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V ERSLAG

Economische Agenda Floriade
De voorzitter opent de opinieronde en heet iedereen hartelijk welkom. Hij geeft het stuk in bespreking
voor de eerste termijn.
PvdD kan instemmen met de beslispunten. Met de koppeling van de vier thema’s is de fractie blij, waarbij
hij wel aangeeft dat men consequent dient te zijn: als healthy wordt gekoppeld met feeding, dan moet er
worden gestreefd naar een Floriade zonder bestrijdingsmiddelen en gentechvrij. De koppeling met thema 3
van het uitvoeringsprogramma van de topsector voor tuinbouwuitgangsmaterialen, waar gewerkt wordt aan
innovatie op het gebied van plantaardige eiwitten, zal de fractie met belangstelling volgen.
50PLUS vindt de Floriade een geweldige opsteker voor de ontwikkeling van het hele gebied en voor de
werkgelegenheid. De tuinbouwsector van Flevoland zal heel goed op de kaart komen te staan. Naar
aanleiding van de alarmerende berichten over de Floriade in Venlo heeft zij wel enkele zorgpunten. De
fractie wil dat er een gedegen overzicht komt van de kosten die gemaakt gaan worden. Men zou zich ten
doel moeten stellen om in Almere/Flevoland de eerste rendabele Floriade te krijgen. Als uit de
inschattingen naar voren komt dat er veel geld bijgelegd zou moeten worden, vraagt 50PLUS zich af of in
de huidige situatie met de huidige financiële middelen het project niet moet worden afgeblazen. Voor de
opstart van de Floriade wordt nu € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Haar vraag is of het daarbij blijft.
PvdA is zeer enthousiast over dit voorstel. De fractie kan instemmen met het markeren van de € 10
miljoen, omdat het belangrijk is dat je middelen achter de hand hebt om straks te stimuleren wat je hier
uit wilt hebben. Venlo is naar zijn oordeel geen debacle. Men heeft een keurig evenement afgeleverd. Dat
heeft iets meer gekost dan de bedoeling was. Uiteraard moet je op je geld passen, maar een zeker risico
binnen grenzen moet je met zo’n evenement durven nemen. Het gesternte in Almere/Flevoland is een stuk
gelukkiger, zo in de Metropoolregio. De PvdA denkt te moeten instemmen met dit voorstel en roept ook de
andere fracties daartoe op.
PVV vraagt bij interruptie hoe PvdA denkt dat het hier wel een succes wordt en aan wie men het eventuele
verlies gaat toebedelen.
PvdA ziet in Venlo niet de totale flater die PVV kennelijk wel ziet. Er is daar inderdaad een tekort van € 6
miljoen, maar die komen ergens anders in de economie weer naar boven en zijn daar weer bruikbaar. Het
is belastinggeld en belasting is een deel van geproduceerde economie, wat terugkeert in de samenleving.
D66 ziet in de Floriade Almere een heel positieve ontwikkeling voor Flevoland. De fractie is blij dat de
provincie zich juist hard maakt voor de making of. Hij is bevreesd dat nu het bidbook is toegekend, de
energie bij de organisatie in Almere er enigszins uit is. Hij vraagt hoe vanuit de provincie geborgd kan
worden dat de making of nu goed wordt oppakt. D66 stemt van harte in met de voorliggende beslispunten.
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PVV ziet niets in dit ‘bloemenfeestje’. Dit feestje gaat de gemeenschap geld kosten en, nogmaals richting
PvdA, waar moet dat van betaald worden. Een vraag aan het college is hoe men de spelregels uitlegt van
het IFA, om € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de Floriade. Volgens de spelregels van het IFA kan dit
geld hiervoor niet besteed worden.
Voor GroenLinks is het doel, dat er een Floriade komt waarvan kan worden geprofiteerd, maar vooral ook
dat er een mooie woonwijk ontstaat voor Almere. Hij leest in de nota wel veel wishful thinking ten aanzien
van de uitstraling naar de rest van Flevoland. Het voorstel is om in te stemmen met een ´redeneerlijn´.
Dat is zo ruim omschreven dat je nog alle kanten uit kunt. De fractie heeft liever de zaken wat concreter
beschreven. Op het moment dat het IFA-geld wordt ingezet, zal het een heel goede onderbouwing vergen,
dat het meer is dan alleen het Floriade-terrein en dat heel Flevoland daarvan versterking ondervindt.
ChristenUnie is het eens met de beslispunten en het oormerken van de gelden uit IFA. In grote lijnen gaat
hij mee met wat de PvdA naar voren bracht. De verwachtingen van de fractie zijn hoog en ook ziet men
het brede economische belang ervan. De ChristenUnie heeft er alle vertrouwen in.
VVD is het niet eens met de PvdA. Het gaat hier om gelden waarover de provincie beslist, daartoe moet
het beperkt blijven en niet worden gezien als een sluitpost van de begroting van de Floriade. Mocht het
inzetten van deze gelden niet voldoen aan de spelregels van IFA, zoals de PVV aangaf, maar je vindt toch
dat daar goede projecten ondergebracht kunnen worden, dan moet naar zijn oordeel worden gekeken of er
een uitzondering kan worden gemaakt. In het stuk wordt gesproken over stadslandbouw en
glastuinbouwcomplexen. De fractie is van mening dat innovatie in die sector zeker zijn weerslag kan
hebben in de rest van Flevoland. De voorliggende beslispunten zou hij aangevuld willen hebben, in die zin
dat het college aangeeft dat het binnen de IFA-spelregels zou moeten. De VVD gaat akkoord met het
oormerken van de gelden, met de opmerking dat het tot deze € 10 miljoen beperkt moet blijven.
CDA is erg blij dat de Floriade naar de provincie Flevoland komt. Hij hoort nu allerlei negatieve verhalen,
maar laat men nu streven naar winst. Winst in de tentoonstelling, maar belangrijker: winst in de
economische agenda voor Flevoland. Hij zou willen dat meer naar buiten wordt gebracht dat het niet
alleen om de tentoonstelling gaat maar ook om de economie te laten groeien. Het CDA stemt in met het
voorstel.
SGP noemt dat Floriades steevast geld blijken te kosten. Het gaat nu om het oormerken van € 10 miljoen
uit het IFA, maar naar zijn mening zal het daar de komende 10 jaar niet bij blijven. Want: hoe groot
worden de apparaatskosten voor de provincie, wat kost excellent gastheerschap, hoe wordt voorkomen dat
men als provincie meegesleept wordt in negatieve resultaten, hoe deelt de hele provincie in het
betwijfelde succes van dit Almeerse evenement, hoe meetbaar is het economische succes in termen van
SMART, output en outcome. Neem daarbij dat de SGP weinig op heeft met grootschalige evenementen en
het leidt voor de SGP tot een afwijzing van dit voorstel.
SP zou natuurlijk dolgraag een trendbreuk zien ten opzichte van de voorgaande Floriades als het gaat om
de winstgevendheid. De fractie heeft daar zo zijn twijfels over. Hij heeft begrepen dat het oormerken van
deze € 10 miljoen strijdig is met de aanvullende werkafspraken van het IFA en dat de toekenning van de
subsidies nog niet op deze manier gedaan zou kunnen worden. SP heeft moeite met dit voorstel en is
tegen.
Gedeputeerde Appelman geeft aan dat het economiegedeelte dat vooral in de making of fase zit, voor het
college de grote aanleiding is om in het Floriadeproces te stappen samen met Almere. Het eerste resultaat
van hoe men kijkt naar de economisering van dit evenement ligt nu voor. Het is uitdrukkelijk een
visievormend document, dat niet af is, dat een rollende agenda bevat die de komende jaren steeds meer
uitgehard moet gaan worden. Met dit document gaat het college binnenkort een rondje door Flevoland
maken; de sectoren bezoeken. Met Almere gaat men als provincie een kwartiermakersfase in, waarin
fundamenteel wordt nagedacht over hoe de governance en de businesscase worden vormgegeven. Van
Venlo moet men leren, zoals ook van alle voorgaande edities. Venlo is nog niet tot een definitieve
afrekening gekomen.
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Er is nu sprake van een verschil van inzicht tussen gemeenten en tussen twee BV’s over de vraag waar de
kosten van de gebiedsontwikkeling komen te liggen. Als hij kijkt naar de bestedingseffecten van het totale
evenement, dan is hij ervan overtuigd dat het in alle opzichten een verantwoorde investering is die men
als publieke partij genoegzaam mag doen. Richting D66. Borgen dat het proces zo verloopt als bij het
bidbook, kan hij niet, want uiteindelijk is Almere de contractpartner met NTR. Echter, uit het feit dat de
economische visie nu voorligt, dat hij deze in bespreking en besluitvorming brengt, mag blijken dat het
proces voor de gedeputeerde niet stopt. Wel moet met Almere heel goed worden nagedacht over de
governance. Tegelijkertijd blijft het college het gesprek met de belangrijkste stakeholders vanuit de
sector binnen Flevoland voeren, want de energie die losgemaakt is, moet vastgehouden worden. De
opmerking van D66 neemt hij ter harte. Men kan ervan overtuigd zijn dat hij zich ten volle blijft inzetten
om die rollende agenda voortdurend van energie te blijven voorzien. Als het gaat om de € 10 miljoen,
communiceert het college niet anders dan dat de spelregels van het IFA van toepassing zijn. Almere kent
inmiddels de gevoeligheden rondom het IFA-dossier. In de richting van de SGP: het spijt hem als deze
partij niet kan instemmen met een evenement dat zo gelaagd is dat het een wereldtentoonstelling is die
alle elementen in zich heeft waarvan hij denkt, dat ook de regio en achterban van de SGP daar affiniteit
mee heeft en relaties kan leggen. De zorgen die SGP adresseert zijn ook zijn zorgen en aandachtspunten
die hij voortdurend in de gesprekken met Almere onder de aandacht brengt. Blij is hij met de houding van
de VVD, die zegt dat als het niet past en het college toch met een goed voorstel komt, die fractie bereid is
om het op zijn merites te beoordelen. Het college gaat de proof of the pudding nemen en als het niet past
dan moet er een oplossing gezocht worden. Belangrijk vindt hij de betrokkenheid van de Staten. Hij zou PS
in overweging willen geven om een vorm van permanente betrokkenheid van de Staten te organiseren. Het
is een langjarig proces en een pad dat men opgaat, waarvan niet exact bekend is waar men uitkomt. Dan is
het plezierig om met elkaar te ontdekken wat dat pad moet zijn. De gedeputeerde wil daar wel voorstellen
voor doen.
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Tweede termijn.
PvdA gaat mee met het voorstel van de gedeputeerde over de betrokkenheid van de Staten. Verder wil hij
nog uitdrukkelijk benadrukken dat er wordt gesproken over € 10 miljoen economisch investeringsgeld. Een
IFA-impuls voor Almere die moet passen binnen de afspraken en als daarvan wordt afgeweken dan is dat
een Statenbesluit. De PvdA gaat akkoord met het voorliggend voorstel.
ChristenUnie wacht ten aanzien van de betrokkenheid van de Staten de voorstellen van het college af. Met
betrekking tot het rondje Flevoland is hij benieuwd hoe het college dat gaat invullen. Hij vindt het jammer
dat de SGP nu al nee zegt en roept deze partij op haar standpunt te heroverwegen.
50PLUS staat achter het voorstel.
SGP dankt de ChristenUnie voor de oproep.
PVV merkt op dat zoals de richtlijnen nu zijn, het voorstel uiterlijk 31 december 2017 zou moeten zijn
afgerond. Naar zijn mening is het later, dus kan het niet; zie de criteria in hoofdstuk 3, artikel 8 e.v..
GroenLinks denkt dat de vorming van een werkgroep, waarbij PS de vinger aan de pols kan houden, een
oplossing is wat betreft de gelden binnen het IFA. Het verontrust hem wel dat in het stuk de
Zuiderzeegelden worden genoemd om eventueel additioneel in te zetten, terwijl over het IFA nog niet
concreet is besloten. GroenLinks gaat akkoord met het voorstel, waarbij hij hoopt dat er een realistische
begroting wordt gemaakt.
VVD is ten aanzien van de betrokkenheid van de Staten geen voorstander ervan om weer een aparte
commissie op te tuigen. Binnen het IFA is een halfjaarlijkse rapportage afgesproken over de projecten. De
laatste rapportage is van medio 2011. Als men daarin iets stringenter kan zijn, wordt PS daarmee
voldoende betrokken bij het project. De VVD kan akkoord gaan met het oormerken van de € 10 miljoen
maar uiteraard wel binnen de beslisboom zoals in het IFA afgesproken.
CDA brengt naar voren dat de begroting taakstellend is. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de bestuurders
ervoor zorgen dat er geen negatief eindresultaat komt. Als men twijfel heeft aan die bestuurders, dan
moet men daar zijn vragen over stellen.
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Gedeputeerde Appelman zegt in een reactie naar ChristenUnie dat een aantal partijen zijn aangeschreven
en dat er een selectie is gemaakt van de meest innovatieve bedrijven in Flevoland die zich kwalificeren om
iets te doen rondom de Floriade. Het college zal verslag doen van die bezoeken. Naar GroenLinks, de
Zuiderzeegelden. Als zich in Noordelijk Flevoland een consortium gaat vormen rondom agrofood,
tuinbouwuitgangsmaterialen of rondom andere Floriade gerelateerde thema´s, dan zou het kunnen zijn dat
dat consortium gevoed wordt vanuit de ZZL-gelden maar thematisch een link krijgt met de Floriade.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp een bespreekstuk zal zijn op de agenda van 16 januari 2013.
Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de opinieronde.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 16 januari 2013
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