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EZ 1071161 Subsidie Realisatie ontbrekende 
schakel Houtribweg 
(PMOFL10130)

1753-01-01 Vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 
de subsidieaanvraag van de provincie Flevoland, afdeling Wegen, 
Verkeer en Vervoer voor de aanleg van een betonnen fietspad langs de 
Houtribweg in Lelystad te honoreren met een subsidie van maximaal € 
49.000,-, zijnde 50 %  van de totale subsidiabele kosten ad € 98.000,- 
excl. BTW, onder de opschortende voorwaarde dat met de 
projectaanvrager een p-MJP-overeenkomst wordt gesloten en 
nagekomen;
Het bedrag van € 49.000,- van de onder 1 genoemde subsidie ten laste te 
brengen van p-MJP  maatregel 9.3.1. 'Toeristische activiteiten',  POP2 
maatregel 313. Het resterende bedrag wordt bekostigd door de provincie 
Flevoland en de gemeente Leystad.

Conform Actief Subsidiebesluit
en

Toekennen 
niet gelabelde 
subsidie

PMJP 1071162 Subsidie Revitalisering en 
doorontwikkeling Woldstrand 
Zeewolde fase 3 t/m 5 
(PMZFL10080)

2010-11-10 De subsidieaanvraag van de gemeente Zeewolde voor de revitalisering 
en doorontwikkeling van het Woldstrand fase 3 t/m 5 in Zeewolde te 
honoreren met een subsidie van maximaal € 900.340,-, zijnde 50 %  van 
de totale subsidiabele kosten ad € 1.800.680,- excl. BTW, onder de 
opschortende voorwaarde dat met de projectaanvrager een p-MJP-
overeenkomst wordt gesloten en nagekomen;
Het bedrag van € 900.340,- van de onder 1 genoemde subsidie ten laste 
te brengen van p-MJP maatregel 9.3.1. 'Toeristische activiteiten', POP2 
maatregel 313;

conform Actief Subsidiebesluit
en

Toekennen 
niet gelabelde 
subsidie

EZ 1075791 Subsidievaststelling 
vervolgonderzoek 'Investeren in 
composietencluster Noordelijk 
Flevoland'

2010-11-16 De subsidie aan de OMFL voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten 
van 'Vervolgonderzoek Department of Imagination over CompoWorld" 
definitief op € 14.984,- is vast te stellen;
Het restbedrag à € 2.484,- over te maken aan de OMFL.

conform Passief Subsidiebesluit
en

Toekennen 
niet gelabelde 
subsidie
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CS 1083138 Deelname aan EDBA Amsterdam 2010-12-07 - in te stemmen met deelname aan het proces en de organisatie van de 
Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, EDBA 
(Amsterdam), en met het bijbehorend financieel kader;
- in te stemmen met het afgeven van een hiertoe strekkende positieve, 
mondelinge verklaring door de portefeuillehouder EZ tijdens het 
Bestuurlijk Overleg Platform Regionaal Economische Samenwerking (B.
O. PRES) op 8 december 2010. (Naar verwachting zal onze stellingname 
in een latere fase schriftelijke bevesting behoeven.);
- in te stemmen, onder voorwaarde van goedkeuring van Provinciale 
Staten, met herbestemming van het huidig budget voor cofinanciering 
van Pieken in de Delta-projecten (PiD), voor projecten die in het kader 
van de EDBA Amsterdam aan de orde zullen gaan komen, en hiertoe zo 
spoedig mogelijk een Staten-voorstel aan te bieden aan PS, ter 
instemming;
- dit besluit ter kennis te brengen van PS c.q. de Cie. Werk, en deze 
commissie in overweging te geven het te betrekken bij de door deze 
commissie voorgenomen nadere gedachtewisseling, begin januari 2011, 
over het Buck/Lysias- rapport in relatie tot de dynamiek rond de 100.000 
banen-opgave in Almere en die rond MRA en EDBA Amsterdam 
(Besluit Cie. Werk d.d. 25 november jl.,  n.a.v. Buck/Lysias-presentatie).

Portefeuillehouder schetst na 
recente mededelingen van 
minister Schultz van Haegen 
de mogelijkheden van 
benutten van middelen van 
Pieken in de Delta.
Het college stemt vervolgens 
in met de beslispunten 1, 2 en 
4.
Het college gaat ervan uit, dat 
deelname mede namens de 
provincie door burgemeester 
van Almere in de EBDA 
substantieel van aard zal zijn.
Het college vraagt in de 
aangekondigde mededeling 
naar Commissie Werk (6 jan. 
2011)  de ontvangen 
mededeling van de minister te 
verwerken.

Passief

CS 1086223 Vaststellen plan van aanpak 
Programma Economie (IAK)

2010-12-14 - in te stemmen met de inhoud van het plan van aanpak Programma 
Economie Almere 2.0 (IAK);
- Portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen om dit plan van 
aanpak samen met de andere gemandateerde bestuurders op 17 december 
2010 vast te stellen.

Passief
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MW 1071980 Ontwerp-beleidsregel ontheffing 
gemeentelijke zorgplicht stedelijk 
afvalwater 2010

2010-11-16 - de ontwerp-beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk 
afvalwater Flevoland 2010 met bijbehorende toelichting vast te stellen;
- de ontwerp-beleidsregel in het kader van de inspraak bekend te maken 
en ter inzage te leggen.

Het college voegt een derde 
beslispunt toe : '3. Ontwerp -
beleidsregel ter kennis van de 
leden van de commissie Werk 
te brengen' .

Voor het overige akkoord.

Passief
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