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PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Statentoezegging 44 betreffende zekerheidsstelling bij OAAALA voor de provincie. 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling worden de Staten nader geïnformeerd over de mate van 
zekerheidsstelling bij OAAALA voor de provincie (Statentoezegging 44) 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de begrotingsbehandeling hebben de Staten vragen gesteld over de 
(financiële) risico's van OMALA N.V. voor de provincie. Het College heeft door 
middel van Statentoezegging 44 toegezegd antwoord te geven op de vragen. 

Inleiding: 

n.v.t. 

Mededeling: 

• Lysias Advies B.V. heeft in opdracht van de provincie een advies geschreven 
over de ontwikkeling van OAAALA. Lysias heeft de oorspronkelijke ambities van 
OAAALA tegen het licht van de voortdurende economische crisis en de vertraagde 
ontwikkeling van Luchthaven Lelystad gehouden en de kwetsbaarheden en 
(financiële) risico's van het project benoemd. 
Lysias heeft geadviseerd dat OAAALA de herijkte ontwikkelingsstrategie verder 
uitwerkt in een aangepaste grondexploitatie (GREX) met bijbehorende risico
analyse en dat scenario's worden opgenomen waarbij de effecten van een sterk 
vertraagde of afwezige ontwikkeling van Luchthaven Lelystad in beeld worden 
gebracht. Het is tevens van belang dat in ontwikkelingsstrategie van OAAALA 
expliciet aandacht wordt besteed aan marktbenadering en acquisitiestrategie. 
• De aandeelhouders van OMALA hebben de adviezen van Lysias overgenomen en 
hebben de directie van OMALA verzocht de aanbevelingen van Lysias te verwer
ken in de Herziene Grondexploitatie. 
• De directie van OAAALA heeft beheersmaatregelen opgenomen gerelateerd aan 
de opgestelde gevoeligheidsanalyse in de Herziene Grondexploitatie. 
• De belangrijkste beheersmaatregel betreft sturing op de cash flow waarbij 
Ingezet wordt op fasering van aankoop en bouw- en woonrijp maken. Met andere 
woorden: de kosten zo dicht mogelijk op het moment van verkoop van grond. 
Een andere belangrijke beheersmaatregel is beperking van de organisatiekosten. 
• Daarnaast is er een risicoreservering gedaan die een daling van ongeveer 15 % 
van de opbrengst afdekt. Deze risicoreservering ("extra onvoorzien") is berekend 
over nog te realiseren kosten en opbrengsten. Zij legt derhalve geen beslag op 
financieringsmiddelen. De risicoreservering die is opgenomen in de Herziene 
GREX bedraagt € 13,8 miljoen. Op basis van de huidige inzichten lijkt dit toerei
kend om eventuele risico's af te dekken. 
• Naast deelname in OAAALA voor een bedrag van ongeveer € 1 miljoen, verstrekt 
de provincie leningen aan OAAALA tot een maximum van € 9,5 miljoen (totaal is 
daarvan reeds € 2.654.000 verstrekt). Met die leningen financiert OMALA de 
grondexploitatie. De grootste uitgavenpost in de Herziene GREX is het verwerven 
van de grond (€ 31 miljoen). Als zekerheid is ingebouwd dat de grond juridisch 
eigendom blijft van de aandeelhouders Almere, Lelystad en Flevoland tot daad
werkelijke verkoop van grond aan zich vestigende bedrijven plaatsvindt. Hiermee 
is een materiële zekerheid ingebouwd indien de grondexploitatie niet wordt 
gerealiseerd overeenkomstig de verwachtingen. Of de verworven grond t.z.t. de 
historische verkrijgingprijs vertegenwoordigt is moeilijk te voorspellen. 
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• Door de aandeelhoudersvergadering is bepaald dat de directie van OAAALA alleen na instemming 
van de aandeelhouders over kan gaan tot grondverwerving en bouw- en woonrijp maken. Het be
treft hier een tijdelijke maatregel ten behoeve van extra zekerheid, in afwijking van de governance 
structuur zoals in de Samenwerkingsovereenkomst OAAALA N.V. is verwoord. 
• Door het College worden de algemene uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van 
OAAALA nog steeds onderschreven. Dit geldt ook voor de aandeelhouders Almere en Lelystad. 

Het vervolg 
Op 16 januari 2013 vindt een Panoramaronde plaats over OAAALA. Tijdens de Panoramaronde wor
den uw Staten geïnformeerd over geschiedenis/totstandkoming/afspraken etc. Volgens zal de 
directeur van OMALA de heer E. Rijnders de actuele stand van zaken belichten. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
n.v.t. 


