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Aanwezig: 
De heren J. de Borst (SGP), E.G. Boshuijzen (50PLUS),  J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J. van Dijk 
(ChristenUnie), mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), de heren L. Ferdinand (ChristenUnie) en I.C. 
van Ginkel (PVV), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), de heren A. Karsies (PVV), E.F. Kunst 
(D66), G. Laagland (InwonersBelang) en J. Luijendijk (PvdA), mevrouw M. Luyer (CDA), heren  S. 
Miske (GroenLinks), R.T. Oost (CDA) en  H. van Ravenzwaaij (SP), dames G. van der Struijk-Oost 
(50PLUS), S. Rötscheid (D66) en S. Verbeek (SP) en de heren E.P. Vels (CDA) en  H.W.E. van Vliet 
(VVD) en mevrouw Y.C.P. Weijand (VVD) 
 
Commissievoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken  
College van GS: de heer J.N.J. Appelman  
 
Afwezig:  
De heren F. Boundati (PvdA) en P.T.J. Pels (PvdA) en mevrouw J. Staalman (GroenLinks) 
 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Boundati en gedeputeerde 

Lodders. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit Besloten wordt een deel van de vergadering over het statenvoorstel Flevokust 

besloten te verklaren en het agendapunt Flevokust in zijn geheel als laatste 
agendapunt vóór de rondvraag te behandelen Deze aangepaste agenda wordt 
conform vastgesteld.  

 
3. Mededelingen 
Besluit Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 11 juni 2014  
Besluit De besluitenlijst van 11 juni 2014 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 25 juni 2014 
Besluit Lijst van Toezeggingen 

Conform. 
Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert de moties op de Lijst van Moties te handhaven. 
Bespreekpunten  Geen.     
 
6. Lange Termijn Agenda 
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Besluit Conform. De commissie wordt gevraagd woensdag 10 december 2014 te 

reserveren als mogelijke datum voor een extra commissievergadering over 
Flevokust. 

Bespreekpunten Geen. 
 
7.a. Flevokust: ontwerp planologisch juridisch kader (oordeelsvormend) 
Ontwerp-advies Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 20 mei 2014, nummer 1626107, besluiten:     
1. Kennis te nemen van:  

de milieueffectrapportage: 
– Deel 1 Variantenvergelijking Flevokust en het Plan- & project-
milieueffectrapport   
- Deel 2 Ontwikkeling Flevokust (hierna tezamen: het MER),  
het concept-ontwerp voor het planologisch juridisch kader voor Flevokust,  
de concept-ontwerpen van het exploitatieplan,  
de concept-Antwoordnota en  
het concept-ontwerp voor de bij de ontwikkeling van Flevokust behorende 
geluidzone; 

2. In te stemmen met antwoordnota op de ontvangen reacties op de 
uitgangspuntennotitie planologisch juridisch kader en de Notitie reikwijdte 
en detailniveau; 

3. In te stemmen met het MER; 
4. In te stemmen het maken van een ‘knip’ in het planologisch-juridisch kader 

voor Flevokust, waarbij de provincie voor de buitendijkse haven met 
overslagterminal en de geluidzone Flevokust een inpassingsplan opstelt en de 
gemeenteraad van Lelystad de bevoegdheid wordt gelaten voor het 
binnendijkse industrieterrein een bestemmingsplan vast te stellen; 

5. In te stemmen met het ontwerp van het exploitatieplan dat hoort bij het 
ontwerp-inpassingsplan voor de buitendijkse haven met overslagterminal; 

6. In te stemmen met het ter visie leggen van: 
het ontwerp-inpassingsplan voor de buitendijkse haven met overslagterminal,  
het ontwerp-inpassingsplan voor de geluidzone Flevokust en  
het MER 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat: 
a. op grond van het bepaalde in artikel 3.26, vijfde lid van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad gedurende een periode van 0 
maanden, na het onherroepelijk van het inpassingsplan voor de 
buitendijkse haven met overslagterminal en de benodigde besluiten als 
bedoeld onder beslispunt 7, is uitgesloten van de bevoegdheid om voor 
hetzelfde plangebied een bestemmingsplan; 

b. op grond van het bepaalde in artikel 3.26, vijfde lid van de Wro de 
gemeenteraad gedurende een periode van 0 maanden, na de vaststelling 
van het inpassingsplan voor de geluidzone Flevokust, is uitgesloten van de 
bevoegdheid om voor hetzelfde plangebied een bestemmingsplan vast te 
stellen; 

c. geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, ex artikel 3.26, vierde 
lid, onder a Wro, om te bepalen dat de bevoegdheden en verplichtingen 
inzake toepassing van de flexibiliteitsbepalingen, als bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid van de Wro, in de inpassingsplannen door GS worden 
overgenomen van B&W van de gemeente Lelystad; 

d. geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, ex artikel 3.26, vierde 
lid, onder b van de Wro, om te bepalen dat GS als bevoegd gezag beslissen 
op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,b,c of g van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

7. In te stemmen met coördinatie, als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder 
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a van de Wro, van de voorbereiding en bekendmaking van de hierna nader 
aangeduide, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten voor de 
verwezenlijking van de buitendijkse haven met overslagterminal:  

a. Als cluster 1 van de te coördineren besluiten: de volgende besluiten, 
indien en voor zover die nodig zijn voor de aanleg van de buitendijkse 
haven met overslagterminal: 
- vergunningen op grond van de Waterwet;  
- projectbesluiten op grond van de Waterwet; 
- vergunningen op grond van het Keur van het waterschap Zuiderzeeland; 
- vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet; 
- verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de Algemene 

Plaatselijke  
Verordening van de gemeente Lelystad; 

- omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 
b. Als cluster 2 van de te coördineren besluiten: de volgende besluiten, 

indien en voor zover die nodig zijn voor het in werking hebben van de 
buitendijkse haven met overslagterminal: 
- vergunningen op grond van de Waterwet;  
- vergunningen op grond van het Keur van het waterschap Zuiderzeeland; 
- verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad; 
- omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 

8. Kennis te nemen van de brief die is gezonden aan de gemeenteraad van 
Lelystad waarin hij wordt geïnformeerd dat hij, ter voldoening aan de 
hoorplicht als bedoeld in artikel 3.26 eerste lid van de Wro, wordt gehoord 
over het provinciale voornemen om inpassingsplannen vast te stellen ten 
behoeve van de realisatie van een buitendijkse haven met overslagterminal 
en de daarbij behorende geluidzone; 

9. Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de 
voorbereidingskosten voor de realisatie van Flevokust na 2 juli 2014: 

a. tot een bedrag van € 500.000,-; 
b. waarbij het krediet wordt afgesloten indien het project niet wordt 

gerealiseerd en de tot dan gemaakte kosten worden gedekt uit de reserve 
“vervangende projecten Zuiderzeelijn (reserve ZZL)”; 

c.  en in de reserve ZZL € 500.000,- wordt geoormerkt als achtervang voor 
deze planvoorbereiding. 

Toezeggingen 1. De gedeputeerde zegt toe dat als tot een knip tussen het buitendijkse- en 
binnendijkse deel wordt besloten, de stukken hierop worden aangepast 
voordat ze ter visie worden gelegd.  

2. De gedeputeerde zegt toe dat nog vóór de PS-vergadering van 2 juli een 
aangepast exploitatieplan onder geheimhouding bij de griffie ter inzage 
wordt gelegd. 

Commissieadvies De commissie adviseert het Statenvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 
PS-vergadering van 2 juli 2014. 

Bespreekpunten Ten aanzien van het besloten gedeelte van de bespreking, bekrachtigt de 
commissie de geheimhouding van hetgeen in dit gedeelte mondeling is gewisseld. 

  
7.b. Begrotingswijziging Technocampus Lelystad Airport (oordeelsvormend) 
Ontwerp-advies Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 mei 2014, nummer 1626107, besluiten:     
1. Kennis te nemen van de businesscase “Technocampus Lelystad Airport”, als 

uitwerking om te komen tot een onderwijsinfrastructuur gericht op 
vraaggericht onderwijs op en rondom Lelystad Airport en  

2. De 18e begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarmee in totaal € 500.000 
ten gunste van begrotingspost Projecten innovatie voor de Technocampus 
Lelystad Airport beschikbaar komt. 
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Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat met betrekking tot de evaluatie en voortgang van 

het proces, Provinciale Staten actief en tijdig op de hoogte worden gehouden.  
 

Commissieadvies De commissie adviseert het Statenvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 
PS-vergadering van 2 juli 2014. 

Bespreekpunten Geen. 
 
8.a. Europese programma's EFRO en POP (beeldvormend) 
Toezegging Geen. 
  
8.b. Bestuurlijke indicatoren Meerjaren onderhoudsprogramma Infrastructuur (beeldvormend) 
Toezegging Geen. 
 
9. Rondvraag 
 Geen. 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 18.00  uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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