
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Mededeling Flevokust ter voorbereiding op panoramaronde 18 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. de 
ontv/ikkeling van Flevokust ter voorbereiding op de panoramaronde op 
18 december 2013. . 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

inleiding: 
Op 18 december 2013 (16.30-18.00 uur) staat het project Flevokust op de agenda 
van Provinciale Staten. Op die dag vindt de Panoramaronde plaats en worden 
Statenleden geïnformeerd over de details van het aangepaste voorstel Flevokust, 
waarin het aanbod van de provincie aan de gemeente Lelystad is verwerkt. 
Aansluitend vindt op 15 januari 2013 de oordeelsvorming plaats. Ten slotte is op 
29 januari 2013 besluitvorming in PS voorzien. 

In de afgelopen periode zijn de ideeën en inzichten m.b.t. de rol van de provin
cie Flevoland in Flevokust een aantal keren veranderd. Dat is de reden dat wij u 
in de bijlage bij deze mededeling nog eens meenemen in alle aspecten van dit 
complexe project. Bovendien wordt u in de bijlage en ook tijdens de presentatie 
die tijdens de panoramaronde op het programma staat geïnformeerd over het 
aanbod dat nu door de provincie aan de gemeente Lelystad is gedaan. Uiteraard 
ontvangt u binnenkort ook het reguliere Statenvoorstel hierover. 

Mededeling: 

Concrete aanleiding voor het aanbod vanuit de provincie aan Lelystad en het 
gewijzigde voorstel dat u voorgelegd zal worden, was het terugtreden van het 
havenbedrijf Amsterdam uit het project Flevokust in september 2013. Het ver
trek van het Havenbedrijf Amsterdam gaf de kans om opnieuw een afweging te 
maken m.b.t. de rendementseisen in het project en de businesscase. Veel t i jd
verlies was echter niet meer mogelijk met het oog op het behoud van de eerder 
toegezegde subsidies: voorwaarde hiervoor is een haven die eind 2015 operatio
neel is. Om deze planning te kunnen halen dient eind 2013/ januari 2014 duide
lijk te zijn op welke manier de provincie en gemeente samen tot een realiseer
baar plan komen. 

Gedeputeerde Staten is van mening dat dit nu is gelukt en dat er een realistisch 
en financieel haalbaar plan ligt. De realisatie van Flevokust is ook nog nooit zo 
kansrijk is geweest. Er is voor bijna € 10 miljoen subsidies vanuit het Rijk en 
Europa beschikbaar: Beter Benutten € 7,4 miljoen euro, EFRO € 2,5 miljoen euro, 
waarvan € 1,3 miljoen uit provinciale co-financiering en € 1,2 miljoen vanuit 
Europa. Op 17 december 2013 besluit de gemeenteraad van Lelystad. Als de raad 
' ja ' zegt tegen Flevokust, is vervolgens het woord aan Provinciale Staten. 

Wij hebben getracht de informatie in bijlage 1 te beperken tot de hoofdlijnen 
die van belang zijn voor de beeldvorming in PS. Vragen kunt u natuurlijk altijd 
rechtstreeks aan de portefeuillehouder en de projectorganisatie stellen. Vooraf
gaand aan de Panoramaronde is er op 18 december om 16.00 uur gelegenheid om 
vragen te stellen en voor- en tegenstanders van de ontwikkeling Flevokust te 
spreken (locatie voor de Statenzaal). 
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Besluitvormingstraject in december 2013 en januari 2014 onder voorbehoud van positieve besluit
vorming in de raad van Lelystad. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.V.t. 

Verdere informatie 
Bijlage 1: Flevokust - een nieuwe multimodale overslaghaven voor de binnenvaart (onderdeel van 
deze mededeling) 
Bijlage 2: 'Overeenkomst van geldlening Flevokust', d.d. 10 december 2013 (HB 1562737, separaat) 
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Flevokust - een nieuwe multimodale overslaghaven voor de binnenvaart 
Informatie aan Provinciale Staten in het kader van de Panoramaronde op 18 december 2013 
Versie 10-12-2013 

In dit document vindt u informatie over Flevokust, geordend in een aantal hoofdstukken: 

1. Wat is Flevokust? 

2. Provincie Flevoland en Flevokust 

3. Gemeente Lelystad en Flevokust 

4. Nut en noodzaak Flevokust 

5. Realisatie Flevokust 

6. Planning 
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1. V^AT IS FLEVOKUST? 

Flevokust is een nieuwe multimodale overslaghaven met een containerterminal en een bedrijventerrein aan de 
noordkant van Lelystad die eind 2015 kan zijn gerealiseerd. In totaal wordt het complex ca. 115 ha groot 
(buitendijks bedrijventerrein van 43 ha inclusief binnenhaven met containerterminal; aangrenzend een voor
alsnog binnendijks bedrijventerrein van 72 ha). 
Provincie Flevoland en gemeente Lelystad werken samen aan de ontwikkeling van de nieuwe binnenvaarthaven 
vanuit de overtuiging dat deze een belangrijke impuls betekent voor de economie van stad en regio. Daarnaast 
betekent de havenontwikkeling een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in de regio. Provincie Flevo
land en gemeente Lelystad trekken samen op om met de aanleg van zo'n binnenvaarthaven de economische 
kracht van de regio Metropoolregio Amsterdam te versterken. 

Waar komt Flevokust? 
Flevokust komt te liggen ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, In de directe nabijheid van een groei
ende luchthaven (Lelystad Airport), de drukke scheepvaartroute Amsterdam-Lemmer, de snelweg A6 en het 
spoor (Hanzelijn). Flevokust maakt de bundeling van lading en vervoer in lijndiensten over het water tussen 
Rotterdam en Amsterdam, naar het noorden en naar Duitsland mogelijk. Op termijn - na een eventuele ver
breding van de Kornwerdersluls - ook 'short sea' naar de Oostzee. 

/ 

'9 T; 43 Hectare 

72 Hectare 

Flevokust in hoofdlijnen 

Multimodale overslaghaven met containerterminal en bednjventerrein:totaal 115 ha. 

Buitendijkse haven met 43 ha bruto meuw havengebonden bedrijventerrein (26 ha netto) 

Binnendijks bedrijventerrein: 72 ha 

Containerterminal: 2,5 ha 

Insteekhaven: 400m lang, 100 m breed, 5 m diep 

Kavels beschikbaar voor bedrijven in milieucategorieën 3.2, 4 en 5 

Binnenhaven operationeel: eind 2015 

Volledig uitgegeven: 2040 
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2. PROVINCIE FLEVOLAND EN FLEVOKUST 

Provinciaal belang 
De ontwikkeling van de multimodale overslaghaven bij Flevokust Is van provinciaal belang. De containertermi
nal zal fungeren als katalysator voor het bedrijventerrein van Flevokust. Daar zullen zich naar verwachting 
vooral havengerelateerde bedrijven vestigen. Al in het eerste Omgevingsplan heeft de provincie deze plek ten 
noorden van Lelystad aangewezen als dé locatie voor economische ontwikkeling, vanwege de uitstekende 
ontsluiting en de strategische ligging. 
Flevokust versterkt de economie van Flevoland en zorgt voor meer werkgelegenheid, wat zeker In deze ti jd 
belangrijk is. De werkloosheid in Lelystad Is de hoogste en meest hardnekkige van heel Nederland. 
Flevokust draagt daarnaast bij aan het van de weg halen van vrachtvervoer. Het Rijk vindt dit ook van belang 
en heeft daarom € 7,4 miljoen Beter Benutten subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Fle
vokust. Dit heeft minder files tot gevolg en daarmee een verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland en 
de noordelijke Randstad en aan een betere luchtkwaliteit (minder fijn stof en NOx) en minder uitstoot van 
C02. Op de korte termijn zorgt Flevokust zo voor minder files op de A6. En dat Is een groot voordeel, juist nu 
er binnenkort hard aan de verbreding van de A6 wordt gewerkt. 

Aanbod provincie aan gemeente 
Na het vertrek van het havenbedrijf Amsterdam ontstond de kans om opnieuw te kijken naar de rendementsei
sen binnen het project. Gedeputeerde Staten kwamen naar aanleiding hiervan tot de conclusie dat een aanvul
lende rol voor de provincie Flevoland, met focus op de realisatie van de containerterminal, mogelijk was. 

Op 25 oktober 2013 heeft de provincie Flevoland het college van B&W van Lelystad via een vertrouwelijke 
brief aangegeven welke rol zij voor de provincie ziet In de ontwikkeling van Flevokust: 
• sturing geven aan het provinciaal belang in de ontwikkeling van Flevokust: het realiseren van een over-

slagf aci liteit op Flevokust, middels de koop van de grond en damwand, waar de provincie vervolgens ver
antwoordelijkheid op zich neemt om een exploitant voor de containerterminal te vinden 

• Gebiedsontwikkeling van de gemeente financieel mogelijk maken (sluitende grondexploitatie) 

Het aanbod bestaat uit de volgende elementen: 
• Kopen van 2,5 ha (opgehoogde) grond voor een containerterminal voor maximaal € 5 miljoen. 
• Financieringsarrangement voor de gemeente Lelystad tegen 2% rente. 
• Risicoafdekking van de civiel-technische risico's bij de omlegging van de primaire waterkering. 
• De financiële bijdrage aan de ontwikkeling van Flevokust staat los van de bijdrage van de provincie aan de 

ontsluiting van Lelystad Airport. 

Op basis hiervan heeft het college van B&W eind oktober Ingestemd met de plannen voor Flevokust. In de 
periode na 25 oktober 2013 hebben de provincie en de gemeente deze hoofdlijnen nader uitgewerkt. Deze 
uitwerking heeft geleld tot onderstaande afspraken: 

• Kopen van 2,5 ha grond voor de containerterminal 
De provincie investeert maximaal € 5 miljoen In de aankoop van 2,5 hectare (opgehoogde) grond voor de 
containerterminal én de realisatie van de damwand van de gemeente. Hiervoor wordt de reserve uit de Zui
derzeelijn-gelden (onderdeel 'midden') Ingezet. De prijs die de provincie voor de grond betaald is marktcon
form en bedraagt € 3 miljoen (voor 2,5 ha opgehoogde grond en 0,5 ha water). Daarnaast koopt de provincie 
voor € 2 miljoen een damwand van de gemeente. De provincie staat voor maximaal € 0,5 miljoen garant voor 
een eventuele overschrijding van de aanlegkosten van de damwand (zie ook kopje 'risicoafdekking'). 

De provincie Is verantwoordelijk voor het contracteren van de exploitant van de containerterminal. De provin
cie zal de grond aan deze exploitant verpachten. Middels de pachtconstructle kan de provincie sturing geven 
aan het behoud van de overslagfunctie van het gebied. 
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Op 12 november 2013 is door provincie en gemeente een Intentieovereenkomst getekend met een consortium 
van exploitanten voor de containerterminal. Naar verwachting wordt een hoofdlijnenovereenkomst met de 
potentiële exploitant getekend op 16 december 2013. 

• Financierinssarransement voor de semeente Lelystad 
Het provinciale aanbod aan de gemeente Is uitgewerkt in een zogenoemde 'Overeenkomst van geldlening'. 
Overleg met de gemeente heeft geleld tot afspraken over de leenfaciliteit. 
GS Is - onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten - bereid een lening aan de gemeente Lely
stad te verstreken voor de financiering van de realisatie van Flevokust. 
De 'Overeenkomst van geldlening Flevokust' wordt voor wensen en bedenking voorgelegd aan PS in de oor-
deelsvormende ronde op 15 januari 2015. De belangrijkste punten zijn: 

Provincie financiert ten behoeve van een publieke taak (een els vanuit schatkist-bankieren; provincie Is 
geen bank). 
Maximale leenfaciliteit bedraagt € 25 miljoen. De daadwerkelijke financieringsbehoefte wordt gefinan
cierd. 
Leenbehoefte wordt opgebouwd naar de maximale leenbehoefte en daarna afgebouwd volgens de (jaar
lijks geactualiseerde) GREx. Er wordt dus niet gelijktijdig geleend en afgelost (provincie Is geen bank). 
De eerste 7 jaar staat de rente vast op 2%. Daarna wordt de rente opnieuw bepaald volgens een vooraf 
afgesproken, marktconforme methodiek. 
Komen gemeente en provincie aan het eind van de rentevast periode niet tot overeenstemming over het 
nieuwe rentepercentage, dan wordt de lening afgelost. 

• Risicoafdekkins van de civiel-technische meerkosten voor het omleggen van de primaire waterkering en 
aanleg van de damwand tot maximaal € 2 miljoen 

De provincie draagt voor maximaal € 2 miljoen bij In de risicoafdekking van de meerkosten ten gevolge van 
civiel-technische tegenvallers in het omleggen van de primaire waterkering en de aanleg van de damwand. De 
damwand is een toevoeging ten opzichte van de brief van 25 oktober 2013 aan het college van B&W. 

In de risico's van het omleggen van de primaire waterkering draagt de provincie 50% bij; voor de damwand Is 
de provinciale bijdrage maximaal € 0,5 miljoen binnen de totale risicoafdekking van € 2 miljoen. De provincie 
kijkt mee in de aanbesteding die door de gemeente zal worden uitgevoerd. 

Rol provincie 
De provincie vervult de volgende rollen binnen Flevokust: 
• Medeontwikkelaar en financier: de provincie zal ook met eigen middelen risicodragend participeren In 

de ontwikkeling van Flevokust. De provincie Investeert maximaal € 5 miljoen In de aankoop van de ge
meente van 2,5 hectare (opgehoogde) grond voor de containerterminal en de realisatie van de dam
wand. Hiervoor wordt de reserve uit de Zuiderzeelijn-gelden (onderdeel 'midden') Ingezet. De provincie 
zal deze grond vervolgens verkopen of verpachten aan de exploitant van de containerterminal. Daarmee 
is de provincie dus risicodragend in de aanbesteding van de terminal. Daarnaast draagt de provincie voor 
50% het risico van de meerkosten ten gevolge van civiel-technische tegenvallers in het omleggen van de 
primaire waterkering en het aanleggen van de damwand, met een totaal maximum van € 2 miljoen. 

• Subsidieverstrekker: gemeente Lelystad heeft een EFRO-subsidie - Inclusief een provinciale cofinancie
ringbijdrage - van in totaal € 2,5 miljoen (excl. BTW) aangevraagd die Is toegekend. 

• Aanjager, regisseur, lobbyist: met name richting het Rijk In subsidietrajecten. 
• Vergunningverlener: Flevokust is een grootschalige ontwikkeling, waarbij veel vergunningen nodig zijn 

en procedures doorlopen moeten worden. De provincie is zelf voor een aantal vergunningen het Inhou
delijk bevoegd gezag. 

Besluitvorming provincie 
Gedeputeerde Staten heeft zich eind oktober 2013 uitgesproken voor de realisatie van Flevokust. Daarbij heeft 
GS vla een vertrouwelijke brief aan het college van B&W van Lelystad onder voorbehoud van besluitvorming In 
uw Staten een aanbod gedaan voor de aankoop van 2,5 ha grond voor de containerterminal inclusief een 
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damwand voor maximaal € 5 miljoen, voor een leenfaciliteit waarmee de gemeente de GREx sluitend kan 
krijgen en voor de risicoafdekking van 50% van de civiel-technische risico's van de nieuwe primaire waterke
ring en de damwand tot een maximum van € 2 miljoen. 

GS bekrachtigt het uitgewerkte aanbod In de vergadering van 17 december 2013, wederom onder voorbehoud 
van Instemming van uw Staten. 

Op 18 december 2013 buigen Provinciale Staten zich over het dossier Flevokust In een panoramaronde (beeld
vormend). Op 15 januari 2014 vindt een oordeelsvormend overleg In PS plaats. Besluitvorming In Provinciale 
Staten staat gepland voor 29 januari 2014. 

Waarover moet PS besluiten? 
De provincie focust op het provinciaal belang: economische structuurversterking. Dit vertaalt zich in drie 
elementen waarin Provinciale Staten besluitvormend zijn: 
• Kopen van grond voor de containerterminal. 
• Financieringsarrangement voor de gemeente Lelystad. 
• Risicoafdekking van de civiel-technische meerkosten voor het omleggen van de primaire waterkering en 

damwand tot maximaal € 2 miljoen. 
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3. GEMEENTE LELYSTAD EN FLEVOKUST 

Gemeentelijk belang 
De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in Lelystad harder achteruit gegaan dan in de rest van Nederland. 
Minder werkgelegenheid betekent meer werkzoekenden en minder koopkracht. Dat Is niet goed voor regionale 
en lokale middenstand en niet voor de Lelystadse samenleving als geheel. Het gemeentebestuur spant zich In 
om de bedrijvigheid te verbreden en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en werkgelegenheid te creëren. 
Een multimodale overslaghaven, een containerterminal en een nieuw havengerelateerd bedrijventerrein zorgt 
volgens onderzoek voor 600 - 1.200 nieuwe banen aan directe werkgelegenheid op Flevokust en voor ten 
minste net zo veel indirecte werkgelegenheid in de regio. Flevokust versterkt daarnaast het Industrieel-
logistleke profiel van Lelystad, waardoor de stad aantrekkelijker wordt voor bedrijven en technisch geschoold 
personeel. 

Rol gemeente 
De gemeente vervult de volgende rollen binnen Flevokust: 
• Ontwikkelaar: gemeente Lelystad ontwikkelt het bedrijventerrein Flevokust met uitzondering van de 

containerterminal en opent daarvoor een grondexploitatie. 
• Vergunningverlener: Lelystad Is vergunningverlener voor de bedrijven die zich op Flevokust zullen vesti

gen. Daarvoor worden bedrijvenlijsten gebruikt in de milieucategorieën 3.2, 4 en 5. 

Besluitvorming gemeente 
De besluitvorming in de gemeente loopt voor op die In de provincie. Na beeldvormende vergaderingen op 19, 
21 en 26 november 2013 en een oordeelsvormend overleg op 3 en 10 december 2013, zal de gemeenteraad op 
17 december besluiten over de voorstellen voor Flevokust van het college van B&W. 
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4. NUT EN NOODZAAK FLEVOKUST 

Groeiende vervoersbehoefte over water 
De wereldhandel groeit en steeds meer goederen worden in containers vervoerd. De logistieke mainports van 
Nederland (de haven van Rotterdam en Schiphol) rekenen op een verdubbeling van het goederenvervoer vla 
Nederland naar Noordwest Europa in de komende twintig jaar. De Tweede Maasvlakte zal een enorme Impuls 
geven aan de containermarkt In Nederland. Het achterland van de Metropoolregio Amsterdam heeft naar 
schatting een potentie van 1,2 miljoen containers per jaar, waarvan de meeste momenteel nog over de weg 
naar hun bestemming gaan. Vervoer over water en per spoor, In plaats van over de weg, wordt de komende 
decennia steeds belangrijker. Het Is goedkoper en minder milieubelastend (minder files, minder C02 uitstoot). 
De Europese Commissie (EC) voert sinds 2011 een beleid dat is gericht op duurzaam en concurrerend goede
renvervoer. Daarbij zet men in op een veel groter deel van het goederenvervoer vla het water en het spoor 
dan nu het geval is. Nu vindt circa 80% van het goederenvervoer plaats vla vrachtwagens en 20% vla het spoor 
of het water. In 2030 wil de EC een verhouding van 70/30 en In 2050 een verhouding van 50/50 hebben be
reikt. V1a de subsidieregeling 'Beter Benutten' worden verladers gestimuleerd om vrachtwagens van de weg te 
halen en te kiezen voor vervoer over het water. 

Een beter modal split is ook een randvoorwaarde geweest bij de start van Maasvlakte 2. 

Flevoland logistieke witte vlek 
Een nieuwe binnenvaarthaven met multimodale achterlandverbindingen is op de middellange en lange termijn 
van groot belang voor de markt. De locatie van Flevokust Is Ideaal. Flevokust ligt immers op de hoofdroute van 
de binnenvaart vanuit het noorden en het oosten naar Rotterdam. Er zijn in Flevoland nog geen containerter-
minals en de regio is wat binnenvaart betreft nu nog een logistieke witte vlek. Uit verschillende onderzoeken 
naar ladingstromen, maar ook uit gesprekken met marktpartijen, blijkt dat er vraag is naar een overslaghaven 
bij Lelystad. 

Flevokust biedt eind 2015 ruimte voor havengebonden bedrijven en industrie in de hogere milieu-categorieën 
(3 tlm 5). Containers komen per binnenschip aan en worden per truck of trein naar de eindbestemming 
getransporteerd of andersom. Terreinen zoals Flevokust zijn schaars in Nederland en zeker in de noordelijke 
Randstad is er op de middellange termijn een tekort aan dit type bedrijventerrein. In 2040 heeft de noorde
lijke Randstad een tekort van zo'n 130 ha bedrijventerrein in de zwaardere milieucategorieën 4 en 5. 
Door de ligging aan diep vaarwater, aan de A6, ver van woonbebouwing e in de toekomst wellicht ook aan het 
spoor is Flevokust geschikt voor dit type bedrijventerrein. N/et alleen vanwege de goede ontsluiting, maar 
ook omdat op deze locatie aan strenge milieueisen op het gebied van geur, gevaar en geluid kan worden 
voldaan. Bij het aantrekken van bedrijven wordt gelet op bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel 
hebben staan. 

BO MIRT a Green Port, Main Port 

In de gebiedsagenda Noord-Holland Utrecht Flevoland wordt Flevokust als een van de opgaven voor Flevoland 
vermeld: "Met de ontwikkeling van Flevokust wordt de economische structuur versterkt. Binnenvaarthaven 
Flevokust. Met een terminal voor container en bulkvervoer, gesitueerd pal langs de A6 (Afslag Lelystad-Noord), 
kan deze locatie zich ontwikkelen tot een multimodaal logistiek knooppunt. Er is op termijn de mogelijkheid 
om het terrein met de Hanzelijn ook vla het spoor te ontsluiten." 

In het BO MIRT Is afgesproken dat het Rijk en de regio de mogelijkheden van een opstappunt voor container-
overslag voor de binnenvaart In Noord-Holland Noord en Flevoland gaan onderzoeken, ter versterking van het 
verbindend netwerk (kernnet) greenports - mainports. 
De regio heeft hierbij het voortouw (provincie Noord-Holland en Agriboard), maar het ministerie van l&M 
levert inbreng, zowel in de projectgroep en de Stuurgroep, als ook In het geval van bijeenkomsten voor bedrij
ven in de regio. 
De eerste resultaten van dit onderzoek wordt geagendeerd In het bestuurlijk overleg MIRT in het najaar van 
2014. 



Mededeling 

ötodnummer 
10 
Documentnummer 
1566747 

Subsidies 
De realisatie van Flevokust is ook nog nooit zo kansrijk is geweest. Er is voor bijna € 10 miljoen subsidies 
vanuit het Rijk en Europa beschikbaar: Beter Benutten € 7,4 miljoen euro, EFRO € 2,5 miljoen euro, waarvan € 
1,3 miljoen uit provinciale co-financiering en € 1,2 miljoen vanuit Europa. Inzet van de Crisis en Herstelwet 
(CHW) maakt verder dat het terrein, met gebruikmaking van secundaire bouwstoffen, kosteneffectief kan 
worden aangelegd, In plaats van duurder met op termijn schaarse primaire bouwstoffen. 

Marktvraag 
Landelijke studies wijzen Lelystad aan als dé plek voor een multimodale overslaghaven. Ook marktonderzoek 
naar lokale ladingstromen laat een positief beeld zien. Acht lokale en regionale partijen hebben Inmiddels 
Intentieverklaringen ondertekend voor zo'n 10.000 TEU (1 TEU = een 6 feet container) Daarnaast bevestigen 
gesprekken met marktpartijen dat verschillende bedrijven geïnteresseerd zijn In de exploitatie van de termi
nal. Verschillende partijen hebben ook al een Intentieovereenkomst getekend om hun lading in de toekomst 
via Flevokust te verschepen. 

Werkgelegenheid 
De aanleg van Flevokust betekent een versterking van het vestigingsklimaat van Lelystad. Flevokust gaat dan 
ook zorgen voor nieuwe werkgelegenheid In Lelystad en omgeving. Het profiel van de beroepsbevolking van 
Lelystad sluit goed aan bij het type werkgelegenheid dat Flevokust met zich mee gaat brengen. En dat Is 
belangrijk, want Flevoland heeft het hoogste percentage werklozen van ons land. In de afgelopen 4 jaar is het 
aandeel werklozen in Lelystad met 82% toegenomen, tegen 36% op landelijk niveau. Het werkloosheidpercen
tage In Lelystad lag In september 2013 op 14,5% tegen 9,2% over heel Nederland. Ook Is de werkloosheid 
hardnekkiger dan elders In Nederland. 

De gemeente Lelystad heeft EUR/TNO onderzoek laten doen naar de werkgelegenheidseffecten van Flevokust. 
Naast de directe werkgelegenheid, aan de voorzichtige kant berekend op 600 - 1200 banen, genereert Fle
vokust minstens evenveel Indirecte arbeidsplaatsen. Vestigen zich meer arbeidsintensieve bedrijven, dan is 
zelfs een direct werkgelegenheidseffect mogelijk van 1.500 arbeidsplaatsen of meer. 
De groei van de werkgelegenheid gaat gelijk op met de (lange termijn) ontwikkeling van Flevokust. In 2015 is 
de binnenvaarthaven gereed. In 2040 is Flevokust geheel uitgegeven. Nieuwe arbeidsplaatsen komen dus stap 
voor stap. 

Milieuwinst 
Flevokust zorgt voor een betere luchtkwaliteit (minder fijn stof en minder NOX) en minder uitstoot van C02, 
doordat er meer vracht over het water en minder over de weg wordt vervoerd. Daarom draagt het Rijk (minis
terie IenM) vanuit Beter Benutten € 7,4 miljoen bij aan de ontwikkeling van Flevokust. Op de korte termijn 
zorgt Flevokust ook voor minder files op de A6. Zeker In een ti jd dat er druk aan de A6 gewerkt gaat worden in 
verband me de verbreding, Is dat van belang. 

Flevokust zal worden opgehoogd met zgn. secundaire bouwstoffen. Hiervoor worden geen AEC bodemassen 
gebruikt, zoals het oorspronkelijke plan was, maar wordt gebruik gemaakt van andere, vrij toepasbare en 
gecertificeerde secundaire bouwstoffen, zoals puin en Industriezand. Zo vermindert Flevokust het gebruik van 
steeds schaarser wordende primaire bouwstoffen als zand en grond. 

Toezicht en handhaving 
Zowel tijdens de ontwikkeling en de realisatie van Flevokust, als tijdens de bedrijfsvoering, zijn diverse 
vergunningen nodig. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provin
cies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten In Flevoland en In de Gooi en Vechtstreek de door 
hun overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Controle en 
monitoring van wat er op Flevokust gebeurt, hoort bij het takenpakket van de Omgevingsdienst. 
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5. REALISATIE FLEVOKUST 

MER 
Voorafgaand aan de start van Flevokust is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Eind november 2013 heeft 
gemeente Lelystad die MER vervroegd gepubliceerd. De inspraak- en vaststelUngs-procedure verloopt parallel 
aan de procedure van het bestemmingsplan. In de MER wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de ontwik
keling van Flevokust voor het milieu. De MER voor Flevokust geeft aan dat het project goed kan worden Inge
past zonder schade toe te brengen aan het milieu en de omgeving. Bovendien zal In de toekomst scherp 
worden toegezien op de handhaving en monitoring van de regels die gelden voor Flevokust. 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Flevokust wordt In maart 2014 door het college van B&W van Lelystad vastgesteld. En 
vervolgens, na de gemeenteraadsverkiezingen, door de gemeenteraad. Er kan overigens al worden gestart met 
het omleggen van de primaire waterkering op basis van het bestemmingsplan voor het zandlichaam. 

Ophogen 
Om de haven te realiseren en een nat bedrijventerrein te kunnen ontwikkelen, moet de primaire waterkeren
de dijk worden verlegd, moeten (hoofd)kabels en leidingen worden omgelegd en moet het buitendijkse bedrij
venterrein dat hierdoor ontstaat (ca. 43 ha) zo'n 8 meter worden opgehoogd. Door hiervoor deels secundaire 
bouwstoffen' te gebruiken Is, kan een haalbare business case ontstaan. Om deze stoffen te kunnen gebruiken 
voor het ophogen Is een uitzondering op het Besluit Bodemkwaliteit nodig. De gemeente Lelystad heeft hier
voor een aanvraag onder de Crisis en Herstelwet (onderdeel Innovatief experiment) bij het Rijk ingediend, die 
is toegewezen. Inmiddels heeft gemeente Lelystad besloten dat voor het ophogen definitief geen gebruik 
gemaakt wordt van geschoonde AEC bodemassen, maar van andere, meer bekende en elders In ons land vaker 
toegepaste, secundaire bouwstoffen die vrij toepasbaar zijn, net als de primaire bouwstoffen grond en zand. 
In dit kader Is een aanpassing in de aanvraag van de CHW nodig. Deze aanpassing Is momenteel In behandeling 
bij het ministerie van l&M. 

Het terrein waar de terminal wordt gerealiseerd, zal worden opgehoogd met primaire bouwstoffen (zand). 
Bentum Recycling Centrale (BRC) wil het tweede deel van het nog te ontwikkelen blnnendijkse gebied aanko
pen (ca. 72 ha) en dit zelf ontwikkelen als bedrijventerrein. Dit deel van Flevokust wordt opgehoogd met 
gecertificeerde vrij toepasbare secundaire bouwstoffen (geen AEC bodemassen), grond en zand. 

Het gebruik van vrij toepasbare secundaire bouwstoffen biedt milieuwinst en Is economisch Interessant voor 
de ontwikkeling van Flevokust. Daarmee wordt bespaard op schaars wordende primaire bouwstoffen, zoals 
zand. Maar daarnaast Is het gebruik van secundaire bouwstoffen ook goedkoper dan het gebruik van primaire 
bouwstoffen. 

BRC 
Afvalverwerkingsbedrijf Bentum Recycling Centrale (BRC) heeft een afspraak met de gemeente Lelystad over 
de afname van 82 ha grond (10 ha buitendijks, 72 ha binnendijks) op Flevokust. BRC zal daar recyclingactivi
teiten gaan uitvoeren binnen de door de gemeente vastgestelde bedrijvenlijst. BRC Is daarnaast de beoogde 
partij om het gehele blnnendijkse terrein van Flevokust op te hogen. 

Aanvankelijk was, mede In het kader van de Green Deal van het Rijk met de Afval Energiecentrales, ophoging 
met geschoonde AEC bodemassen voorzien. Doordat bodemassen vooral In ongereinigde vorm worden toege
past In bijvoorbeeld wegwerken, Is er momenteel echter vrijwel geen bodemas beschikbaar om schoon te 

' Secundaire bouwstoffen zijn bouwstoffen d1e voor de tweede keer in een bouw- of wegwerk worden gebruikt. Dergelijke 
stoffen komen bijvoorbeeld vrij bij sloopwerkzaamheden. Alle bouwstoffen, zowel pnmair als secundair, moeten voldoen 
aan een aantal wettelijke eisen om te mogen worden toegepast. Secundaire bouwstoffen kunnen alleen onder strikte 
wettelijke voorwaarden en na certificering door een onafhankelijke keurende instantie, opnieuw worden gebruikt. 
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maken. Bovendien leefden er, met name bij de Inwoners van Lelystad veel vragen ten aanzien van de milieu
technische veiligheid bij het gebruik van de geschoonde bodemassen. Ook de toezegging van de gemeente van 
certificering en een goed monitoringsysteem heeft die zorgen niet weg kunnen nemen. Daarom heeft BRC op 
21 november 2013 besloten om op Flevokust helemaal geen gereinigde AEC bodemassen toe te passen. De 
ophoging zal nu gebeuren met andere, vrij toepasbare gecertificeerde secundaire bouwstoffen. 
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6. PUNNING 

Besluitvorming 
• Gemeente: 17-12-2013 
• Provincie: 29-01-2014 

RO-procedures 
• Bestemmingsplan (gemeente) 

Maart 2014 in college van B&W Lelystad. Na de gemeenteraadsverkiezingen In de Raad. 
• MER (gemeente) 

Is eind november 2013 gepubliceerd door Lelystad. VaststelUngsprocedure verloopt parallel aan bestem
mingsplan. 

Subsidies 
• Crisis- en Herstelwet (CHW: rijk) 

Goedgekeurd. Aanpassing nodig door gebruik secundaire bouwstoffen In plaats van bodemassen. Aanvraag 
ligt bij l&M. 

• Subsidie Beter Benutten (€ 7,4 miljoen) 
Goedgekeurd. Randvoorwaarde: realisatie uiterlijk 31-12-2015. 

• Subsidie EFRO (€ 2,4 miljoen: € 1,3 miljoen EU-gelden en 1,2 miljoen provinciale co-financiering) Goedge
keurd. Randvoorwaarde: realisatie uiterlijk 31-12-2015. 

Realisatie 
• Start aanleg: 2^/3^ kwartaal 2014. 
• Eerste fase gereed (ingebruikname containerterminal): eind 2015 
• Start ingebruikname bedrijventerrein: naar verwachting vanaf begin 2016 
• Flevokust volledig uitgegeven: 2040 

Meer weten: 

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/prote-proiecten/flevokust/  

http://www.lelvstad.nl/flevokust 



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-modale overslaghaven 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 leningsfaciliteit 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 financieringsbehoefte 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 een voortgaande 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 € 500ïOOO,- 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 vansartikel 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 verschuldigd op grond van 
dit artikel zal direct worden voldaan door de Gemeente op eerste verdoek 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 Provincie. 

Artikel 7 Directe opeisbaarheid 
Onverminderd de overige rechten van de Provincie onder deze 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 tè verlangen^van de door de 
Gemeente al dan niet opeisbaar aan de Provincie verschuldigdeihoofdsom 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 ongeoorloofde staatssteun moet 
worden aangemerkt, of dat de Geldlening wordt aangewend op een wijze die niet in 
overeenstemming is met de regels betreffendesstaatssteun; 

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 
redelijkerv/ijs 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 Wijziging 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 Rrovincie Flevoland 

Burgemeester, 

namens dezen. 

Commissaris van de Koning, 

namens dezen. 

Aldus getekend te [ ] o p [ ] 2013 in tweevoud door Partijen. 


