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Mededeling PS concept Overeenkomst van geldlening Flevokust 

Doel van deze mededeling: 

Informeren over het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten - na 
instemming van Provinciale Staten - tot het aangaan van een 'Overeenkomst van 
geldlening Flevokust'. 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing 

Inleiding: 

Met de aanleg van Flevokust wil de gemeente Lelystad het industrieel logistieke 
profiel van Lelystad versterken. De ontwikkeling van de multi-modale overslag
haven bij Flevokust is ook van provinciaal belang is. Flevokust versterkt de eco
nomie van Flevoland, zorgt voor meer werkgelegenheid, een betere bereikbaar
heid en een verbetering van de luchtkwaliteit en er dus sprake is van een ge
meenschappelijk publiek belang van beide publieke partijen. De gemeente heeft 
een financieringsbehoefte van maximaal € 25 miljoen voor de GREX Flevokust 
De Provincie kan in deze financieringsbehoefte voorzien door het aanbieden van 
een leningsfaciliteit van maximaal € 25 miljoen aan de gemeente Lelystad gedu
rende de looptijd van de Gemeentelijke GREX van het project Flevokust (uiterlijk 
tot 31 december 2028). 

In de bijlage is de concept 'Overeenkomst van geldlening Flevokust' opgenomen. 

Mededeling: 

De gemeenteraad van Lelystad wil graag duidelijkheid over de (condities van de) 
financiering van de GREX van Flevokust, voordat zij hierover oordelen (10-12-
2013) en besluiten (17-12-2013). Daarom is de aanbiedingsbrief en de concept 
overeenkomst van geldlening Flevokust alvast doorgestuurd naar de gemeente 
Lelystad, uiteraard onder voorbehoud van instemming door uw Staten. 

De rol van de verschaffer van de lening staat los van de toezichthoudende rol van 
de provinciaal toezichthouder. Gesteld kan worden dat Lelystad - voor de realisa
tie Flevokust - een lening moet aan trekken. Voor de financiële positie van Lely
stad is het gunstiger de lening via de provincie aan te trekken dan deze via de 
markt op te nemen. 

Het vervolg 

In de panoramaronde op 18-12-2013 wordt u nader geïnformeerd over de ontwik
kelingen en de voorgenomen rol en inzet van het college van Gedeputeerde 
Staten op het dossier Flevokust. 

In een Statenvoorstel (oordeelsvorming voorzien op 15-1-2014 en besluitvorming 
op 29-1-2014) zal de voorgenomen rol en inzet van het college van Gedeputeerde 
Staten waaronder de 'Overeenkomst van geldlening Flevokust', gebundeld ter 
instemming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 
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Onderwerp 

Overeenkomst van geldlening inzake Flevokust 

Geacht college. 

De Provincie is voornemens aan uw gemeente een geldlening van maximaal € 25 miljoen 
beschikbaar te stellen gedurende de looptijd van de Gemeentelijke GREX van het project Flevokust, 
te weten uiterlijk tot 31 december 2028. Daartoe moet een overeenkomst tot geldlening worden 
aangegaan tussen de provincie en de gemeente. Een concept van deze overeenkomst is als bijlage 
bij deze brief gevoegd. 

Om deze overeenkomst aan te kunnen gaan is het van belang dat: 
a. uw gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van deze overeenkomst en mede op basis 

daarvan aan uw college opdracht heeft gegeven om het project Flevokust in uitvoering te 
nemen; 

b. provinciale staten hebben ingestemd met het voornemen van ons college om deze overeenkomst 
met u aan te gaan. 

De rol van de verschaffer van de lening staat los van de toezichthoudende rol van de provinciaal 
toezichthouder. 
Gesteld kan worden dat Lelystad - voor de realisatie Flevokust - een lening moet aan trekken. Voor 
de financiële positie van Lelystad is het gunstiger de lening via de provincie aan te trekken dan deze 
via de markt op te nemen. 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de gemeenteraad in kennis te stellen van bijgevoegde 
concept overeenkomst. Wij zullen het concept voor instemming voorleggen aan provinciale staten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bezoekadres 
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Overeenkomst van geldlening Flevokust 

De ondergetekenden: 

1. de Gemeente Lelystad, gevestigd te Lelystad, hierna te noemen: "de Gemeente", ten 
dezen op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar burgemeester mevrouw M. Horselenberg, handelende ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [...] met nummer [...]; 

en, 

2. de Provincie Flevoland, hierna te noemen:: "de Provincie", ten dezen rechtsgeldig ten 
dezen Ingevolge artikel 176 Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de 
Koningin, de heer L. Verbeek, ter uitvoering van een besluit van 
gedeputeerde staten d.d. [...] met nummer [...]; 

Overwegende dat: , 

• met de aanleg van een binnenhaven en havenbedrijventerrein de Gemeente het 
industrieel logistieke profiel van Lelystad wenst te versterken; 

• de ontwikkeling van de multi-modaleioverslaghaven bij Flevokust ("het project") ook 
van provinciaal belang is. Flevokust versterkt de economie van Flevoland, zorgt voor 
meer werkgelegenheid, .een betere bereikbaarheid en een verbetering van de 
luchtkwaliteit en er dus sprake is van een gemeenschappelijk belang van beide 
publieke partijen; 

• de Gemeente en de Provincie derhalve constateren dat door de aanleg van de 
binnenhaven, de noodzakelijke dijkverlegging en het havenbedrijventerrein, wordt 
voorzien in een zogenaamde behoefte van algemeen belang; 

• de Provincie gelet op dit publieke belang bereid is financiering te verstrekken aan de 
Gemeente; 

• de Provincie bereid is in de financiering te voorzien door een Ieningsfaciiitelt voor de 
boven bedoelde publieke taak aan de Gemeente te bieden van maximaal € 25 miljoen 
gedurende de looptijd van de Gemeentelijke GREX van het project Flevokust, en 
derhalve uiterlijk tot 31 december 2028; 

• het provinciale financieringsarrangement een maximale leenfaciliteit inhoudt die 
alleen de daadwerkelijke Gemeentelijke financieringsbehoefte conform de - jaarlijks 
geactualiseerde - GREX van het project Flevokust beoogt te financieren. 

• de Provincie bij het aangaan van deze overeenkomst tegen andere condities aan de 
Gemeente kan lenen dan waartoe de kapitaalmarkt in staat is. Deze andere condities 
hebben in het bijzonder betrekking op de flexibele mogelijkheden voor opname en 
aflossing van de financiering. Dat is de reden dat de Provincie deze overeenkomst van 
geldlening voor de realisatie van de publieke taak aangaat, waarbij met 
terughoudendheid zal en dient te worden omgegaan met de inzet van de beperkte 
provinciale middelen; 



de Gemeente bij verkrijging van financiering de toepasselijke wettelijke eisen onder 
meer op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zal naleven. 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 Geldlening 

1.1 Kredietfaciliteit 
Provincie zal aan de Gemeente ter leen verstrekken, gelijk de Gemeente van de Provincie ter 
leen zal ontvangen, een kredietfaciliteit groot ten hoogste € 25.000.000 (zegge: vijfentwintig 
miljoen euro), hierna te noemen: de hoofdsom. Voor verstrekking van deze kredietfaciliteit 
gelden de volgende voorwaarden en bedingen. • 

1.2 Aanwending lening \ 
De geldlening mag uitsluitend worden aangewend voor de finaneieringsbehoefte die benodigd 
is voor de realisatie van het project Flevokust, zoals omschreven in [ ] , en door de 
Gemeenteraad van Lelystad is vastgesteld op [datum]. 

1.3 Omvang financieringsbehoefte 
De kredietfaciliteit volgt de financieringsbehoefte zoals deze voortvloeit uit de gesaldeerde 
(uitgaande) kasstromen van de GREX Flevokust, waarbij een vermindering van de behoefte 
niet eerder aan de orde is dan nadat deze door eenwoortgaande verkoopopbrengst door de 
gemeente in een definitieve neerwaartse trend is gekomen/ De Gemeente is slechts gerechtigd 
aanspraak te maken op de kredietfaciliteit op een wijze die in artikel 1.4 is omschreven. 
De Gemeente bespreekt uiterlijk op 1 november van elk jaar met de Provincie de jaarlijks 
geactualiseerde GREX en daarmee de financieringsbehoefte voor het komende kalenderjaar. 

1.4 Aanvraag kredietfaciliteit 

1.4.1 Gerealiseerde uitgaven 
De Gemeente is slechts gerechtigd aan het einde van elk kwartaal op basis van de 
gerealiseerde uitgaven een uitvraag bij de Provincie te doen. De aanvraag heeft betrekking op 
een bedrag van € 500.000,- of een geheel veelvoud van dat bedrag. De aanvraag gaat 
vergezeld van.documenten waaruit blijkt dat de uitgaven gerealiseerd zijn. 

1.4.2 Contractuele verplichtingen 
Indien op basis van de aangegane contractuele verplichtingen reeds op voorhand duidelijk is 
dat een aanvraag noodzakelijk is gelet op de vastgestelde omvang van die aanvraag, dan kan 
in afwijking van artikel 1.4';1 de Gemeente deze aanvraag ook bij aanvang van een kwartaal 
indienen. 

1.5 Vervaldatum 
De ter leen verstrekte bedragen en verschuldigde rente dienen uiterlijk op 31 december 2028 
volledig te zijn afgelost. 

1.6 Aflossing 

1.6.1 Ingang van aflossing 
Partijen zijn uitdrukkelijk geen rekening courant verhouding overeengekomen. De Gemeente is 
pas gerechtigd tot aflossing over te gaan nadat de maximale financieringsbehoefte is bereikt. 
De Gemeente is vanaf dat moment, en het moment bedoeld in artikel 1.7.5, gerechtigd 
boetevrij tot aflossing over te gaan. 



1.6.2 Aflossingschema 
Het aflossingsschema volgt het ritme van de gesaldeerde GREX-geldstromen, welke in 
belangrijke mate samenhangt met de hoogte van de inkomsten uit grondverkoop van haven
en/of bedrijventerrein Flevokust. Indien uit de jaarlijks geactualiseerde GREX blijkt, dat de 
mogelijkheid bestaat om af te lossen, dient de Gemeente jaarlijks een bedrag af te lossen dat 
overeenkomt met de gesaldeerde geldstroom van de geactualiseerde GREX Flevokust. Partijen 
zijn derhalve uitdrukkelijk geen vast terugbetalingsritme overeengekomen. 

1.6.3. Schriftelijke aankondiging 
De Gemeente is gehouden drie maanden voordat de Gemeente tot aflossing van het geheel of 
een deel van de ter leen verstrekte bedragen wenst over te gaan de Provincie hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen. 

1.7 Rente 

1.7.1 Eerste rentevaste periode 
Partijen zijn overeengekomen dat de eerste rentevaste periode 7 jaar bedraagt en Ingaat na 
opname van het eerste gedeelte van de hoofdsom, met een uiterste ingangsdatum van 1 juli 
2014. De rente voor de eerste periode bedraagt op jaarbasis 2,0 (twee) procent. 

1.7.2 Volgende rentevaste perioden 
De rente wordt na de eerste rentevaste periode van 7 jaar steeds vastgesteld voor een 
rentevaste periode van 5 jaar. De methodiek van het bepalen van de rente is gebaseerd op de 
(markt)rente die de Provincie op dat moment kan krijgen op het uitzetten van haar middelen 
voor een rentevaste periode van 5 jaar. 

1.7.3 Voldoening rente 
De verschuldigde rente dient per jaar achteraf te worden voldaan. Bij de berekening van de 
rente wordt de maand op het juiste aantal dagen en het jaar op het juiste aantal dagen 
geteld. 

1.7.4 Volgende rentevaste periode 
Uiterlijk 6 maanden voor het einde van de rentevaste periode bepaalt de Provincie het tarief 
voor de volgende 5-jaar rentevaste periode volgens artikel 1.7.2. 

7.7.5 Renteherziening 
Indien na het eind van een rentevaste periode de Gemeente het rentetarief voor de volgende 
5 jaar rentevaste periode te hoog vindt, lost de Gemeente in afwijking van het bepaalde in 
artikel 1.6 binnen 30 (dertig) dagen nadat partijen schriftelijk hebben geconstateerd dat geen 
overeenstemming is bereikt, alle ter leen verstrekte bedragen op basis van de aanvraag 
kredietfaciliteit af, bedoeld in artikel 1.4. Deze aflossing vindt boetevrij plaats. Artikel 8 is 
van toepassing. 

Artikel 2 
De Gemeente zal de geldlening aanwenden op een wijze die in overeenstemming is met de 
regels betreffende staatssteun. De Provincie is niet gehouden de geldlening aan de Gemeente 
te verstrekken indien niet is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 3. 

Artikel 3 Voorwaarden vooraf 
Alvorens de Provincie de Geldlening ter beschikking zal stellen aan de Gemeente, dient naar 
vorm en inhoud ten genoegen van de Provincie te zijn aangetoond dat zich geen gebeurtenis 



heeft voorgedaan en er geen omstandigheid bestaat op grond waarvan een opeisingsgrond van 
de Geldlening als bedoeld in Artikel 7 is of kan ontstaan; 

Artikel 4 Betaling 
Alle betalingen van rente en aflossing moeten geschieden door middel van overschrijving op 
rekeningnummer NL56BNGH0285021915 ten name van Provincie Flevoland of op een nader 
door de Provincie aan te duiden wijze; geen kwijting kan worden gevorderd voordat de 
verschuldigde hoofdsom met rente en kosten in het bezit van Provincie zijn of op de door haar 
aangeduide wijze gestort zijn. 

Artikel 5 Tekortschieten Gemeente 
Indien de Gemeente tekort schiet in de betaling van enig uit hoofde van deze Overeenkomst 
verschuldigd bedrag, zal over het achterstallige bedrag, vanaf de vervaldag:tot,de datum van 
betaling, de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn, dit onverminderd het 
recht van de Provincie om nakoming te vorderen. Vertragingsrente verschilldigd op grond van 
dit artikel zal direct worden voldaan door de Gemeente op eerste verzoek van-de Provincie. 

Artikel 6 Kosten 
Alle kosten vallende op deze overeenkomst en haar tenuitvoerlegging, zijn voor 50% voor 
rekening van de Gemeente en voor 50% voor rekening van de PrdVincie. 

Artikel 7 Directe opeisbaarheid V 
Onverminderd de overige rechten van de Provincie onder dezé Overeenkomst, heeft de 
Provincie het recht al haar vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst vervroegd, geheel 
of gedeeltelijk van de Gemeente op te eisen en betaling te verlangen.van de door de 
Gemeente al dan niet opeisbaar aan de Provincie verschuldigde;hoofdsom vermeerderd met 
rente, indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet 'of dreigt voor te doen: 

a) de Provincie heeft vastgesteld dat de Geldlening als?pngeoorloofde staatssteun moet 
worden aangemerkt, of dat de Geldleningswordt aangewend op een wijze die niet in 
overeenstemming is met de regels betreffende staatssteun; 

b) de Gemeente is 14 (veertien) dagen nadat zij door de Provincie in gebreke is gesteld 
ten aanzien van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst in verzuim; ^ 

c) de Gemeente heeft een verklaring in deze Overeenkomst gegeven die onjuist of 
misleidend is of die blijkt onjuist of misleidend te zijn geweest. 

Artikel 8. Beëindiging 
Deze Overeenkomst eindigt indien de Provincie geen bedragen meer te vorderen heeft of 
redelijkerwijs zou kunnen krijgen uit hoofde van deze Overeenkomst. 

Artikel 9 Overig 
9.1 Afstand verrekening en opschorting 
Gemeente doet hierbij onherroepelijk afstand van de bevoegdheid tot verrekening van 
hetgeen partijen uit hoofde van deze Overeenkomst of uit andere hoofde nu of in de toekomst 
aan elkander verschuldigd zijn of zullen worden met enige vordering die zij nu of in de 
toekomst opeisbaar of niet-opeisbaar op elkander mochten hebben, en de opschortingsrechten 
die partijen uit hoofde van de wet of anderszins jegens elkander op enig moment mocht 
hebben. 

9.2 Afstand ontbinding 
Gemeente doet afstand van het recht deze Overeenkomst te ontbinden of de ontbinding 
daarvan te vorderen, met name het inroepen van het bepaalde in de artikelen 6:265 en verder 
van het Burgerlijk Wetboek. 



9.3 Nietigheid 
De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de ongeldige of 
nietige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die gelet op doel en 
strekking van die bepalingen van de ongeldige of nietige bepaling zo min mogelijk afwijken. 

9.4 V/ijziging overeenkomst 
Deze Overeenkomst kan niet worden gewijzigd dan na voorafgaande schriftelijke instemming 
van Partijen. 

9.5 Toepasselijk recht 
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen die mochten 
ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht 
door de bevoegde rechter. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Lelystad, [...] december 2013 

Gemeente Lelystad Provincie Flevoland 

Burgemeester, 

namens dezen. 

Commissaris van de Koning, 

namens dezen, 

Aldus getekend te [ ] op ] 2013 in tweevoud door Partijen. 


