Geachte Statenleden,
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor een werkbezoek aan het Mobiliteit en
Infrastructuur Testcentrum in Marknesse (MITC)
Gedeputeerde de Reus nodigt u graag uit voor het werkbezoek aan het MITC op de eerder
aangekondigde datum: woensdag 15 mei 2019 in de middag van 12:00 tot 15:00 uur.
Ter voorbereiding op de Integrale ad-hoc commissie van 15 mei willen we u verdiepend
kennis laten maken met één van de belangrijkste gebieds-ontwikkelingen voor de brede
welvaart van Noordelijk Flevoland en Nederland.
Tijdens het werkbezoek geven gedeputeerde de Reus en onze partners Dienst Wegverkeer
(RDW), Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Duits-Nederlandse
Windtunnels (DNW) een toelichting op de Regiodeal Noordelijk Flevoland, het belang van
deze ontwikkeling en de opgave waar we met elkaar voor staan. Daarnaast vindt een
rondleiding plaats bij DNW/NLR om beeld en ervaring toe te voegen aan de gesproken
woorden.
Programma:
Tijd
11:45
12:00
12:45
13:00

Locatie
Provinciehuis Flevoland - hal
Provinciehuis Flevoland voorzijde
MITC - Marknesse
Lounge DNW

13:10

Lounge DNW

13:35

Hal DNW

13:45
14:15
15:00

DNW
Hal DNW
Provinciehuis Flevoland

Inhoud
Verzamelen voor vertrek
Transfer per bus naar Marknesse (inclusief
lunchpakket)
Aankomst MITC
Presentatie Regiodeal Noordelijke
Flevoland Gedeputeerde de Reus
Presentatie MITC – Christophe Hermans
directeur DNW en Leo Esselman financieel
directeur NLR
Toelichting op maquette – Johan van der
Heide Manager Testen / MT-lid RDW
Rondleiding
Transfer per bus naar Lelystad
Aankomst Lelystad

Voor het werkbezoek kunt u zich tot uiterlijk 8 mei aanmelden bij de Griffie via
griffie@flevoland.nl
Wij vragen u om uw ID nummer (+geboorteplaats en datum) in verband met de veiligheid
aan ons door te geven bij uw aanmelding. Daarnaast vragen we u om uw identiteitsbewijs
op 15 mei mee te nemen.
Ik kijk uit naar uw komst 15 mei aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Jan de Reus
Gedeputeerde ruimtelijke ordening

