

Flevoland (Prof. Douben) 

Na volledige afwikkeling van het “oude” AAF-

traject zal overigens een afrondende en 

evaluatiebespreking volgen in de commissie 

(leermomenten) 

Januari 2003 

3. 22-05-‘02 EPD-project De Gouden Cirkel (EPT 103004) 

Evaluatie van de eerste fase. Volgt bij 

eindafrekening. 

Januari 2003 

4. 02-10-‘02 EPD-project Internationalisering Innovatieve 

Producten (EPT 301006) 

Evaluatie project Artiplast (besloten vergadering) 

Zo spoedig mogelijk 

5. 20-11-‘02 Informatisering & Automatisering 

Voortgangsrapportage 2002 en verder 

Schriftelijke beantwoording vragen ChristenUnie 

Zo spoedig mogelijk 

6. 20-11-‘02 Informatisering & Automatisering 

Voortgangsrapportage 2002 en verder 

Ter inzage leggen informatie Quick Scan 

Zo spoedig mogelijk 

7. 20-11-‘02 Inspanningsverplichting on- en offshore (grijze 

versus groene energie) 

Situatie Flevoland, stand van zaken: notitie 

Januari 2003 

8. 20-11-‘02 Comite van de Regio’s 

Rol en positie agenderen voor een vergadering 

Te zijner tijd 

9. 20-11-’02 

11-12-‘02 

Kappen bomen parkeerplaats Provinciehuis 

Fietsenstalling bezoekers  voor Provinciehuis 

Notitie volgt 

Januari 2003 

 

 

 

 


