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(1683365)
- de aanwezigheid van een businessplan met concrete doelstellingen en samenhang en synergie
tussen deelprojecten.
De belangrijkste aanpassing is dat de IFA subsidie wordt gebruikt voor de inrichting en faciliteiten in
de Innovatiefabriek en niet meer voor de uitvoering van de projecten (business activiteiten van de
Stichting GWIA). In hoofdstuk 9 van het projectplan hebben de initiatiefnemers aannemelijk
gemaakt hoe hun “business” voor langere periode is geborgd.
- de aanwezigheid van een onderbouwd plan voor een bestendige directe werkgelegenheid voor
minimaal100 FTE.
De directe werkgelegenheid die op korte termijn ontstaat door de IFA investeringen die in de
projectperiode plaats vinden zijn begroot op 21. De effecten m.b.t. de werkgelegenheid op langere
termijn door de uitvoering van projecten zijn toegelicht in hoofdstuk 8 van het projectplan.
Gefaseerd zal het hier gaan om ca. 90 arbeidsplaatsen.
- borging van de levensvatbaarheid op langere termijn mede doordat de toegezegde externe
financiering contractueel is vastgelegd
Voor de locatie is een 10 jarig huurcontract afgesloten en zijn meerdere
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met partners. Aangezien de projectbegroting is
teruggebracht van ca. 12 miljoen euro naar 3 miljoen euro zijn alleen cofinancieringsverklaringen
nodig en afgegeven voor de investeringskosten van € 2.923.318.
- een maximale betrokkenheid van Flevolandse (zorg)partijen die op een dusdanige wijze
georganiseerd is dat gerealiseerde innovaties vrijwel in hun geheel (ook) ten goede komen aan
Flevolandse bedrijven en instellingen.
In hoofdstuk 9.2 is aannemelijk gemaakt met welke Flevolandse organisaties wordt samengewerkt.
In het bijgestelde plan is ook een nieuwe partner betrokken bij het initiatief die ook een bijdrage
levert aan de cofinanciering, het Big Data Value Centrum (BDVC).
- het opnemen van randvoorwaarden tot continuïteit van vestiging in Almere.
Het gesloten 10jarig huurcontract en de samenwerkingsovereenkomsten met meerdere partners
biedt garanties voor de continuïteit.
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- een governance van de stichting die recht doet aan de aard en omvang van het project en de door
de provincie beschikbaar gestelde middelen.
Het project is qua financiering aanzienlijk naar beneden bijgesteld. De aansturing van het project is
daardoor beter beheersbaar geworden aangezien veel partners geen deel meer uitmaken van de
projectbegroting. Met betrekking tot de administratieve organisatie, als onderdeel van de
governance, zullen in de subsidiebeschikking aanvullende voorwaarden worden opgenomen.
- de beschikbaarheid van een plan voor het gefaseerd beschikbaar stellen van de middelen in
minimaal 5 tranches waarbij elke volgende tranche beschikbaar komt bij het bereiken van een van
tevoren gedefinieerde prestatie.
IFA kent een betalingsregime bestaande uit het verstrekken van een voorschot van 10% bij het
afgeven van de beschikking en het doen van voorschotten op grond van gerealiseerde investeringen
in lijn met het projectplan. Twee maal per jaar kan een verzoek tot betaling worden ingediend tot
een maximum van 90% van het toegezegde subsidiebedrag.
De verwachting is dat de totale bijdrage, inclusief het eerste voorschot en de slotbetaling in circa
vier termijnen zal worden uitbetaald.
Twee aanvullende beslispunten:
- Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om, voordat Gedeputeerde Staten een definitief
besluit over toekenning van een bijdrage nemen, haar wensen en bedenkingen bij dit voorgenomen
besluit kenbaar te maken.
Met dit Statenvoorstel wordt u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van GS en wordt u
verzocht uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
GS zijn van mening dat met het bijgestelde projectplan de Innovatiefabriek een belangrijke
bijdrage gaat leveren aan de IFA programmadoelstelling “versterking voorzieningen structuur
Zorg”.
De “Value for money” van het project is ook door de lagere IFA bijdrage beter in evenwicht.
- Provinciale Staten maximeert de bijdrage op € 4,3 miljoen.
Door aanpassing van het projectplan en bijgestelde begroting is het IFA subsidie bedrag
gemaximeerd op € 1.315.493.

