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Onderwerp 

Flevokust: organisatie en procesgeld  

 

 

Doel van deze mededeling: 

Onderbouwing van de proceskosten voor de realisatie van Flevokust.      

 

Toezegging/motie/amendement: 

Provinciale Staten te informeren over de acties die zijn ondernomen voor de 

realisatie van Flevokust, overeenkomstig de door Provinciale Staten aangenomen 

motie van 18 december 2013. 

 

Inleiding: 

Op 18 december 2013 hebben Provinciale Staten met een motie het college van 

GS de opdracht gegeven alles in het werk te stellen om de realisatie van  

Flevokust alsnog mogelijk te maken. In dat kader is het initiatief van de  

gemeente (in ieder geval tijdelijk) overgenomen door de provincie. Ook de 

proceskosten komen daarmee voor rekening van de provincie en daarin was in de 

programmabegroting 2014 niet voorzien. De provincie neemt de procedure van 

de gemeente over om geen verdere vertraging op te lopen. Via een variantenstu-

die wordt onderzocht, of een meer optimaal ontwerp mogelijk is dat financieel 

haalbaar is en tevens op groot draagvlak kan rekenen.  

 

Een deel van de extra taken kan worden uitgevoerd door de huidige organisatie, 

waarbij de bestaande capaciteit anders wordt ingezet.  

Vanwege de tijdsdruk en specifieke expertise moet daarnaast de nodige externe 

deskundigheid worden ingehuurd. Hierbij gaat het met name om kennis op het 

gebied van: havenontwikkeling, optimalisatie van de business case, uitvoering 

van technische studies naar de dijk- en damwandconstructie, verdere vormgeving 

van het planologisch-juridisch kader, revisie van milieueffectrapportage en 

concept-bestemmingsplan, planning, coördinatie van de vergunningverlening, 

communicatie en inspraak, actualisatie subsidie Beter Benutten, juridische 

ondersteuning en ondersteuning van de projectleider. 

Deze mededeling geeft een onderbouwing van de extra proceskosten die hiermee 

zijn gemoeid. 

      

Mededeling: 

In vervolg op de motie van Provinciale Staten over de realisatie van Flevokust van 

18 december 2013, is in snel tempo een projectorganisatie opgebouwd om het 

gevraagde product, een haalbaar voorstel voor de realisatie van een overslagha-

ven bij Lelystad, op korte termijn te kunnen leveren. 

 

Concern Programma’s 

De opbouw van het proces en de projectorganisatie vindt plaats conform afspra-

ken die gemaakt zijn bij het vaststellen van het Omgevingsplan Flevoland in 

2006. Toen is afgesproken de speerpunten voor uitvoering van het plan project-

matig en flexibel aan te pakken. Er is vervolgens structureel geïnvesteerd in 

procesmanagement en inhoudelijke expertise die over de volle breedte kan 

worden ingezet. Aanvullende inzet op specifieke kennisvelden wordt ingehuurd 

als er geen structurele en continue inzet nodig is. Dit om onderbenutting van 

capaciteit te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grondeconomie, con-

tract-juridische kennis,  civiele techniek et cetera. Het resultaat was een meer-

jarenafspraak over inzet van capaciteit en geld voor inhuur voor de toen voorzie-
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ne programma’s (Markermeer/IJmeer, Luchthaven, Almere 2.0, Oostvaarderswold/Nieuwe natuur, 

Noordelijk Flevoland). Daardoor ontstond een compacte programma-organisatie (Concern Program-

ma’s/CP) die zo nodig wordt aangevuld met tijdelijke inhuur.  

Ter dekking van de voor inhuur en andere uitgaven  noodzakelijke procesgelden inzet is de reserve 

Omgevingsplan ingesteld. Daarin wordt jaarlijks uit de begroting een bedrag gestort, waaruit, na 

gebleken noodzaak, financiële  middelen voor de concrete planprocessen worden onttrokken. In het 

begin beliep de storting en de onttrekking enkele miljoenen per jaar, doordat bijvoorbeeld Oost-

vaarderswold/Nieuwe natuur  en Markermeer/IJmeer in de topjaren 0,7 tot 1,1 mln. per jaar aan 

financiële middelen vroegen. Inmiddels zijn deze proceskosten gedaald nu de investeringsfase is 

gestart. En dus is ook de jaarlijkse storting in en onttrekking aan de reserve aanmerkelijk gedaald. 

 

Flevokust 

Met het project Flevokust wordt deze aanpak voortgezet. De project- en processturing en de be-

stuurlijke advisering wordt door afdeling CP geleverd, de capaciteit voor de begeleiding van de 

Milieueffectrapportage en het planologisch juridisch kader door de afdeling RenM. Aanvulling van 

de interne kennis vindt plaats door inhuur van kennis op het gebied van techniek (waterkering, 

havenconstructie), marktstrategie en programma van eisen haven. 

 

Proceskosten 1e helft 2014 

Om conform de motie van Provinciale Staten alles in het werk te stellen om de realisatie van  

Flevokust alsnog mogelijk te maken, wordt het initiatief (in ieder geval tijdelijk) overgenomen door 

de provincie. Om het proces geen verdere vertraging op te laten lopen, zijn reeds financiële ver-

plichtingen aangegaan voor € 240.000 voor het eerste kwartaal 2014.  

Deze verplichtingen bestaan uit: 

- € 115.000 voor de vormgeving van het planologisch-juridisch kader (MER, IP/BP); 

- € 125.000 voor de optimalisatie van de varianten, de business case, projectplanning en communi-

catie. Voor het tweede kwartaal is voor deze onderwerpen een overeenkomstig bedrag nodig. 

 

De voorlopige raming van de proceskosten voor Flevokust in de eerste helft van 2014 bedraagt 

daarmee minimaal € 450.000. Voorzien was € 50.000 in de provinciale begroting. Nu ligt het besluit 

voor om eerst € 200.000 te alloceren voor het project Flevokust, waarmee vertraging op korte 

termijn kan worden voorkomen. In voorbereiding is een voorstel nog eens 200.000 vrij te maken uit 

de reserve Omgevingsplan, waarmee samen met de € 50.000 die al in de provinciale begroting 

stond voor het project het totale bedrag van € 450.000 van dekking kan worden voorzien. 

 

Proceskosten 2e helft 2014 

In de 2e helft van 2014 zullen aanvullende proceskosten worden gemaakt voor de realisatie van 

Flevokust. Hierbij gaat het onder andere over aanvullend onderzoek ten behoeve van optimalisa-

tiemogelijkheden, zoals grondmechanisch onderzoek en onderzoek naar mogelijkheden voor diepe 

zandwinning in het IJsselmeer, technische studies naar de dijk- en damwandconstructies, compen-

satie van gederfde pachtinkomsten, verdere vormgeving van het planologisch-juridisch kader en 

aanvullende planning, vergunningverlening, communicatie, publicaties en juridische ondersteuning. 

Deze kosten zullen worden betrokken bij de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedra-

gen door de uiteindelijke initiatiefnemer van het project. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit 

de provincie of de gemeente is. 

  

1. De provincie behoudt de regie: in dat geval zal er zowel interne als externe capaciteit nodig zijn 

om het project te continueren. Dit komt neer op extra proceskosten van tenminste € 450.000, wat 

de totale proceskosten voor 2014 op € 900.000 brengt. 

2. De gemeente Lelystad neemt de regie weer over: in dat geval zal er nog enige interne capaciteit 

nodig zijn om het project te ondersteunen. Dit komt neer op extra proceskosten van tenminste  

€ 100.000, wat de totale proceskosten voor 2014 op € 550.000 brengt. 

 



Mededeling 
 

Bladnummer 

3 

Documentnummer 

1596323 

 

 

Voor beide scenario’s geldt dat de proceskosten moeten resulteren in een qua realisatie financieel 

voordeliger alternatief, dat tevens op een groter draagvlak kan rekenen. 

 

Het vervolg 

Met de inzet van deze extra financiële middelen kan een volgende stap worden gezet in de realisa-

tie van Flevokust, conform de motie van Provinciale Staten. Afhankelijk van het verloop van het 

proces zullen mogelijk ook na 2014 aanvullende proceskosten moeten worden gemaakt. 

 

Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 

 

Verdere informatie 

N.v.t. 

 

  


