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Onderwerp 

Update multimodale overslaghaven Flevokust  
 
Doel van deze mededeling: 

Informeren over de planning van besluitvorming inzake multimodale overslagha-
ven Flevokust (MMOH Flevokust) 
 

Inleiding: 

In een panoramaronde d.d. 16 januari 2013 bent u geïnformeerd over de ontwik-
keling van Flevokust. Kort hierna is er een aantal nieuwe ontwikkelingen op dit 
dossier geweest, die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Deze hebben de porte-
feuillehouder doen besluiten om het presidium voor te stellen de behandeling 
van de besluitvorming - over de toekenning van een lening ten behoeve van de 
ontwikkeling van Flevokust - in uw Staten uit te stellen. U bent hierover middels 
een schriftelijke mededeling op de hoogte gesteld (HB 1458054, d.d. 6-2-2013). 
 
In dit bericht enige inhoudelijke toelichting op het uitstel van behandeling.  
 
Mededeling: 

In de panoramaronde d.d. 16 januari 2013 is een ontwikkelingstrategie - met een 
basisvariant en een terugvaloptie - voor Flevokust gepresenteerd. In de basisvari-
ant speelt een recyclebedrijf, dat secundaire bouwstoffen wil toepassen en 
upcyclen, een belangrijke rol.  
Voor het kunnen toepassen van deze secundaire bouwstoffen is een ontheffing 
van regelgeving nodig via de Crisis- en Herstelwet. De aanvraag hiervoor is medio 
oktober 2012 door de gemeente Lelystad bij het ministerie van IenM ingediend. 
Vanuit het ministerie is recentelijk aangegeven dat er meer tijd voor overleg 
nodig is met betrekking tot enkele inhoudelijke aspecten van de aanvraag en dat 
er bovendien mogelijk een aparte Green Deal dient te worden afgesloten. Hier-
over lopen de gesprekken. 
 
Dit alles heeft mogelijk impact op de ontwikkelstrategie van Flevokust, de busi-
nesscase, en daarmee mogelijk ook op de werkgelegenheidseffecten die Flevo-
kust genereert.  
Daarnaast zijn er bij de gemeente Lelystad nieuwe inzichten over de mogelijke 
financieringsconstructie van de CV/BV, welke mogelijk van invloed zijn op de 
leningvraag die de gemeente aan de provincie stelt ten behoeve van de ontwik-
keling van Flevokust. 
 
Gezien het bovenstaande is met de gemeente Lelystad afgesproken dat er eerst 
duidelijkheid moet komen over bovengenoemde aspecten , voordat besluitvor-
ming in uw Staten over het toekennen van een lening voor de ontwikkeling van 
Flevokust plaats kan vinden. 
 
Het vervolg 

Wanneer bovengenoemde informatie beschikbaar is, zal behandeling in uw Staten 
aan de orde zijn. Afhankelijk van de uitkomst op bovenbeschreven ontwikkeling 
zal al dan niet een aangepast Statenvoorstel aan u worden voorgelegd. 
 
Voorafgaand aan de behandeling van het Statenvoorstel in de opinieronde, zult u 
schriftelijk antwoord krijgen op de door u gestelde vragen in de panoramaronde 
d.d. 16-1-2013. Dit antwoord zal worden aangevuld met de (recente) informatie 
die relevant is voor besluitvorming in uw Staten. 
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