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Mededeling 

Onderwerp 

Informeren planologisch-juridisch kader Flevokust 

Doel van deze mededeling: ' 

Uw Staten zoveel mogelijk gelijktijdig informeren met de gemeente over de start 
van de procedure planologisch-juridisch kader Flevokust. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie Vreemd aan de orde van de dag d.d. 18-12-2013. 
Motie 1, agendapunt 11. 

Inleiding: 

In het kader van Flevokust heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Lely
stad en andere betrokkenen overheden over de te volgen planologisch-juridische 
procedure. Het is gewenst om als overheden zoveel mogelijk gezamenlijk op te 
trekken. Vanwege de urgentie moeten de planologisch-juridische procedure zo 
snel mogelijk worden opgestart. In dat kader is bijgaande brief aan de gemeente 
Lelystad gezonden, omdat die dinsdagavond 28 januari 2014 een motie Vreemd 
aan de orde van de dag over Flevokust in behandeling hebben. 
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//ededeling: 

Met deze mededelingen wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de brief die 
het college van Gedeputeerde Staten heeft gestuurd aan het college van B&W 
van Lelystad inzake de besluitvorming van het planologisch juridisch kader Fle
vokust. 

De voorgestelde planologische-juridisch procedure is afgestemd met het college 
van B&W van Lelystad. 

Het vervolg 

Er wordt een Statenvoorstel aan u voorgelegd over de start van de procedure. 

Verdere informatie 

Bijlage: Brief van GS aan college van B&W Lelystad 'Besluitvorming planologisch-
juridisch kader Flevokust in Provinciale Staten' (HB 1578165). 
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Onderwerp 
Besluitvorming planologisch-juridisch kader Flevokust in Provindale 
Staten 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Op 9 januari 2014 informeerden wij uw CoUege over het vervolg van Flevokust, zoals wij dat vanuit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland voor ons zien. Na de besluitvorming in de gemeenteraad van 17 
december is het project Flevokust naar onze mening allesbehalve van de baan. Op 18 december 
2013 hebben Provinciale Staten in een motie het CoUege van Gedeputeerde Staten opgeroepen om 
al het mogeUjke te doen om de ontwikkeling van Flevokust verder te brengen. 
Daarom onderzoekt de provincie momenteel, in samenwerking met de gemeente, het waterschap en 
het Rijk welke optimalisering mogelijk is in de plannen voor Flevokust van december 2013. 
In deze brief infomeren wij u over enkele relevante ontwikkelingen in dit dossier op korte termijn. 

Het tijdpad van het project Flevokust staat onder druk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de subsidies van 
het Rijk en Europa, die gelden voor een haven die uiterlijk eind 2015 operationeel is. Daarnaast is 
er nu sprake van momentum. Er zijn afspraken gemaakt met een exploitant voor de 
containerterminal. En er is vraag vanuit het bedrijfsleven, getuige de getekende 
intentieverklaringen van verladers en de diverse oproepen vanuit de werkgeversorganisaties (BKL, 
VNO-NCW midden, LTO Noord en EVO) om door te gaan met Flevokust. Ten slotte is het belangrijk 
dat ook de omgeving geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen sinds de besluitvorming van 
december 2013. 
Bovenstaande betekent dat er een signaal nodig is aan alle betrokkenen waaruit blijkt dat de 
ontwikkeling van Revokust, ondanks de besluitvorming in de gemeenteraad, door gaat en dat de 
provincie zo nodig haar rol zal nemen. Daarom moet de provincie - gelet op het tijdpad - nu met 
een kennisgeving komen. 
Bij de doorontwikkeling wordt nauw samengewerkt tussen de overheden. De procedure wordt zo 
ingericht dat, als de gemeenteraad na de verkiezingen alsnog positief besluit over Flevokust, zij de 
planologisch-juridisch procedure kan overnemen. 

Omdat op dit moment nog niet definitief te bepalen is of het benodigde planologisch-juridisch kader 
voor de ontwikkeUng van Flevokust via een bestemmingsplan (gemeente), dan wel een 
inpassingsplan (provincie) tot stand komt, gebruiken we vooralsnog de overkoepelende term 
'planologisch-juridisch kader'. 
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Kennisgeving 

Het is de bedoeUng de kennisgeving op korte termijn te pubUceren, zo mogeUjk samen met uw 
gemeente. 
Als de kennisgeving medio februari wordt gepubUceerd, bli j f t het mogelijk om na de zomer van 
2014 het planologisch-juridisch kader vast te stellen en ontstaat er weinig tot geen vertraging. Als 
de kennisgeving later plaatsvindt, neemt het risico significant toe dat toegekende subsidies 
vervallen en marktpartijen afhaken. 

De kennisgeving heeft betrekking op het aanpassen van het geldende bestemmingsplan voor de 
ontwikkeling van Flevokust door het opstellen van een planologisch-juridisch kader en een 
Milieueffectrapport voor dat kader, de benodigde vergunningen en zo nodig het projectplan (voor de 
waterkering). Daarbij wordt gedurende 4 weken een aantal stukken voor een ieder ter inzage 
gelegd: 
- Uitgangspuntennotitie planologisch-juridisch kader Flevokust, 
- Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust, 
- Zorgen en aandachtspunten rond Revokust uit de omgeving. 
Een ieder kan hierop zienswijzen indienen. 

De provincie streeft er naar deze kennisgeving samen met de andere overheden te doen. 

Open houden wie het planologisch-juridisch kader vaststelt 
Na het onderzoek naar varianten en optimaUsatiemogelijkheden kan alsnog worden besloten of de 
procedure wordt voorgezet, overgedragen of stopgezet. In ieder geval tot aan de ter visie legging 
van het ontwerp is het nog mogeUjk om te bepalen wie (gemeente of provincie) het voortouw in de 
procedure neemt/krijgt. 
Samenwerkende overheden 
De betrokken overheden trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op in het dossier Flevokust. IdeaUter 
worden de (geoptimaliseerde) plannen gezamenlijk vastgesteld. Daarmee stralen we als betrokken 
overheden ook richting burgers en bedrijfsleven uit dat er sprake is van een gezamenlijke ambitie. 
Mocht het niet mogeUjk zijn om de plannen gezamenUjk vast te stellen, dan Ugt het in de rede dat 
het overheidsorgaan dat vaststelt als volgt wordt bepaald: wat kan juridisch, wat is handig in de 
praktijk en welke overheid staat het dichtst bij de burger. Daarmee kan de gemeente, als de 
gemeenteraad na de verkiezingen alsnog positief besluit over Revokust, de planologisch-juridisch 
procedure weer overnemen. 

Bestuurlijke stuurgroep 
Naast het ambteUjk overleg tussen provincie, gemeente, waterschap en Rijk, achten wij het van 
belang om ook op bestuurlijk niveau regelmatig met elkaar van gedachten te v^nsselen. Wij stellen 
voor hierdoor een stuurgroep in te richten met een bestuurUjke vertegenwoordigers van de 
betrokken overheden. Binnenkort zullen wij u benaderen met een concreet voorstel in deze. 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee op dit moment voldoende hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
,de secretaris, de voorzitter, 

:CaOvermar3 L Vsrbsek 


