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Opmerkingen

Geachte Statenleden,
Na overleg met een aantal van uw leden en de adjunct griffier is overeengekomen de geplande
Panorama ronde met een tweeledig karakter: informatieoverdracht en stakeholders bijeenkomst, op
te knippen in 2 aparte bijeenkomsten. De belangrijkste reden hiervoor is dat er zo meer tijd
ontstaat om stakeholders uit te nodigen. Ook zullen de contouren van de Economische Agenda op
een later tijdstip verder zijn ingevuld.
Voor de bijeenkomst op 28 maart staan ons de volgende onderdelen voor ogen:
-

Staat van de Flevolandse economie
Een overzicht van ‘de staat van de Flevolandse economie’. U zult een presentatie krijgen
van de belangrijkste kengetallen van de Flevolandse economie. Voor zover relevant worden
deze geplaatst in een Nederlandse perspectief en/of wordt ingezoomd op de situatie in
verschillende Flevolandse gemeenten.
De beleidsagenda die het provinciaal Platform Flevoland heeft ontwikkeld biedt veel
achtergrond informatie. Alle fracties ontvangen via de griffie één exemplaar in hardcopy
van deze beleidsagenda. Via bijgaande link kunt u de agenda op internet vinden.
http://www.ppaflevoland.nl/userfiles/file/DOCUVITP-%231290743-v1Beleidsagenda_PPA_Flevoland_15_02_2012_pdf.pdf

-

Theorie cluster benadering uitgewerkt a.h.v. composieten
Een presentatie van de theorie op het gebied van economische clustervorming, concreet
gemaakt aan de hand van het voorbeeld van composieten.
Deze presentatie is een directe voorbereiding voor de stakeholders bijeenkomst die
vermoedelijk half mei wordt gehouden (besluitvorming in het Presidium op 27 maart),
waarbij dieper ingegaan zal worden op de aanpak langs in het college-uitvoeringsprogramma
gekozen clusters en thema’s. Een presentatie over de achtergronden van deze aanpak nu,
geeft de mogelijkheid om in mei met stakeholders meer de diepte in te gaan.
Met het voorbeeld van de composieten kom ik eveneens een toezegging na die ik gedaan
heb tijdens de bespreking van de Startnotitie op 1 februari.
Ook over dit onderwerp treft u een bijlage aan.
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Voor de stakeholdersbijeenkomst in mei wordt, in overleg met een aantal Statenleden, aan de
volgende opzet gedacht:
-

Presentatie van de hoofdlijnen van de Economische Agenda
Discussie met stakeholders, waarbij gedacht wordt aan een aantal discussiegroepen naar
thema/cluster en een algemene brede groep.
Plenaire terugkoppeling

Hoogachtend,
J.N.J. Appelman, gedeputeerde Economie

