
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 
Stopzetten project Operationeel Centrum Midden-Nederland (OCMNL) 

Doel van deze mededeling: 

Informeren van Provinciale Staten over het stopzetten van het project OCMNL, 
en de gevolgen daarvan voor de Provincie Flevoland. 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging van portefeuillehouder in Opinieronde 1 van woensdag 28 september 
2011, over de toepassing van het experimentenkader voor de ontwikkeling van 
het OCMNL op de locatie van het provinciale steunpunt bij de Stichtsebrug. 

Inleiding; 
Sinds medio 2010 werd met de Veiligheidsregio Flevoland onderhandeld over de 
verkoop van het huidige Steunpunt Stichtsebrug van de Provincie Flevoland aan 
de Veiligheidsregio Flevoland. De Veiligheidsregio wilde op deze locatie het 
Operationeel Centrum Midden-Nederland (OCMNL) vestigen. De vestiging van het 
OCMNL was belangrijk voor de economische ontwikkeling van Flevoland. Daarom 
bood ons college bij besluit van 13 december 2011 de kavel waarop het Steun
punt Stichtsebrug is gevestigd ter verkoop aan de Veiligheidsregio Flevoland aan. 

In aanloop naar dit collegebesluit zijn uw Staten in Opinieronde 1 van de Staten
dag van 28 september 2011 geraadpleegd voor een advies ten aanzien van de 
toepassing van het experimentenkader in het kader van het Omgevingsplan voor 
dit project (zie verslag met nummer 1226395). 

Onlangs ontving de Commissaris van de Koning een brief vanuit het Programma
bureau OCMNL waarin de Veiligheidsregio Flevoland te kennen geeft dat in ver
band met recente ontwikkelingen wordt afgezien van de vestigingslocatie Steun
punt Stichtsebrug voor het OCMNL. Daarom wordt dit project nu stopgezet. 
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Mededeling: 

De stopzetting van het project OCMNL heeft voor de Provincie Flevoland de 
volgende consequenties: 
1. De voorziene groei van de lokale werkgelegenheid in de gemeente Zeewolde 

met circa 300 banen voor hoogopgeleid personeel zal niet worden gereali
seerd, omdat de meldkamer van de nieuwe nationale politie op een andere 
locatie buiten de provinciegrenzen zal worden gerealiseerd. 

2. Hoewel de vestiging van het OCMNL op de locatie Stichtsebrug niet doorgaat, 
is het bestemmingsplan ter plaatse wel gewijzigd door de gemeente Zeewol
de, onder gebruikmaking van de toepassing van het experimentenkader. Het 
stopzetten van het project OCMNL betekent niet dat het oorspronkelijke be
stemmingsplan weer zal worden toegepast. 

3. De Provincie Flevoland declareert de kosten die zijn gemaakt in de voorbe
reidingsfase van het OCMNL-project bij het Directoraat-Generaal Politie van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit betreft een bedrag van 
€ 42.689,83 excl. btw voor door derden geleverde diensten. 

4. Ons college zal geen voorstel aan uw Staten doen om een krediet van 
€ 3,5 miljoen te openen voor de realisatie van een nieuw steunpunt op indu
strieterrein Trekkersveld III te Zeewolde. 
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Het vervolg 

Niet van toepassing. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 


