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Onderwerp 

Rapportages Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA) 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over het overleg van 27 februari 2013 tussen de 
Commissaris van de Koningin L. Verbeek en de statenleden mevrouw Y. Weijand 
en de heer H. van Vliet inzake het informeren van PS over de voortgang van IFA. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

De aanleiding voor dit overleg is het stellen van vragen door de heer Van Vliet 
tijdens het vragenhalfuurtje op de Statendag van 16 januari jl. Er is toen afge-
sproken nader contact op te nemen (overleg 27 februari) en vervolgens PS hiervan 
op de hoogte te stellen (deze mededeling). 
 

Inleiding: 

Tijdens het vragenhalfuur heeft de heer Van Vliet gevraagd of de halfjaarrappor-
tage 2011 het laatste rapportagemoment is geweest over IFA en of er sprake was 
van gewijzigde afspraken over het rapporteren over IFA. 
 
Mededeling: 

Tijdens het overleg op 27 februari jl. is het volgende besproken. 
De heer Van Vliet raakt met zijn vragen een terecht punt. 
Hoewel er sinds de halfjaarrapportage 2011 verschillende keren over de voort-
gang van het IFA-programma is gerapporteerd, is er sindsdien geen afzonderlijke 
IFA rapportage aan PS gestuurd, dat wil zeggen een afzonderlijk rapportagedo-
cument. Wel is gerapporteerd over IFA gekoppeld aan de P&C cyclus en over de 
afzonderlijke projecten. 
 
De jaarrapportage IFA 2011 is opgepakt als een eindmarkering van de eerste fase 
van IFA, en heeft daarmee het karakter van een rapportage over de eerste tran-
che van IFA (IFA1). Een markering zowel op inhoud (totaaloverzicht projecten 
IFA1) als op de financiële afhandeling van de IFA1-projecten (tussen gemeente en 
provincie, inclusief eindrapportages van de projecten, verklaringen en definitie-
ve vaststellingen). Het verkrijgen van de definitieve gegevens heeft langer ge-
duurd dan bedoeld; dat hadden Gedeputeerde Staten beter tussentijds kunnen 
melden aan Provinciale Staten, maar hebben dat helaas niet gedaan. Inmiddels is 
deze rapportage klaar.  
 
In de veronderstelling dat Provinciale Staten door middel van verschillende 
mededelingen over de afzonderlijke projecten en de rapportage in het kader van 
P&C-cyclus op de hoogte waren van de stand van zaken, is er geen halfjaarrap-
port 2012 opgesteld. Ook hiervoor geldt; dat hadden we beter tussentijds kunnen 
melden. 
Door de statenleden wordt aangegeven dat men weliswaar op de hoogte is ge-
steld van de GS-besluiten inzake Boshart en Bidbook Floriade, maar niet geïnfor-
meerd is over de projectinhoud van met name Boshart. In het eerstvolgende 
projectidee, Jan van Es-Instituut, is dat wel goed gegaan. 
 
In het gesprek wordt vastgesteld dat er geen wijzigingen zijn in de afspraken 
over het informeren van Provinciale Staten: Gedeputeerde Staten rapporteert 
tweemaal per jaar over de voortgang van IFA. In het geval er ogenschijnlijk geen 
(nieuwe) zaken te melden zijn, dient dat gegeven de inhoud van de rapportage 
te zijn. 
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Het vervolg 

Het is de bedoeling dat de ‘Rapportage IFA1’ op 7 maart naar PS wordt verstuurd. Mogelijk  
ontvangt PS dit rapport vóór onderhavige mededeling. 
 
De jaarrapportage 2012 is momenteel in voorbereiding. Het staat gepland om medio mei 2013 dit 
rapport aan PS te kunnen doen toekomen; parallel aan het provinciebrede jaarverslag 2012. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing 
 
Verdere informatie 

Geen 
 


