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Onderwerp 

Uitstel opinieronde multimodale overslaghaven Flevokust  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Informeren over gewijzigde behandeling project multimodale overslaghaven 
Flevokust (MMOH Flevokust). 
 

Toezegging/motie/amendement: 

      
 

Inleiding: 

Op 16 januari bent u in een panoramaronde geïnformeerd over de ontwikkeling 
van de multimodale overslaghaven Flevokust. In die panoramaronde zijn een 
aantal vragen gesteld waarbij is toegezegd dat uw Staten hierop binnen 14 dagen 
schriftelijk antwoord krijgen. Hiermee zou behandeling van het Statenvoorstel 
'Lening met achtergesteld karakter aan gemeente Lelystad voor ontwikkeling 
multimodale overslaghaven Flevokust ' in de opinieronde goed geïnformeerd 
plaats kunnen vinden. 
 
De planning was om op 6 februari het Statenvoorstel in de opinieronde te bespre-
ken. Kort na de panoramaronde zijn er vanuit de initiatiefnemers (gemeente 
Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam) echter nieuwe inzichten bij de provincie 
binnen gekomen over de ontwikkeling van Flevokust, welke naar de mening van 
portefeuillehouder Appelman, relevant zijn voor de besluitvorming in uw Staten. 
Om de implicaties van deze nieuwe inzichten goed doordacht - en afgestemd met 
de initiatiefnemers - aan u mee te kunnen geven is er enige tijd nodig. Behande-
ling in de opinieronde van 6 februari komt daarvoor helaas te vroeg. Zorgvuldig-
heid en duidelijkheid is op dit moment in de besluitvorming noodzakelijk om 
later vertraging te voorkomen. 
 
Mededeling: 

De behandeling van het Statenvoorstel 'Lening met achtergesteld karakter aan 
gemeente Lelystad voor ontwikkeling multimodale overslaghaven Flevokust ' zal 
niet op 6 februari 2013 plaatsvinden, maar op een later tijdstip in de nabije 
toekomst. Dit vanwege het belang dat de portefeuillehouder hecht aan actuele 
en volledige informering van uw Staten bij behandeling in de opinieronde. 
Antwoord op uw vragen uit de panoramaronde d.d. 16 januari 2013 zal uiterlijk 
maximaal een week voor de opinieronde aan u worden verstuurd 
 
Het vervolg 

Behandeling van het Statenvoorstel ''Lening met achtergesteld karakter aan 
gemeente Lelystad voor ontwikkeling multimodale overslaghaven Flevokust', zal 
op een later tijdstip plaatsvinden. Om de ontwikkeling van Flevokust niet te 
vertragen wordt geadviseerd de opinieronde op 27 februari te houden, gevolgd 
door de besluitvormingsronde op 20 maart 2013. 
 
Maximaal een week voorafgaand aan de opinieronde ontvangt u schriftelijk 
antwoord op de vragen uit de panoramaronde, aangevuld met de meest recente 
inzichten over de ontwikkeling van het project Flevokust.  
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