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Statencommissie EMS 
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Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland 

Datum beeldvorming 
 

1 september 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Voorbereiding op besluitvorming. 
In 2021 is het Groeifonds Flevoland opgericht. 
Begin 2021 heeft het ministerie EZK 
coronamiddelen beschikbaar gesteld, waarmee een 
uitbreiding van het Groeifonds Flevoland mogelijk 
wordt. Hiervoor is provinciale co-financiering 
nodig. De Provinciewet stelt dat Provinciale Staten 
in staat gesteld moeten worden om wensen en 
bedenkingen te kunnen uiten op dergelijke 
voorstellen. De beeldvormende ronde heeft als 
doel om technische informatie te geven over wat 
de uitbreiding van het Groeifonds Flevoland 
behelst en hoe het beoogd wordt. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De commissie technisch inzicht te geven in het 
voorstel 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Er wordt een presentatie gegeven ter toelichting 
van het voorstel 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30 minuten, 5 – 7 minuten presentatie gevolgd door 
discussie met de commissie EMS. 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

• In december 2019 heeft de staten ingestemd 
met oprichting van het Groeifonds Flevoland. 
Het fonds is in 2021 daadwerkelijk gelanceerd 
en is nu actief.  

• In het kader van de Najaarsnota 2020 heeft PS 
besloten voor het domein economie €2.800.000 
aan coronamiddelen beschikbaar te stellen 
voor post-corona economisch herstel. 

• Dit voorstel betreft een uitbreiding van het 
Groeifonds Flevoland met in totaal €5.450.000 
waarbij de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen 
(€2.700.000) een verplichte provinciale 
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cofinanciering vragen (voorstel: €2.750.000). De 
cofinanciering wordt beschikbaar gesteld uit de 
algemene reserve terwijl de risicoreservering 
(25% = €687.500) gedekt wordt uit de 
coronamaatmiddelen. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De presentatie zal vooraf gepubliceerd worden. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Senior beleidsmedewerker economie 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

- 22 september 2021: oordeelsvorming in 
commissie EMS 

- 13 oktober 2021: besluitvorming in PS 
- Periode oktober t/m december: uitwerken 

voorwaarden en afspraken met ministerie 
EZK, besluitvorming in GS en vaststelling in 
de Algemene vergadering van 
aandeelhouders van het Groeifonds 
Flevoland 
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(ja/nee aangeven) 
   
  


