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Wensen en bedenkingen van de commissie Economie (03-02-2016) inzake
Begrotingswijziging en uitvoering Floriade Werkt !

Agendapunt

In de vergadering van de commissie Economie van 3 februari jl. zijn de navolgende wensen en bedenkingen bij het statenvoorstel geuit:

Lelystad

PVV:
-

Registratienummer

3 februari 2016

De fractie is het niet eens met het dossier Floriade en niet eens met de
voorstellen in het statenvoorstel

1866665
Inlichtingen

50Plus:
- De fractie heeft zorgen over een sluitende business case voor het project
Floriade (totale exploitatie)

P.C. Liedekerken
Afdeling/Bureau

SGR

Senioren+Flevoland:
- De fractie constateert diverse onduidelijkheden in het project Floriade,
met name van de zijde van Almere en spreekt de vrees uit dat de provincie deze naast zich neer legt
- De fractie pleit er voor bij de ontwikkeling van ideeën rekening te houden met de thema’s scholing, opleiding en vorming (inclusief werkgelegenheidsbevordering)
- De fractie betreurt het dat het project niet in aanmerking komt voor een
EFRO subsidie
VVD:
-

-

Betreurd wordt dat het project niet in aanmerking komt voor een EFRO
subsidie;
de Nadere Regel die hiervoor in de plaats treedt, halveert het oorspronkelijk beoogde multiplier effect;
het is nog maar de vraag in hoeverre de innovatiewedstrijden dit zullen
compenseren
De fractie wenst een concreter beeld van de innovatiewedstrijden en
verheldering van de verwachtingen





GroenLinks:
- De fractie heeft bedenkingen bij de hoogte van de maximale subsidie.
Een hoger maximum zou mogelijk moeten zijn indien werkgelegenheidsbevordering als voorwaarde wordt gehanteerd
- De fractie heeft als bedenking dat innovatiewedstrijden op zich zelf geen
innovaties tot stand brengen. Effectiever kan zijn om de verhoging van
subsidies te overwegen
- De fractie pleit er voor dat de verschillende bedrijven zowel in de innovatiewerkplaats als tussen de verschillende innovatiewerkplaatsen in de
provincie onderling samenwerken
SGP:
-

De fractie heeft twijfels over het effect van innovatiewedstrijden en
pleit daarom voor een tussentijdse evaluatie na 2 jaar
De fractie pleit er voor dat innovaties die nog geen publieke financiering
hebben ook voor de Nadere Regel in aanmerking te laten komen en dus
de Nadere Regel te verbreden
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De fractie wenst dat er voor beide instrumenten (Nadere Regel en Innovatiewedstrijden)
SMART geformuleerde doelen geformuleerd worden
De fractie is van oordeel dat het geen taak van de provincie is om de resterende € 8 mio
eventueel (deels) in te zetten voor de ontwikkeling van het evenemententerrein

ChristenUnie:
- De fractie is van oordeel dat indien het beoogde multiplier effect niet gerealiseerd wordt,
de resterende middelen op een andere wijze ingezet moeten worden
CDA:
D66:
-

De fractie ziet kansen om het multiplier effect te vergroten door meerdere goede ideeën bij
elkaar te brengen of te combineren
Gepleit wordt voor een goede en zichtbare communicatie om de regelingen en instrumenten
breed bekendheid te geven
De fractie heeft bedenkingen bij het mogelijk inzetten van de resterende € 8 mio voor gebiedsontwikkeling van het evenemententerrein. De provinciale focus zou moeten liggen op
het stimuleren van economische activiteiten en innovaties
De fractie pleit voor het bewaken van een rol vaste opstelling van de provincie in het project (governance)
De fractie is accoord met het voorstel en heeft geen wensen en bedenkingen

PvdA:
- De fractie pleit er voor dat het stimuleren van toerisme onderdeel is van de provinciale inzet in het project
- De fractie heeft bedenkingen bij de deelname van voldoende bedrijven in het project Floriade
Partij voor de Dieren:
- De fractie heeft de bedenking of de beschikbare € 2 mio voldoende is voor alle provinciale
ambities
- De fractie uit de wens dat de beperking dat alleen bedrijven/initiatiefnemers die al toegang
hebben tot publieke middelen voor subsidie in aanmerking komen, wordt opgeheven
- De fractie beveelt aan dat ook de thema’s “beperking/voorkoming bestrijdingsmiddelen”,
“Akkerbouw” en “Uitstoot broeikas gassen landbouw” worden meegenomen in het verdere
traject
SP:
-

De fractie heeft geen wensen en bedenkingen geuit

